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Admirável

Acreditem em tudo, o que lhes escreve sua Madre; assim
vocês glorificarão a Deus, seus corações gozarão de paz,
darão bom exemplo ao próximo...
Abençoo a todas de todo o meu coração e fico, em Jesus,
Sua afeiçoadíssima Madre

Ela me Disse

Cartas de Madre Clélia Merloni

Apresentação

Queridos(as) Jovens,

E

ste livro foi preparado com carinho, pensando em você que pode
encontrar nas Cartas Madre Clélia Merloni, Fundadora das Apóstolas do
Sagrado Coração de Jesus, uma orientação e uma inspiração para diversas
circunstâncias da vida. Aqui foram selecionadas algumas Cartas de Madre
Clélia, as quais foram agrupadas nos seguintes temas: A vida espiritual,
Como a ti mesmo e Buscar a Santidade. Parafraseando cada uma das Cartas,
encontram-se comentários pertinentes de diversos autores, tornando assim
as palavras da Madre mais claras e próximas da realidade pessoal.
O apelo a sermos melhores a cada dia nos impulsiona à busca da santidade,
pois toda pessoa é intimamente tocada pelo dom de Deus para ser o melhor
que pode vir a ser. Partindo desse princípio, Madre Clélia, por seu exemplo e
escritos, orientou que no caminho da santidade se dá um passo por vez, se
sobe um degrau por vez. Assim sendo, o percurso acontece durante toda a
vida, mas precisa ser contínuo.
Madre Clélia preocupou-se em oportunizar às crianças e jovens uma
formação integral, insistia na prática do bom exemplo, disse: “As palavras
comovem, mas os exemplos arrastam”. Queremos, com essas Cartas de
Madre Clélia, oferecer a vocês um caminho a ser seguido, um exemplo a
ser imitado, palavras a serem ouvidas, uma presença amiga e materna a ser
sentida. Temos a certeza de que Madre Clélia nos acompanha e nos inspira
boas atitudes por meio de suas palavras.
Desejamos um abençoado caminho na presença de Madre Clélia. Façamos
dos seus ensinamentos, uma luz em nosso caminho!

Madre Miriam Cunha Sobrinha
Superiora Geral
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

Conheça a vida de
Madre Clélia Merloni
Madre Clélia nasceu em Forli, norte da Itália, aos 10 de
março de 1861 e foi batizada no mesmo dia.

Aos 3 anos de idade, em 1864, fica órfã de mãe. Seu pai
casa-se novamente, em 1866, com Maria Joana Boeri. Ela e
a avó materna de Clélia a educam na fé e nas virtudes.

Em 1872, Clélia recebe o sacramento da Crisma.

Clélia foi crescendo dotada de muitos dons: inteligência,
coragem, generosidade, entusiasmo; deixou amadurecer no
seu coração, a semente da vocação.

Em 1884, ingressou no noviciado das Irmãs de Nossa
Senhora das Neves e passou a ser chamada de Ir. Albina,
mas voltou para sua família por problemas de saúde.

Em 1888, insistindo no desejo de ajudar os mais pobres,
Clélia, com a ajuda do pai, abre um orfanato para meninas
em Nervi, que acaba fechado no ano seguinte.

Clélia não desiste do seu sonho e, em 1892, entra na
Congregação das Filhas de Santa Maria da Providência, em
Como, e é recebida pelo Beato Luigi Guanella.
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No ano seguinte, Clélia contraiu tuberculose e, estando à beira
da morte, foi curada milagrosamente. A partir disso, sentiu o
desejo de fundar uma obra dedicada ao Coração de Jesus, com
pessoas prontas para fazer o bem aos pobres, órfãos e idosos.

Com 33 anos de idade, aos 30 de maio de 1894, foi
apresentada oficialmente ao povo da Igreja de São Francisco,
em Viareggio, norte da Itália, dando início ao Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.

Logo, outras jovens a seguiram, dedicando-se ao serviço de
órfãs e idosas abandonadas, à educação das meninas e à
catequese. Os espaços ficam pequenos...

Seu pai ajudava, financiando suas atividades apostólicas.
Embora fosse um homem muito generoso, estava longe
de Deus. Clélia rezava pedindo por sua conversão. Suas
preces foram atendidas e, no dia 27 de junho de 1895, mês
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, seu pai faleceu após
se confessar e receber a Eucaristia e a Unção dos Enfermos.

Com a morte do pai, vem o desastre financeiro causado por
um administrador desonesto. As Apóstolas foram obrigadas
a abandonar muitas obras, inclusive em Viareggio. Clélia e
suas irmãs pediram esmolas.

Clélia recebe ajuda do bispo de Piacenza, Beato Dom João
Batista Scalabrini. Em 1900, Dom Scalabrini recebe os votos
de Clélia e outras 11 irmãs, oficializando a obra começada.
No mesmo ano, envia as primeiras Apóstolas para o Brasil
a pedido de Dom Scalabrini. Chegam em São Paulo, em
agosto, e Curitiba, em dezembro.
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Madre Clélia passou por várias provações e dificuldades, foi
alvo de fofocas e perdeu o título de Madre Geral, em 1904.
No ano seguinte, volta a exercer a função, mas em 1911, por
calúnias é afastada novamente, sendo eleita Madre Geral a
Madre Marcelina Viganó.

Devido a tantas críticas e divisões, pensando em fazer o
melhor para que o Instituto crescesse, Madre Clélia se
retirou. Permaneceu de 1916 a 1928 atuando fora do
Instituto, mas mantendo sua fidelidade a Deus e servindo
aos mais necessitados. Rezava por suas filhas espirituais,
escrevia cartas e confiava sempre mais no Coração Jesus.

Finalmente, em 1928, já com a saúde bastante enfraquecida,
Clélia pôde voltar à sua Congregação, onde passou os
últimos anos de sua vida intensificando sua vida de oração
e amor à Eucaristia. Madre Clélia rezava diante de Jesus no
Sacrário e cuidava para que a lamparina nunca se apagasse.

Em 21 de novembro de 1930, Clélia morre em Roma.
Sua vida revela a confiança ilimitada no Coração de Jesus,
amor, bondade, ternura, perdão, zelo, ardor, coragem,
fortaleza, humildade...

Quer saber mais?
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1ª
Parte

A vida
espiritual
Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou
uma grande ideia, mas o encontro com um
acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um
novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo.
BENTO XVI

“

Por que Deus me ama?
A Bíblia responde a essa
profunda questão com uma
palavra incomparável: graça.
Deus ama em razão do que
ele é, não que eu tenha feito
algo por merecer. Deus não
pode deixar de amar. Pois o
amor define sua natureza.”
PHILLIP YANCEY

“

Foi Deus quem colocou
no coração do homem
o desejo de conhecer a
verdade e, em última análise,
de O conhecer a Ele, para
que, conhecendo-O e
amando-O, possa chegar
também à verdade plena
sobre si próprio.”
SÃO JOÃO PAULO II

“

Não precisamos realizar
grandes obras a fim de
mostrarmos um grande amor
por Deus e pelo próximo. É
a intensidade do amor que
colocamos em nossos gestos
que os torna algo especial
para Deus e para os homens.”
MADRE TERESA DE CALCUTÁ

Amor de Deus

V

ocê diz que não sente amor a Deus em seu coração;
não sabe que Ele é nosso Pai, que nos criou, nos
remiu mediante sua paixão e morte, que nos plenifica de
graças e nos ama com amor infinito? Você não sabe, filha,
que o amor de Deus é o meio mais eficaz para chegar à
santidade? Quando amamos realmente a Deus, não temos
outra vontade senão a sua, amamos só o que Ele ama,
odiamos tudo o que Ele odeia, fazemos tudo o que Ele
ordena, nada do que nos proíbe; e assim observamos toda
a lei. Amamos a Deus porque encontramos todos os bens
nesse único bem. Nele, a mente e o coração se satisfazem
plenamente, e nada mais temos a desejar. “Dai-me o vosso
amor, meu Deus”, dizia Santo Inácio, “e isto me basta”.
Pode alguém dispensar todas as ciências, mas ninguém
pode viver bem sem a ciência do amor divino. Podemos
ser infelizes ainda que possuindo todas as ciências; tendo
o amor de Deus, somos sempre felizes; e o mais ignorante
dos homens, que sabe amar a Deus, vale mais que todos
os sábios que não o amam. É preciso amar a Deus, porque
não o amando comete-se um tríplice pecado: pecado
de desprezo, pois Deus e as suas perfeições merecem
infinitamente todo o amor do nosso coração, que não se
satisfaz com o amor de todas as criaturas juntas; pecado
de injustiça, porque é injusta uma pessoa que, não podendo
viver sem amar, consagra mais amor às criaturas do que ao
Criador, preferindo, assim, o finito ao infinito, o nada ao tudo,
os parcos reflexos de bondade e de beleza das criaturas,
a bondade e à beleza sem limites, absoluta, que existe em
Deus; pecado de ingratidão, porque recebemos tudo de
Deus e nada das criaturas, a não ser algum bem que Deus
lhes concedeu fazer; porque de Deus nós esperamos uma
felicidade eterna e das criaturas, nada; porque, durante a
vida presente, todo o bem que possuímos nós recebemos de
Deus e não das criaturas, as quais quando não servem aos
sublimes planos de Deus, são capazes de todo o mal. Oh!
Como é justo que amemos a Deus de todo o coração!
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O pensamento: amo a Deus e sou por Ele amada consolanos de todas as aflições da vida, enquanto que o amor das
criaturas dá-nos um pouco de consolo e, frequentemente, é
causa de maiores sofrimentos.

“

Procure, portanto, abrir seu coração ao amor de Jesus, com
um desejo muito grande e constante de ser totalmente
envolvida e abrasada no seu divino amor. Crescemos no
amor divino amando-o, isto é, multiplicando, dia e noite os
sentimentos de amor para com Deus. Cada ato de amor é
como lenha colocada no fogo: acende, aumenta a chama do
nosso amor. É preciso sondar, frequentemente, o estado de
nossa alma; examinar até que ponto reina o amor divino; se
ele é realmente o móvel dos nossos sentimentos. Depois
deste exame, alimentar um grande desejo de amar a Deus
cada vez mais, pedindo-lhe a graça de poder e saber amá-lo
com todas as forças do nosso espírito.

“

Procure, minha filha, destruir tudo o que, em você, é
puramente humano e natural; deseje e queira que somente
o amor divino a oriente e conduza, sem pensar nas
repugnâncias da natureza; no meio de tudo o que muda ao
seu redor, você deve permanecer firme e intrépida no santo
amor de Jesus, prestando ouvidos somente à voz suave das
divinas inspirações.
Abençoo você e todas as irmãs, enquanto fico, em Jesus,
sua afeiçoadíssima.
Madre
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 51-53)
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As pessoas que espalham
amor não têm tempo nem
disposição para jogar pedras.”
IRMÃ DULCE

Tenho certeza de que
nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os
principados, nem o presente,
nem o futuro, nem as
potências, nem a altura, nem a
profundeza, nem outra criatura
qualquer será capaz de nos
separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus”.
Rm 8,38-39

“

Deixe a religião ser
menos teoria e mais
um caso de amor.”
CHESTERTON

“

Desde criança conheces
as Escrituras Sagradas.
Elas têm o poder de te
comunicar a sabedoria
que conduz à salvação
pela fé no Cristo Jesus.”
2Tm 3,15

“

Quem não conhece
o poder da oração,
é porque não viveu as
amarguras da vida!”
EÇA DE QUEIROZ

“

A Palavra de Deus faz
um caminho dentro
de nós. Nós a escutamos
com os ouvidos e passa ao
coração; não permanece
nos ouvidos, deve ir ao
coração; e do coração passa
às mãos, às boas obras.
Este é o percurso que faz a
Palavra de Deus: dos ouvidos
ao coração e às mãos.
Aprendamos essas coisas”.
PAPA FRANCISCO

“

Jesus é a Ponte entre
Aquele que tudo
pode e as criaturas que de
tudo precisam. Seja você
também uma ponte que
liga os que têm de sobra,
com aqueles que sentem
falta de tanta coisa.”
SANTA CLARA DE ASSIS

Aprender com Jesus

V

ocê diz não estar percebendo, de modo algum, a
presença de Jesus. Como?! Quando uma pessoa
“saboreou” Jesus, uma única vez, não consegue mais viver
sem Ele. Embora tenha ouvido sua voz em mil ocasiões,
desejará ouvi-la ainda outras mil vezes. Nenhuma situação
lhe agrada se nela não encontrar Jesus; toda voz a enfastia,
senão é Ele quem fala. Não sente atração nenhuma pelas
palavras das criaturas! Parece-lhe que falam apenas de coisas
fúteis, tolas. Mas as palavras de Jesus são espírito e vida.
Assim que percebe sua voz, afasta qualquer pensamento,
para prestar atenção à Palavra divina que lhe dá infinitamente
mais felicidade do que tudo o que de maravilhoso pudesse
ouvir sobre a terra. Nada a impele a escutar com mais alegria,
a reter mais fielmente e a meditar com tanta assiduidade, e
que, ao mesmo tempo, nela produza frutos mais abundantes
do que a palavra de Jesus. O mundo, as vaidades, os prazeres
a aborrecem e deles não quer nem ouvir falar.
Peço a Jesus que afaste do seu espírito todas as vozes
estranhas que insistentemente, procura afastá-la, distraí-la
da sua divina palavra. Não queira escutar ninguém, a não
ser Jesus. Peça-lhe que fale sempre ao seu coração. Eu lhe
asseguro que sua palavra a instruirá mais num só dia, do que
as lições dos sábios em muitos anos.
As pessoas a quem o mundo chama de simples, formadas e
instruídas na Escola de Jesus, que falaram admiravelmente
sobre o amor divino e atingiram sublimes alturas, para
contemplar seus grandes mistérios.
Não hesite mais em colocar-se santamente na presença de
Deus. Reze, suplique, peça com insistência a exemplo da
Cananeia para que o Senhor não somente fale ao seu coração,
mas lhe conceda saborear a suavidade de sua voz de Pai.
Tenha a certeza de que, se você começar a ser dócil à voz de
Jesus, se conservar seu coração unido a Ele, com todas as
faculdades do espírito, aos poucos você irá percebendo que
você não consegue mais viver longe Dele.
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, p. 21-22)
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Abandonar-se em Deus

E

Querida Filha em Jesus Cristo,

ntregue ao Senhor todas as suas preocupações; ame-o
e abra-Lhe totalmente o seu coração sem nenhum
temor, pois Ele tem o poder de dissipar todas as dúvidas e de
erguê-la quando cair. Se você O amar, possuirá todo o bem.
Ofereça-se a Deus em sacrifício, na tranquilidade e na
paz do espírito; e, para continuar melhor esta viagem,
sem cansaço e perturbações, convém que, a cada passo,
vá dispondo seu coração e submetendo sua vontade à de
Deus. Quanto mais generosa for a sua entrega, tanto mais
receberá. Sua vontade deve ser tão disponível que, ao
desejar tudo, você nada queira, e aceite sempre o querer ou
o não querer do Senhor. Em todas as coisas, faça sempre o
que pode e o que deve fazer. Ofereça a Deus a sua vontade,
e nada mais deseje; com esta liberdade e desapego de
tudo o que a cerca, você gozará de muita tranquilidade e
paz. Nesta liberdade de espírito, que nada mais é senão a
permanência do homem na sua solidão interior, sem querer
desejar ou procurar algo fora de si, é que consiste o grande
bem que você deseja possuir. Permanecendo assim livre,
você gozará da escravidão divina, isto é, do grande reino que
está dentro de nós.
De coração a abençoa
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 7, p. 30-31)
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M

eu Pai, entrego-me a
Vós! Fazei de mim o
que quiserdes.
Tudo o que quiserdes fazer
de mim, eu Vos agradeço.
Estou pronto para tudo,
aceito tudo, desde que Vossa
vontade se realize em mim e
em todas as Vossas criaturas.
Não desejo outra coisa,
Senhor.
Deponho minha alma em
Vossas mãos, com todo o
amor do meu coração,
Porque para mim é uma
necessidade de amor
dar-me e entregar-me
em Vossas mãos com
confiança absoluta,
porque sois meu Pai!
CHARLES DE FOUCAULD

P

ara Madre Clélia a
Eucaristia é fonte
da comunhão que faz
a comunidade; é fonte
de vida, pois estabelece
um contato vital com
Jesus ressuscitado.

“

Aproximai-vos do
Senhor, pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida por Deus.
Do mesmo modo, também
vós, como pedras vivas,
formai um edifício espiritual,
um sacerdócio santo, a fim
de oferecerdes sacrifícios
espirituais, agradáveis a
Deus, por Jesus Cristo.”
1 Pd 2,4-5

“

A celebração da
Santa Missa tem
tanto valor quanto a morte
de Cristo na cruz.”
SÃO TOMÁS DE AQUINO

“

Eu que sempre peco,
preciso sempre do
remédio ao meu alcance.”
SANTO AMBRÓSIO SOBRE A EUCARISTIA

Vós sois Templo de Deus

L

Queridas Filhas em Jesus Cristo,

embrem-se, minhas filhas, de que vocês são o Templo
de Deus. O próprio São Paulo ensina-nos esta verdade.
Deus habita em nós, mediante a comunhão que nos torna
Sacrários vivos da Eucaristia; habita em nós pela graça do
Batismo, conforme diz São Paulo: “Não sabeis que vosso
corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós?” que
grandeza a do cristão! Quão sublime é nossa alma! Como
é digno de veneração o nosso corpo! Nós somos, filhas
queridas, pedras vivas para a construção desse templo
imortal que Deus prepara, aqui na terra, para a glória na
eternidade. Templo majestoso, do qual toda alma santa faz
parte, a começar dos profetas e apóstolos, que constituem
sua base; dos mártires, que são suas vítimas; das virgens,
suas flores; dos confessores, seu adorno; e até dos
santos mais ignorados, mas que brilharão, no lugar que
lhes foi reservado, de acordo com a diversidade de seus
merecimentos. Templo que se vai erguendo, dia a dia, e
que, num contínuo crescimento, chegará à plenitude de sua
perfeição, e cuja dedicação acontecerá no céu, no dia em
que Jesus apresentará a Deus Pai sua Igreja pura e sem
mancha, que se unirá a Ele para sempre.
Embora sejamos templo de Deus, temos certas obrigações.
O primeiro requisito para construir um edifício é cortar e
polir as pedras que devem ser usadas. Portanto, para que
nos tornemos dignas de participar da construção do templo
de Deus, é preciso que o cinzel e o martelo da mortificação
tirem todas as irregularidades da nossa vontade. Quem não
estiver disposto a receber esses golpes será rejeitado pelo
divino arquiteto. Se ao invés, nos deixarmos cortar ou polir,
sem queixas, ser-nos-á reservado um lugar de honra no
templo de Deus.
Depois de bem talhadas, as pedras devem ser unidas e
ajustadas, mantendo uma exata harmonia de cada uma
das partes com o todo. Veja, portanto, minhas filhas, a
importância da caridade, porque é exatamente por meio
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da caridade que se realiza, no templo de Deus, essa união
perfeita e a harmonia de que fala São Paulo.
Tudo deve ser puro e santo no templo de Deus; é o que se
requer de nossa alma, verdadeiro templo de Deus: tudo o
que não for puro e santo é uma profanação.
O templo é um lugar de oração. Não podemos permitir que
entre nele o que seja profano: distrações, pensamentos
inúteis, devaneios; e que todo pensamento, todas as nossas
afeições se dirijam ao Deus da perfeição, dos louvores
e do amor exclusivo. E como nossa alma é um templo, é
necessário que nele haja recolhimento, oração, adoração,
atos de amor a Deus, pedido de graças, que se fale com
Deus e se escute com respeito sua Palavra.
Procurem, filhas, imitar Santa Teresa de Jesus, pois
foi graças à compreensão dessa verdade que ela pode
fazer tanto progresso na santidade e levar uma vida
constantemente unida a Deus. Quando chegarem à altura
dessa Santa no caminho da santidade, escrevam-me e eu
lhes enviarei calorosa felicitações.
De todo o coração as abençoo, enquanto fico, em Jesus, sua
Afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 8, p. 25-26)
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“

Como o vaso nas mãos
do oleiro, assim estais
vós em minha mão”.
Jr 18,6

“

Vocês pensam que
Deus não fala porque
não se ouve a Sua voz?
Quando é o coração que
reza Ele responde.”
SANTA TERESA DE D’ÁVILA

“

O próprio desejo de
rezar é já uma oração.”
GEORGE BERNANOS

Agradecimento

T

enho um Deus em mim, consequentemente sou um
templo, um santuário, um altar que traz a divindade
acompanhada de inúmeros espíritos celestes
que a adoram e lhes prestam suas homenagens.
Eu me uno a vós, ó espíritos bem-aventurados,
eu amo e adoro convosco o meu Jesus.
Supri, ó espíritos celestes.
Com a pureza e o ardor de vossas homenagens
e do vosso amor, a fraqueza dos meus sentimentos.
Deixai que eu una meu coração ao vosso,
meu espírito ao vosso,para formarmos unidos
um só coração e um só espírito
para pensar em Jesus, para adorá-lo, amá-lo, para louvá-lo...
se não o tanto que ele merece,
ao menos o quanto vós podeis.
Convosco, ó meu querido Jesus,
Eu recebo vossa força,
a sabedoria, vossa grandeza e misericórdia,
vossa bondade, zelo e vossa imensa caridade.
(…)
Enriquecida de auxílios tão poderosos,
eu respiro, e apesar da minha fraqueza,
confio que vós o recebeis como reconhecimento por
vos terdes dado a mim na Santíssima Comunhão.
CLÉLIA MERLONI

Liberdade de coração

V

alorize muito sua alma, pois o Pai dos pais e Senhor dos
senhores a criou para ser sua morada e seu templo.

Preze-a muito e não permita que se desvalorize em busca de
outras coisas. Seus desejos e esperanças visem sempre à
chegada de Jesus; e, se Ele não encontrar você sozinha, não
se sentirá à vontade em sua companhia. Não pense que lhe
falará na presença de outrem. Absolutamente não! E não só
ficará calado, mas, ameaçando-a, Ele se evadirá. É inútil: Ele
a quer livre de pensamentos, absolutamente livre de desejos
e muito mais de vontade própria.
A verdadeira liberdade do coração é não se prender a coisa
alguma. Se você oferecer a Deus um coração aberto, livre e
desapegado, verá as maravilhas que Jesus vai nele realizar.
Óh! admirável solicitude e aposento secreto do Altíssimo,
lugar exclusivo de sua audiência, onde deseja falar ao
coração da criatura! Oh! deserto paradisíaco, onde somente
podemos contemplar o Senhor e falar com Ele.
Filha querida, se você quiser chegar a isto, entre descalça
nesta terra de solidão porque é santa; descalce os pés, os
afetos do coração, para que fiquem nus e livres, não levem
nem sacolas nem malas no caminho, pois não deve possuir
coisa algum deste mundo, ainda que outros a queiram;
a ninguém saúde ocupando o seu pensamento e afeto
com Deus e não com as criaturas; deixem que os mortos
enterrem seus mortos; siga sozinha para a terra dos vivos, e
que a morte não tenha domínio sobre você.
Deixando-a no amorosíssimo coração de Jesus e, nos braços
de Maria Santíssima, e abençoando-a maternalmente, fico
em Jesus.
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, p. 15-16)
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“

Os homens, com a
oração, merecem
receber aquilo que Deus
onipotente desde a eternidade
decidiu dar-lhes”.
SÃO GREGÓRIO

“

Há muitas definições
da oração. A mais
frequente é a chamada
colóquio, conversação,
entretenimento com Deus.
Ao conversarmos com
alguém, não somente falamos,
mas também escutamos.
A oração, por conseguinte,
é também uma escuta. Ela
consiste em pôr-se à escuta
da voz interior da graça”.
SÃO JOÃO PAULO II

“

Em todas as coisas,
altas ou baixas, tenha
a Deus por fim, pois de
outro modo não crescerá
em perfeição e mérito.”
SÃO JOÃO DA CRUZ

“

O que posso lhe afirmar,
apesar de tudo, é que
não há um reino dos vivos
e um reino dos mortos,
somente existe o reino de
Deus, e todos, vivos ou
mortos, estamos dentro dele.”
GEORGE BERNANOS

“

Comove-nos a atitude de
Jesus: não escutamos
palavras de desprezo, não
escutamos palavras de
condenação, apenas palavras
de amor, de misericórdia,
que convidam à conversão”.
PAPA FRANCISCO

“

A única linguagem
que Deus ouve é o
silêncio do amor... O silêncio
não é o amor mas um
preâmbulo para o amor.”
SÃO JOÃO DA CRUZ

A

judai-nos a
beneficiar-nos da
vossa graça neste mundo.
Que possamos unir-nos
a todos os vossos eleitos
para vos louvar, honrar e
glorificar junto a eles.”
SÃO PEDRO CANÍSIO

“

Para mim a oração é
um impulso do coração,
um simples olhar para o
Céu, um grito de gratidão e
amor no meio da provação
como no meio da alegria”.
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS

Unir-se ao Deus
das consolações

N

ão desanime ao sentir-se aflita e como que
abandonada. Nestes momentos, pode contar com o
Pai das consolações, que está perto de você; com Jesus,
que morreu por seu amor e olha pra você com uma doce
e paterna expressão de ternura; com o Espírito Santo, o
verdadeiro consolador dos corações; e há uma Providência
mais que materna que lhe quer bem. Desejo ardentemente
que estes pensamentos reanimem seu coração. Seja qual
for o estado de seu espírito, lembre-se que você vive em
Deus, infinitamente bom. Una-se a Ele, pois está ao seu
lado e lhe oferece auxílio e graça para esta vida, com a
promessa da recompensa na vida futura. Uma palavra
que parte do seu coração é suficiente para que Ele venha
protegê-la e defendê-la; afaste, pois, de sua mente os
pensamentos de desânimo que a possam assaltar. Lembrese que pertencemos à milícia de Jesus e, como soldados,
devemos combater com ardor os nossos acérrimos inimigos
que tentam, por todos os meios, conduzir-nos à ruína.
O desânimo não serve senão para debilitar as forças do
espírito. A hera, sem apoio, rasteja pelo chão; mas, agarrada
a uma grande árvore, atinge as alturas: imagem fiel da
pessoa que vive unida a Deus; ela vence o demônio, o
mundo e a carne; nenhuma tentação poderá abatê-la, paixão
alguma conseguirá vencê-la. Lance-se, pois nos braços do
seu querido Jesus, que espera este arrojo filial e confiante
de todo os seu ser, para dar-lhe coragem, para purificá-la e
dar-lhe uma força hercúlea no oceano do seu puríssimo e
divino Coração, onde sua Madre a deixa, abençoando-a com
um grande coração.
Em Jesus,
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 4 , p. 15-16)
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O exemplo dos santos

P

Queridas Filhas em Jesus Cristo,

rocurem manter seu espírito intimamente unido a
Deus. Imitem São Bernardo, que se distinguiu pela sua
contemplação. Desde a mais tenra idade, ele compreendeu
que tinha sido criado para algo mais elevado do que este
mundo. Fechando seu coração a todo afeto terreno e
abrindo-o totalmente ao amor de Jesus e de Maria, elevouse, graças a estes dois amores, como por uma dupla escada,
acima de tudo o que é passageiro; e, dizendo “adeus” ao
mundo, retirou-se para a solidão de Citeaux, levando consigo
seu pai, seu tio e seus irmãos, bem como trinta jovens,
seus amigos, aos quais havia transmitido o fogo sagrado
que o abrasava. Lá, ajudado por um perpétuo silêncio, viveu
uma vida celestial, conservando seu coração sempre unido
a Deus, na oração, e desapegado das coisas sensíveis,
mediante o jejum e o trabalho. Deus recompensou tamanho
amor, tornando-o digno de maior intimidade com Ele,
elevando sua inteligência à mais alta contemplação, às vezes
também com êxtases, que eram para Bernardo um antegozo
do Céu. Assim, o tempo da oração plenificava-o de uma
alegria puríssima e parecia-lhe sempre curto demais.
Em comparação com esse grande Santo, como são
pequenos e limitados os homens que só vivem para
este mundo, afogando sua alma imortal nas distrações e
nas alegrias efêmeras da terra. Vejam, portanto, minhas
filhas, quão pobres e miseráveis somos ainda, o nosso
recolhimento é muito limitado, bem como nossa união com
Deus, e, talvez, nos falte também espírito de oração.
São Bernardo foi grande também pelas obras. Sua
extraordinária união com Deus não o impedia de dedicarse aos trabalhos da vida ativa. Escreveu obras imortais,
cartas admiráveis aos Bispos, o incomparável livro da
“Consideração ao Papa Eugênio”; e Bernardo que, segundo
suas palavras, não teve outros mestres senão os carvalhos
e as faias, tornou-se Doutor da Igreja, o oráculo consultado
pelos mais ilustres Prelados, a boca dos Sumos Pontífices, o
flagelo dos hereges, o tesouro vivo da ciência eclesiástica.
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“

Deve-se aprender todos
os dias a fazer algo, a
ser melhores do que o dia
anterior. Aprender. Afastar-se
do mal e aprender a fazer
o bem: esta é a regra da
conversão. Porque converterse não é consultar uma fada
que com a varinha de condão
nos converte: não! É um
caminho. É um caminho de
afastar-se e de aprender”.
PAPA FRANCISCO

“

O cristão do século
XXI será místico
ou não será cristão.”
KARL RAHNER

“

Deus não me chamou
para ser um sucesso,
mas para ser fiel.”
BEATA MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“

Uma vida santa custa
mais ao nosso coração
que a simples pureza da fé,
pois é uma luta contínua,
um labor infatigável.”
SÃO JOÃO CRISÓSTOMO

“

Nossa maior
fraqueza está em
desistir. O caminho
mais certo de vencer é
tentar mais uma vez.”
THOMAS EDISON

Passando da vida contemplativa às obras apostólicas, para
livrar o mundo cristão do abismo da iniquidade em que havia
caído, percorre a Europa orientando a Igreja na moral e na
doutrina; anuncia a verdade dos reis e aos grandes; julga
e soluciona, como árbitro, todas as questões, os cânones
e os decretos dos Concílios de Pisa, Troyes, dÉtampes e de
Reims; redige os símbolos da fé; ...
Houve outro homem que, durante a vida, tenha conseguido
fazer coisas maiores, e com os meios com que ele as
realizou? Coisa maravilhosa! Sem dúvida, seu raro talento
muito contribuiu para isto; mas o segredo principal de seu
sucesso foi a incompatível doçura, que cativava todos os que
dele se aproximavam e transformava lobos em cordeiros.
Ele foi notável ainda pela humildade. Ser profundamente
humilde, no meio do tumulto dos louvores, do esplendor das
honras, eis a verdadeira grandeza; e nisto foi particularmente
admirável São Bernardo! Louvam-no pela sua virtude e pelos
seus milagres; e ele implora piedade para sua pobre alma;
diz que conhece a si mesmo melhor dos que o julgam pelas
aparências.
“Quem me dera, diz ainda, ser alvo de humilhações, diante
dos homens, à vista dos meus defeitos, do mesmo modo que
recebo louvores pelas virtudes que não tenho!”
Que prodígio de humildade! Que lição para nós que temos
tão pouca e que, ao invés de humilhar-nos, procuramos nos
engrandecer sempre mais!
Procurem, pois, valorizar muito a humildade, filhas; quanto
mais se abismarem no seu verdadeiro nada, tanto mais
Jesus descerá até vocês, para enriquecê-las com suas
graças de predileção, como lho deseja de todo o coração
aquela que, abençoando-as maternalmente, fica em Jesus
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 3, p.19-21)
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A vida espiritual

V

“

Combati o bom
combate, terminei a
corrida, guardei a fé.”
2Tm 4,7

Querida Filha em Jesus Cristo,

ocê deseja realmente saber em que consiste a vida
espiritual? Muito bem! Isso muito me alegra; mas é
preciso que, de sua parte, faça tudo o que puder para vivê-la
A vida espiritual consiste no conhecimento da bondade e
grandeza de Deus e na nossa nulidade e tendência para
o mal, no amor de Deus e no desprezo de nós mesmos;
na submissão à sua vontade, bem como, por seu amor,
a qualquer criatura; consiste ainda no despojamento da
vontade própria e na plena aceitação da vontade divina. Em
tudo isto se deve visar unicamente a agradar e glorificar a
Deus, pois Ele assim o quer e merece ser amado e servido.
Esta, filha, é a lei do amor, impressa pela mão de Deus no
coração das criaturas fiéis. Esta é a renúncia a nós mesmos
que Ele nos pede. Este é o jugo suave e o peso leve. Esta
é a obediência, proclamada pelo nosso Redentor e Mestre,
com sua palavra e seu exemplo. Assim, desejando você a
um grau tão elevado de santidade, que exige contínua luta
contra você mesma, para vencer-se generosamente e anular
todos os seus desejos, sejam eles grandes ou pequenos,
convém necessariamente que, bem disposta interiormente,
você se prepare para o combate, pois a coroa está reservada
aos que lutam com ardor.
E não é fácil obter essa coroa (…), por isso a nossa vitória
agradará muito mais a Jesus. Se você esmagar e destruir
todas as más tendências, desejos e vontades, ainda que
sem importância, dará maior glória a Deus… E embora,
na verdade, agrade mais ao Senhor a conversão de uma
pessoa do que a repressão de uma vontadezinha, você não
deve querer ou fazer senão estritamente o que Jesus deseja
ou lhe pede. Sem dúvida, agrada-o muito mais que você
se esforce para combater as paixões, do que alimentando
advertida e voluntariamente uma dessas paixões, pratique
ações grandiosas e sumamente importantes.
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“

Transportai um punhado
de terra todos os dias
e fareis uma montanha.”
CONFÚCIO

P

aixão, para Clélia pode
ser entendido como
qualquer afeto ou tendência
intensa que tenta dominar
a razão e a vontade como
os vícios, por exemplo.

“

Esta é a verdadeira
alegria, esta é a
verdadeira solenidade:
vermo-nos livres do mal.
Para tanto, que cada um se
esforce por viver em santidade
e medite interiormente na
paz e no temor de Deus”.
SANTO ATANÁSIO

“

Que nenhuma alma,
por mais miserável
que seja, caia em dúvida:
enquanto viver, qualquer uma
pode atingir uma grande
santidade, tão grande é o
poder da graça divina”.
SANTA FAUSTINA KOWALSKA

“

A perseverança é a
mãe da boa sorte.”
MIGUEL DE CERVANTES

“

Toda a santidade consiste
em amar a Deus, e todo
o amor a Deus consiste
em fazer a sua vontade”.
SANTO AFONSO DE LIGÓRIO.

Eis, portanto, filha, em que consiste a santidade, e como,
para alcançá-la, deve empreender uma contínua e
acirrada guerra contra você mesma. Para que isto se torne
possível, você precisa usar quatro armas eficacíssimas e
imprescindíveis, que lhe assegurarão a vitória nesta luta
espiritual: desconfiança de si própria, confiança em Deus,
exercício e oração.
Deixo-a, por ora, no Coração Santíssimo de Jesus, onde
possa fortalecer o seu espírito, para não declinar um só dia
das boas e santas disposições que apresenta atualmente.
Abençoando-a maternalmente
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, p. 11-1
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Unir-se a Jesus

P

eço que acolha com atenção o que lhe escrevo: comece
o dia, colocando-se sob a proteção da Santíssima
Virgem, pedindo-lhe, com todo o ardor de que o seu coração
é capaz, que a apresente a Jesus no Santíssimo Sacramento,
e, assim, possa participar da oferta que Ele faz de si mesmo
ao Eterno Pai; una o seu espírito ao Dele, para que a
preserve do pecado; una seu coração ao de Jesus, a fim de
que destrua nele tudo o que lhe desagrada; tome todo o seu
ser e una-o ao Ser divino, para que Ele supra o que falta em
você. Una sua oração a de Jesus no Santíssimo Sacramento
e ofereça a Deus tudo o que faz o seu Divino Esposo, para
reparar os possíveis defeitos e perda de tempo; una os
seus louvores aos de Jesus e, penetrando as Suas santas
intenções, ofereça-as ao Divino Pai, para suprir as suas.
Pense no modo como Jesus obedece ao Sacerdote que O
oferece, e deixa-se imolar; você, minha filha, para imitá-lo,
deve obedecer prontamente e, como hóstia de holocausto,
(…)
Quando vai ao refeitório, peça a Jesus que a proteja contra
qualquer falta; ofereça o alimento que vai tomar, por seu
amor e por obediência, como uma comunhão espiritual, fonte
de graças e alimento para sua alma; e o seu coração seja
saciado pelo seu amor.
Durante o recreio, procure consolar o Coração do querido
Jesus, falando dele com prazer, oferecendo-lhe as palavras
que proferir, a fim de que Ele não permita uma sequer que
não seja para a sua glória, e aceitando as humilhações e
contrariedades que poderá, então, sofrer.
Procure, querida filha, passar as suas horas de descanso no
Coração amorosíssimo de Jesus, unindo-o ao repouso Dele
no seio do Pai e no Santíssimo Sacramento. Ofereça-lhe
todas as suas respirações, as pulsações do seu coração,
para que velem diante Dele, enquanto você dorme, como
tantos atos de amor e de entrega a Ele. O seu repouso seja
para adquirir novas forças para servi-lo melhor.
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“

Todos somos chamados
a ser santos, vivendo
com amor e oferecendo
o próprio testemunho nas
ocupações de cada dia, onde
cada um se encontra.”
PAPA FRANCISCO

“

Silêncio e palavra estão
na mesma relação íntima
e na mesma distinção como
solidão e comunhão.”
DIETRICH BONHOEFFER

“

Procura que a tua oração
seja contínua e, no meio
dos exercícios corporais, não a
deixes. Quando comes, bebes,
conversas com outros, ou
em qualquer outra coisa que
faças, sempre deseje a Deus
e prende a Ele o teu coração.”
SÃO JOÃO DA CRUZ

“

Uma existência vivida
inteiramente em
público, na presença de
outros, torna-se, como
diríamos, superficial.“
HANNA ARENDT

“

Oferece-te a Deus
cinquenta vezes por
dia, e que seja com grande
fervor e desejo de Deus.”
SANTA TEREZA D´ÁVILA

“

É na tua bondade sempre
infinita que quero me
perder, ó Coração de Jesus!”
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS

“

Quem não puder
dedicar longo tempo a
oração deve, pelo menos,
elevar muitas vezes o
seu coração a Deus”.
SÃO FILIPE NÉRI

Quando comungar, apresente ao Eterno Pai as santas
disposições do seu Divino Filho, para suprir as que faltam a
você para comungar dignamente; e após a Comunhão,
ofereça Jesus ao Pai como ação de graças, adoração e
louvor. Peça ao Divino Salvador que repare os seus defeitos e
cumpra em você a Sua vontade.
Procura, portanto, filha querida, praticar o que Jesus me
sugeriu lhe escrevesse, e assim que o conseguir fazer,
comunicar-lhe-ei as novas de inspirações de Jesus a seu
respeito.
Com toda a expansão de que meu coração é capaz, eu a
abençoo e fico.
Sua Afeiçoadíssima Madre
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 8, p. 13-14)
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Oferta de amor

Q

uantas vezes, no decurso deste ano
Eu e minhas Filhas do Instituto respiraremos, quero fazer, com o maior
afeto possível,
tantos milhões de atos de amor a Vós, ó meu querido Jesus
e a vós, minha querida Mãe, Maria,
quantas são as estrelas do firmamento
os átomos do ar, as areias do mar,
as partículas da terra,
as folhas, as flores, os frutos das árvores,
as gotas d’água dos rios e dos mares,
mais ainda,
quantos são os momentos de toda a eternidade.
Estes atos de amor quero uni-los com todos os
já feitos desde o princípio do mundo
E que farão até o fim.
Acima de tudo, quero uni-los com todos os que farão
Eternamente os vossos dulcíssimos Corações.
ó Jesus e Maria,
todos os Anjos e Santos no Paraíso.
MADRE CLÉLIA

“

Quando é o coração
que reza, Ele sem
dúvida nos atende”.

Confiança em Jesus

SANTA TERESA D’ÁVILA

“

A fé se compara ao peixe.
Assim como o peixe é
batido pelas frequentes ondas
do mar, sem que morra com
isso, também a fé não se
quebra com as adversidades.”
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

“

Confiará em Ti quem
conhece teu nome,
pois nunca abandonas os
que te buscam, Senhor.”
SALMO 9,11

“

Nisto consiste a
nobreza e a beleza
da fé: que tenhamos
um coração ousado.”
JOHN HENRY NEWMAN

C

Querida Filha em Jesus Cristo,

ompreendi tudo. Tenha uma confiança absoluta em
Deus. Comece assim, filha querida: aos poucos, com
tranquilidade, confiando ilimitadamente no Divino Coração
de Jesus, que a chama, dizendo: “Vinde a mim vós todos que
estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vós todos,
que tendes sede, vide à fonte.”
Filha, você deve seguir essa moção e vocação divina,
esperando o impulso do Espírito Santo, a fim de que,
decididamente, de olhos fechados, possa atirar-se no oceano
da Providência divina e do beneplácito eterno, pedindo que
ele se realize em você, e assim, sem opor resistência, você
possa ser levada nas ondas poderosíssimas da Vontade
divina, até o ponto de sua própria salvação e santificação.
Depois desse ato, que você deve repetir muitas vezes no
decorrer do dia, esforce-se com toda a firmeza possível,
interior e exteriormente, para aproximar-se com todas as
potências de sua alma das coisas que a estimulam e a fazem
apreciar, sempre mais, a amabilidade e a infinita caridade do
seu amantíssimo Jesus.
Ao praticar esses atos, procure manter seu coração calmo e
tranquilo, a fim que de você não se canse e se torne incapaz
de prosseguir.

Veja também

Quando puder, dedique-se à contemplação da bondade
de Deus e dos seus contínuos e amorosos benefícios, e
receba com humildade as graças que a indizível bondade
divina derramar em seu espírito. Não deseje lágrimas ou
outra forma sensível de piedade; mas permaneça tranquila
na solidão interior, esperando se cumpra, em você, a santa
Vontade de Deus; se um dia Ele a favorecer com esses
dons, você poderá usufruir de sua doçura, sem esforço de
sua parte; receba-os, então, com calma e serenidade e,
principalmente, com toda a humildade.
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Lembre-se filha, que a chave com a qual se abrem os
segredos dos tesouros espirituais é a renúncia a si mesma,
sempre e em todas as coisas. Com esta chave fecha-se a
porta ao desânimo e à frieza da mente, quando ocorrem por
nossa culpa; pois, quando são permitidas por Deus, elas
participam dos demais tesouros do espírito.
Considere-se feliz por permanecer à vontade, com Maria, aos
pés de Jesus Cristo, ouvindo o que Ele lhe diz. Tome cuidado,
para que os seus inimigos (dos quais o maior é você mesma)
não perturbem este santo silêncio.
Basta, por ora, e espero que você pratique o que lhe escrevi.
Deixo-a aos pés de Jesus Sacramentado, a fim de que Ele
lhe dê forças para fugir de toda a sombra de pecado, no
percurso do estreito caminho dos Santos.

“

A fé no grande amor
de Deus, dispõe a
alma a ser cheia de toda
a plenitude de Deus.”
BEATA ELIZABETE DA TRINDADE

“

Invoca teu Deus, cujo
amor é tão terno,
confia-lhe o futuro!”
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS

“

Se quiser conhecer
uma pessoa não
observe o que ela faz,
mas o que ela ama”.
SANTO AGOSTINHO

“

Senhor, reforma
teu mundo,
começando por mim.”

De todo o coração a abençoa
Sua afeiçoadíssima Madre...

DE UMA ORAÇÃO CHINESA

(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 62-63)

“

Não existe santidade, Senhor, se retirardes a Vossa mão. De nada
serve a sabedoria, se não fordes Vós a dirigi-la. De nada serve a
valentia, sem a Vossa proteção. Se nos deixardes, afundar-nos-emos
e no fundo bateremos. Se vierdes, erguer-nos-emos e viveremos.
Inconstantes somos nós, mas Convosco, fortes seremos.”
TOMÁS DE KEMPES
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“

Quem diz que há
oposição entre a Religião
e a Ciência apenas mostra
que vai atrasado na ciência.
A ciência sem religião
é claudicante; a religião
sem ciência é cega.”
ALBERT EINSTEIN

“

Em tempos de tristeza
e de inquietação, não
abandone nem as obras de
oração, nem a penitência
a que está habituado.
Antes, intensifica-as, e
verá com que prontidão o
Senhor te sustentará.”
SANTA TEREZA D´ÁVILA

“

Meditação da Palavra,
oração e intercessão são
serviços devidos, e neles se
encontra a graça de Deus.”
DIETRICH BONHOEFER

“

O Senhor nos disse:
‘Peçam e vos será
dado’. Tomemos também
esta Palavra e tenhamos
confiança, mas sempre com
fé e acreditando. Esta é a
coragem que tem a oração
cristã. Se uma oração não
é corajosa, não é cristã.
PAPA FRANCISCO

“

Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto, fecha
a porta e ora ao teu Pai que
está no escondido. E o teu
Pai, que vê no escondido,
te dará a recompensa.”
Mt 6,6

O que é a oração

O

ração é o que há de mais sublime na Religião: é uma
elevação da nossa mente e do nosso coração ao Céu;
é uma conversa íntima com Deus; é a união da criatura com
o Sumo Bem; é a ocupação dos Anjos no Céu, permitida aos
homens na terra; é a vida do Céu iniciada aqui. Na oração
elevamo-nos acima de tudo o que passa, e o colocamos
debaixo dos pés; com ela conscientizamo-nos de que só Deus
é tudo; entregamo-nos a Ele, derramamos nosso coração no
Coração Dele, para não amar e servir a Ele, para não viver
senão por Ele.
Haverá algo de mais sublime e ao mesmo tempo, mais
necessário do que a oração? “Se a minha meditação, diz
Davi, não fora a vossa santa Lei, ó meu Deus, eu teria talvez
perecido na minha miséria. Jamais deixarei de meditar nos
vossos preceitos, pois é neles que está a fonte da vida”.
De fato, só a meditação pode manter viva em nós a fé nas
grandes verdades da Fé, na importância da salvação eterna, na
santidade dos nossos mistérios, no cumprimento dos deveres,
sem o que não é possível alcançar a salvação eterna. Só a
oração pode preservar dos maus hábitos, do relaxamento, do
abandono sucessivo das práticas de piedade, e afastar das
ilusões sobre o estado da própria consciência, em que se pode
facilmente cair. Somente a oração pode formar e manter em
nós o espírito de humildade, de mortificação, de caridade, de
mansidão, de todas as virtudes necessárias à salvação eterna.
São Boaventura diz: “Sem a oração não há progresso na
virtude”. A oração, minha filha, não é somente necessária, é
também infinitamente útil, pelas graças de que é fonte.
Perguntemos às pessoas santas que a praticam habitualmente
como convém, e elas nos dirão que graças à oração bem feita,
gozam de momentos felizes, de momentos de paraíso na terra.
Deixo-a no Coração Sacratíssimo de Jesus; e, abençoando-a
maternalmente, bem com as suas Coirmãs, fico no Senhor.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, p. 23-24)
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Oração a Cristo

Ó

Cristo, nosso único medianeiro.
Tu és necessário: para entrarmos em comunhão com Deus Pai; para nos tornarmos contigo, que és
Filho único e Senhor nosso, seus filhos adotivos; para sermos regenerados no Espírito Santo.
Tu és necessário, ó único verdadeiro mestre das verdades ocultas e indispensáveis da vida, para
conhecermos o nosso ser e o nosso destino, o caminho para o conseguirmos.
Tu és necessário, ó Redentor nosso, para descobrirmos a nossa miséria e para a curarmos; para termos
o conceito do bem e do mal e a esperança da santidade; para deplorarmos os nossos pecados e para
obtermos o seu perdão.
Tu és necessário, ó irmão primogênito do gênero humano, para encontrarmos as razões verdadeiras da
fraternidade entre os homens, os fundamentos da justiça, os tesouros da caridade, o sumo bem da paz.
Tu és necessário, ó grande paciente das nossas dores, para conhecermos o sentido do sofrimento e para lhe
darmos um valor de expiação e de redenção.
Tu és necessário, ó vencedor da morte, para nos libertarmos do desespero e da negação e para termos
certezas que nunca desiludem.
Tu és necessário, ó Cristo, ó Senhor, ó Deus conosco, para aprendermos o amor verdadeiro
e para caminharmos na alegria e na força da tua caridade, ao longo do caminho da nossa
vida fatigosa, até ao encontro definitivo contigo amado, esperado, bendito nos séculos.
PAPA PAULO VI

“

Oh maravilhosa
presciência do coração
divino que conheceu de
antemão a toda criatura! Pois
quando Deus viu o rosto do
homem que Ele modelou,
o que viu foram todas suas
obras nesta mesma forma
humana toda inteira. Oh
maravilhosa inspiração que
fez assim nascer o homem!”
HILDEGARD VON BIGEN

“

Conversão é ir contra
a corrente, onde a
«corrente» é o estilo de
vida superficial, incoerente
e ilusório, que muitas vezes
nos arrasta, nos domina
e nos torna escravos do
mal ou prisioneiros da
mediocridade moral.”
BENTO XVI

“

Em tudo o que você fizer,
seja sempre humilde,
guardando zelosamente a
pureza de seu coração e
a pureza de seu corpo.”
SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA

Confiar e entregar-se
a Jesus

J

Querida Filha em Jesus Cristo,

á lhe disse e repito: não confie em você, mas atire-se
com total confiança no Coração de Jesus, dEle somente
esperando todo o bem, ajuda e êxito. De você mesma,
que nada é, só se pode esperar quedas contínuas; arme,
portanto, seu coração de uma filial confiança em Jesus: com
Sua ajuda você obterá, certamente, grandes vitórias.
Você poderá obter essa confiança, antes de tudo, pedindo-a
humildemente a Jesus; depois, considerando com os
olhos da fé a onipotência e a sabedoria infinita de Deus,
a quem nada é impossível ou difícil: sendo Ele a bondade
personificada, está sempre pronto, a toda hora a em
qualquer momento, a dar-lhe tudo o que você precisa para
sua vida espiritual, e vitória completa sobre suas más
tendências, contanto que se abandone com total confiança
em seus braços amorosos.
O nosso divino Pastor correu, durante trinta e três anos,
atrás da ovelha perdida, com brados tão fortes que chegou a
perder a voz, e através de veredas tão difíceis e espinhosas,
que derramou todo o sangue e perdeu a vida. Agora é você,
filha querida, que qual ovelha segue o Pastor, obedecendo
às suas ordens, ou melhor, com desejo de obedecer-lhe,
chamando-O e suplicando-O… Como é possível que Ele não
a acolha com aquele olhar de vida, não a atenda e não a
coloque sobre seus ombros divinos, fazendo festa com todos
os vizinhos e com os Anjos do Céu?
Como é possível que Jesus abandone a ovelha tresmalhada
que com fortíssimos balidos chama o seu Pastor? Como
é possível pensar que Jesus, batendo constantemente
no coração do homem com desejo de entrar, de cear e
comunicar-lhe os seus dons, se faça de surdo quando esse
coração se abre e o convida a entrar?
Escute, minha filha, quando tiver que fazer alguma coisa,
empreender alguma luta para vencer a si mesma, antes de
agir volva o pensamento para sua fraqueza e, depois, tendo
presente o poder, a sabedoria, a bondade divina, e confiando
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nela, decida-se a combater e a agir generosamente; com
estas armas e com a oração, lute e trabalhe com coragem.
Não deixe de repetir com a mente e com o coração esta
breve oração: “Sangue e Chagas do meu Jesus, sede minha
força, meu sustento, minhas armas nas lutas espirituais,
morais e corporais; sede minha glória, meus méritos, minhas
virtudes”. Reze ainda: “ó minha Mãe, a ti confio a conversão
que o Coração de Jesus deseja de mim”.
Diga à sua Superiora e às Coirmãs que envio minha bênção
a todas, sem excetuar ninguém, desejando que se afastem
de toda a sombra de pecado e percorram com passos de
gigante o caminho estreito dos Santos, segundo os projetos
de Deus sobre cada uma.
Imploro para vocês, filhas, a materna bênção de Maria
Santíssima, a fim de que os seus corações, abençoados
por Ela, se tornem fecundos em flores e frutos de autêntica
santidade.
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 7, p. 32-33)

Cresce em mim

C

resce, Jesus,
cresce em mim.
No meu espírito,
no meu coração,
na minha imaginação,
nos meus sentidos.
Cresce em mim
na Tua mansidão,
na tua pureza,
na tua humildade
no teu zelo,
no teu amor.
Cresce em mim, com a Tua bênção,
a Tua luz e a Tua paz.
Cresce em mim para a glória de Teu Pai,
para a maior honra de Deus.
Amém.
PIERRE OLIVAINT
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“

Pensemos muito,
muito seriamente, na
nossa conversão, para
que possamos avançar no
caminho da nossa vida cristã”.
PAPA FRANCISCO

“

Hoje, peçamos ao Espírito
Santo que nos dê este
fervor apostólico e a graça de
incomodar as coisas que são
tranquilas demais na Igreja; a
graça de irmos às periferias
existenciais não só nas terras
distantes, mas aqui nas
cidades, onde é necessário
o anúncio de Jesus Cristo.
E se perturbarmos, bendito
seja o Senhor. Como disse o
Senhor a Paulo: ‘coragem!’”.
PAPA FRANCISCO

“

Ide, pois, fazer discípulos
entre todas as nações, e
batizai-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Ensinai-lhes a observar tudo o
que vos tenho ordenado, Eis
que estou convosco todos os
dias, até o fim dos tempos.”
Mt 28,18-20

“

E o fim último da missão
não é outro senão fazer
os homens participarem
da comunhão que existe
entre o Pai e o Filho no
seu Espírito de amor.”
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n. 850

Testemunhar o amor

R

Queridas filhas em Jesus Cristo,

ecomendo-lhes calorosamente que se preocupem
com a glória de Deus; pois é impossível amar a Deus
e não interessar-se pela sua glória, do mesmo modo que é
impossível, para uma filha não cuidar da honra de seu pai,
não sofrer pelos insultos que recebe e não alegrar-se com a
homenagem que o engrandece.
Quando no coração existe realmente o amor divino, esse
amor suscita um grande desejo de que Deus seja conhecido,
amado e servido, bem como uma dor profunda diante
da ofensa feita a esse bom Deus, e um zelo ardente de
reconduzir a Ele os pecadores que o abandonaram. Se, pois,
as calamidades que transbordam como torrentes sobre a
face da terra nos deixam insensíveis, se todos os males
que afligem a vida cristã, todas as dores que atormentam
a Igreja não caem no seu espírito como um peso enorme,
devemos bater no peito, gemendo e dizer entre lágrimas:
“Como somos miseráveis! Estávamos convencidas de que
amávamos a Deus; percebemos, no entanto, que não o
amamos!”
No Novo Testamento, milhares de Apóstolos, de Missionários,
de mulheres heroicas sacrificaram uns a sua terra e sua
família, outros, o descanso, os bens; alguns até a própria
vida, para que Deus fosse conhecido, amado e servido
por todos, em todos os tempos. Essas pessoas amavam
realmente e diziam todos os dias, com um coração
santamente cuidadoso da glória de Deus: – Ó Pai, que estás
nos Céu, possa o vosso nome ser santificado, exaltado
e bendito! Possa o vosso Reino estabelecer-se em todos
os corações e dominar qualquer outro amor. Possa vossa
vontade ser respeitada em toda a parte, ser amada sobre a
terra, como é respeitada e amada no Céu.
Examinemos nosso íntimo, (para ver) se o ardor que nele
existe tem alguma semelhança com o Zelo daquelas grandes
almas.
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Lembrem-se que o zelo deve ser ativo, incansável, sereno,
prudente, ele abrasa o coração, manifestando-se também,
externamente, nas obras. Procuremos filhas, mediante todos
os meios que o Senhor nos oferece, tornar Deus conhecido,
amado e servido; aproveitemos, sem perda de tempo e
com prazer, todas as ocasiões que se nos oferecem para
ganhar corações para Deus: a perda dos bens, o sacrifício
do repouso, da nossa própria vida; devemos até alegrar-nos
se, com tais meios, pudermos obter que mais um coração no
mundo possa amar o Senhor. Quanto mais percebermos o
bem a ser feito, tanto mais devemos trabalhar, e jamais dizer
“basta”. Como eu me sentiria feliz, se as visse animadas
por esse santo zelo…, por um desejo ardente de percorrer o
mundo todo e despertá-lo para o amor e o louvor ao Senhor,
dizendo também vocês com São Francisco Xavier: “Não terei
descanso, enquanto souber que há um recanto no mundo
onde Deus não é amado!”. Apesar do grande desejo de que
Deus seja amado, é preciso saber conter o zelo apostólico. A
linguagem deve ser moderada, as ações feitas com reflexão,
a doçura e a prudência devem sempre presidir os atos e
conciliar os corações. São estas, filhas, as características do
nosso zelo?
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 59-61)

Missão é partir

M

issão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si,
quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso Eu.
É parar de dar volta ao redor de nós mesmos como se fôssemos
o centro do mundo e da vida.
É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que
pertencemos:
A humanidade é maior.
Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros.
É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e
encontrá-los.
E, se para descobri-los e amá-los, é preciso atravessar os mares
e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo.
DOM HÉLDER CÂMARA

39

S

ão Francisco Xavier
nasceu no castelo
de Xavier, em Navarra
(Espanha), 1506. Foi
ordenado sacerdote
em 1537 e dedicou-se
a obras de caridade.
Em 1541 partiu para
o Oriente. Evangelizou
incansavelmente a Índia
e o Japão durante dez
anos, convertendo muitos
à fé. Morreu em 1552
na ilha de Sanchoão,
às portas da China.

“

Mas a nossa capacidade
de compreensão é
limitada: por isso, a missão
do Espírito é introduzir a
Igreja de maneira sempre
nova, de geração em
geração, na grandeza
do mistério de Cristo.”
BENTO XVI, 07.05.2005

“

Temos de nos tornar
santos uns com os
outros, temos de chegar a
Deus uns com os outros,
apresentar-nos diante d’Ele
uns com os outros. Não
nos devemos encontrar
com o bom Deus uns
sem os outros. Que diria
Ele se regressássemos
uns sem os outros?”
CHARLES PÉGUY

“

O Espírito Santo, vida
vivificante, é o motor de
tudo e a raiz de toda criatura.
Purifica tudo da impureza,
apagando os pecados,
suavizando as feridas; Ele
é assim a vida fulgurante e
digna de louvor, que desperta
e reanima a todas as coisas.”
HILDEGARD VON BIGEN

Do Espírito a sabedoria

V

Filha querida em Jesus Cristo,

ocê deve pedir ao Espírito Santo que lhe conceda a
sabedoria cristã; peça-lhe com insistência a graça de
amá-la e vivê-la. É a sabedoria dos Santos, vida e paz do
espírito, mestra, protetora e guia das virtudes. E você sabe,
minha filha, em que consiste a sabedoria cristã? No seguinte:
Propor-nos, como fim primário e principal de todas as nossas
ações, a glória de Deus e a salvação eterna. Você deve
perceber, nas criaturas e nos acontecimentos, outros tantos
meios para se alcançar este fim. O próprio Jesus nos diz:
“Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder
sua alma?” Lembre-se, filha, que tudo o que não visa à
salvação eterna e à glória de Deus deve ser tido em conta de
nada.
Empregar, para consegui-la, os meios mais eficazes, não
os que nos oferecem os sentidos ou a razão desprovida
de fé, mas os que nos indicam os santos e autênticos
ensinamentos do Evangelho e os exemplos de Jesus Cristo;
enfim, buscar em tudo a vontade de Deus é a regra de toda
a perfeição. Procure fazer todo esforço para submeter-se à
divina Sabedoria com amor e docilidade. Nas coisas em que
a vontade de Deus se manifesta evidentemente, procure
preferir o desprezo às honras, a pobreza às riquezas e
comodidades da vida, o sofrimento ao prazer: assim agia seu
divino Esposo Jesus.
Cuidar para não perder as ocasiões de praticar os meios
acima indicados, para ser fiel, tanto nas coisas grandes
como nas pequenas; atenção às suas palavras: profira
somente as que são úteis, tanto para o seu bem pessoal,
como para o bem do próximo; vigie atentamente suas ações,
para que sejam bem feitas; e suas intenções, para que visem
somente à glória de Deus, a sua santificação, e se revistam
de um santo interesse pelo bem do próximo; acautele-se,
especialmente, contra os ataques do inimigo.
Se você invocar o Espírito Santo, que é a plena Sabedoria,
Ele virá e a plenificará com sua luz. E, quando essa luz
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iluminar sua inteligência, você se sentirá estimulada,
desejosa de percorrer o caminho da santidade, e todas as
coisas terrenas hão de parecer-lhe lama e podridão.
A sabedoria cristã é bela aos olhos de Deus, pela pureza de
vida a que nos conduz, pela retidão e candor das intenções
que inspira; bela aos olhos das pessoas, que não podem
deixar de apreciá-la, e às quais ela infunde amor às coisas
da Fé; bela em si mesma, por sua nobre simplicidade, pela
dignidade dos seus sentimentos, pelas grandes virtudes
que inspira e pela glória eterna à qual conduz. Graças à
sabedoria cristã, todos nós podemos salvar; ao passo que,
sem ela, caminhamos para a condenação. A sabedoria
cristã lhe dará felicidade na vida presente, paz ao coração,
tranquilidade à consciência, com ela você gozará das
alegrias deliciosas da inocência e da amizade de Deus.
Sem esta santa ciência, você não encontrará senão vaidade
e aflição de espírito, sentir-se-á torturada pelos remorsos
e insatisfeita com você mesma, desprezada, humilhada,
desvalorizada; esta será a maior desventura que a pode
atingir.
Quão preciosa é a sabedoria cristã! Peça a Deus,
insistentemente, que ela esteja presente em todos os
seus projetos e em todas as atividades de sua vida. Nas
entrelinhas de suas cartas, perceberei se você obteve tal
graça, indispensável no caminho da santidade. Ofereça
a Deus todos os sacrifícios que lhe forem sugeridos pela
generosidade do seu coração, a fim de alcançar esta graça
de suma importância para a sua santificação.
De todo o coração a abençoo e, com você, todas as demais
boas filhas. Comunguem, durante nove sextas-feiras,
segundo as intenções de sua necessitada e afeiçoadíssima
Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 2, p. 13-14)
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R

espirai em mim,
ó Espírito Santo,
para que todos os meus
pensamentos
possam ser santos.
Agi em mim,
ó Espírito Santo,
para que meu trabalho
também possa ser santo.
Aproximai-vos do meu
coração,
ó Espírito Santo,
para que eu só ame
o que for santo.
Fortalecei-me,
ó Espírito Santo,
para que eu defenda
tudo o que for santo.
Guardai-me, pois,
ó Espírito Santo,
para que eu sempre
possa ser santo.
Amém.
SANTO AGOSTINHO

M

adre Clélia tinha
especial devoção
a Nossa Senhora. Suas
cartas ressaltam as virtudes
de Maria como modelo
para as Apóstolas. A
Madre considerava Maria
como Mãe e Mestra e
sabia que para percorrer
o caminho da santidade a
intercessão e exemplo de
Maria eram essenciais.

“

Jesus desceu,
então, com seus
pais para Nazaré e era
obediente a eles. Sua mãe
guardava todas estas
coisas no coração.”
Lc 2,51

“

Eu não sabia o que era
amar Jesus até que
eu coloquei meu coração
aos pés de Maria.”
WILLIAM FABER

“

A expressão ‘faça-se
em mim’ deve ressoar
constantemente nos nossos
lábios, pois entre a vontade
da Imaculada e a nossa
deve existir uma harmonia
completa. Então que
devemos fazer? Deixemonos conduzir por Maria e
nada teremos a temer”.
SÃO MAXIMILIANO KOLBE

Maria na encarnação
Queridas filhas em Jesus Cristo,
(…) Eis que um mensageiro desce das regiões celestes,
totalmente envolvida por uma luz divina: é o Anjo Gabriel que
vem enunciar o grande acontecimento. (…) dirige-se a uma
cidadezinha da Galileia, Nazaré, e entra numa casa pobre
onde nada existe do que o mundo preza. Essa casa, porém,
encerra o maior Tesouro de Deus: ali mora Maria.
Unamo-nos ao Mensageiro celeste e regozijemo-nos
de coração com nossa Mãe Santíssima, pelos grandes
tesouros espirituais com que foi enriquecida na mente, no
coração, nos sentimentos e nas obras. Roguemos-lhe que
se compadeça de nossas misérias e nos torne participantes
daquela graça com que foi plenificada. De sua plenitude
esperamos todos, o remédio para nossa pobreza espiritual.
Mas, como acolheu Maria a presença e a saudação do
anjo? – Com uma santa perturbação. (…) O Anjo percebeu
a perturbação de Maria, tranquiliza-a explicando-lhe o
mistério: “Não temas, Maria, pois achaste graça junto
de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e o
chamarás com o nome de Jesus. Ele será chamado Filho e o
chamarás com o nome de Jesus...”. Maria compreende que
se trata do Messias esperado (…). Compreende ao mesmo
tempo, a honra daquela que seria destinada a ser sua Mãe
e a felicidade dela em cooperar tão intimamente na obra
da redenção do mundo; mas nem por isso se gloria, nem
obedece irrefletidamente, seguindo apenas o impulso do
coração. Antes de manifestar seu consentimento, quer uma
explicação que a tranquilize (…).
Qual é a decisão de Maria? Depois de ter correspondido a
todas as graças com que Deus a preparava para o grande
mistério, quem poderia duvidar de sua correspondência
também a esta? “Eis a serva do Senhor, responde, façase em mim segundo a tua palavra.” Expressões que
manifestam sua perfeita santidade. Toda a santidade de
uma pessoa consiste em não ter ela vontade própria, mas
só o desejo de fazer e de sofrer o que agrada ao Senhor; e
esta é a disposição do espírito de Maria; não se vangloriou
pensando na dignidade e na felicidade de Mãe de Deus,
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nem se atemorizou diante dos sacrifícios que a aguardavam
e que a tornariam Mãe das Dores e Rainha dos Mártires,
antes que Mãe das Consolações e Rainha do Céu. Numa
perfeita tranquilidade de espírito, abandona-se em tudo às
disposições de Deus. Que contraste entre a atitude de Maria
a que assumiu Eva no paraíso terrestre!… Eva passeia pelo
Éden, onde se nutre de delícias; Maria encerra-se no seu
quarto e reza. Eva vibra com as palavras enganadoras da
serpente que a seduz; Maria perturba-se e treme diante
das palavras de louvor proferidas pelo Anjo. Eva acredita
irrefletidamente na mentira e adere às propostas contrárias
às ordens de Deus; Maria, antes de aceitar as propostas do
Anjo, pede esclarecimentos, para salvaguardar a sua virtude
e, finalmente, entrega-se à vontade divina. E o resultado?
… Eva cai miseravelmente e perde sua dignidade; Maria, ao
contrário, foi elevada à mais sublime grandeza.
Aprendamos qual deve ser nosso modo de proceder, se
quisermos evitar a sorte de Eva e participar da felicidade de
Maria.
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 2, p. 47-51)

A Maria Santíssima

Ó

Maria, sede minha advogada,
falai por mim e por minhas pobres filhas de religião.
Ó Maria, sede minha poderosa benfeitora,
enriquecei-me de graças especiais.
Ó Maria, sede minha consoladora, consolai-me.
Ó Maria, sede minha estrela, guiai-me em toda parte.
Ó Maria, sede a minha força, sustentai-me.
Ó Maria, sede minha guardiã, protegei-me.
Ó Maria, sede minha Luz, iluminai-me.
Ó Maria, sede minha Mãe, amai-me muito.
Ó Maria, sede minha protetora, defendei-me.
Ó Maria, sede o meu refúgio, escondei-me.
Ó Maria sede o meu socorro, vinde a mim!
MADRE CLÉLIA MERLONI
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“

A maior alegria que
podemos dar a Maria
Santíssima é a de levar Jesus
Eucarístico no nosso peito.”
SANTO HILÁRIO

“

Maria é na cristandade
inteira o mais nobre
tesouro depois de Cristo,
e que nunca poderemos
exaltar o suficiente a mais
nobre imperatriz e rainha,
exaltada e bendita acima
de toda nobreza, com
sabedoria e santidade.”
MARTINHO LUTERO

Ato de Entrega dos Jovens a Maria

E

is aí a tua Mãe!” (Jo, 19, 27)
É Jesus, ó Virgem Maria, que da cruz nos
quer confiar a Ti,
não para atenuar, mas para confirmar
o seu papel exclusivo de Salvador do mundo.
Se no discípulo João,
te foram entregues todos os filhos da Igreja,
Tanto mais me apraz ver confiados a Ti, ó Maria,
os jovens do mundo.A Ti,
doce Mãe, cuja proteção eu sempre
experimentei,
os entrego, novamente, nesta tarde.
Todos, sob o teu manto,
procuram refúgio na tua proteção.
Tu, Mãe da divina graça,
fá-los brilhar com a beleza de Cristo!
São os jovens deste século, que na aurora do
novo milênio,
vivem ainda os tormentos derivados do pecado,
do ódio, da violência, do terrorismo e da guerra.
Mas são também os jovens para os quais
a Igreja olha com confiança, na consciência de

que, com a ajuda da graça de Deus,
conseguirão acreditar e viver
como testemunhas do Evangelho no hoje da
história.
Ó Maria, ajuda-os a responder à sua vocação.
Guia-os para o conhecimento do amor
verdadeiro
e abençoa os seus afetos.
Ajuda-os no momento do sofrimento.
Torna-os anunciadores intrépidos
da saudação de Cristo
no dia de Páscoa: a Paz esteja convosco!
Com eles, também eu me confio
mais uma vez a Ti e, com afeto confiante, te
repito:
Totus tuus ego sum!
Eu sou todo teu!
E também cada um deles grite comigo:
Totus tuus!
Totus tuus!
Amém.
JOÃO PAULO II

2ª
Parte

Como a ti
mesmo...

Misericórdia: é a lei fundamental que mora no coração
de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o
irmão que encontra no caminho da vida.
PAPA FRANCISCO

“

É a humildade que
nos torna cada dia
conscientes de que não
somos nós que construímos o
Reino de Deus, mas é sempre
a graça do Senhor que age
em nós; é a humildade que
nos impele a dedicar-nos
inteiramente não ao serviço
de nós mesmos ou das
nossas ideias, mas ao serviço
de Cristo e da Igreja”.
PAPA FRANCISCO

“

Madre Clélia que
pronunciou o voto de
humildade, sabia bem de
que se tratava, e o que é
necessário para praticá-la:
“força de vontade” e uma
“coragem” maior do que
aquela que se exige para
“expor a própria vida num
campo de batalha.”
IR. PIERPAULA DE FARIAS

“

A primeira via é a
humildade, a segunda é
a humildade, a terceira é a
humildade, e quantas vezes
me perguntares, tantas eu te
responderei a mesma coisa”.
SANTO AGOSTINHO

Humildade

T

enha presente santa criatura, que uma pessoa que se
decidiu por Deus, procurando cumprir sua vontade em
todas as ações, se deixa-se levar pelo desejo de aparecer,
de ser louvada, admirada no mesmo instante, afasta-se
de Jesus, arrefece as provas de amor, para seguir a voz
enganadora da vaidade.
Lembre-se que o amor próprio a cerca com suas seduções,
para corromper, em você, os dons de Deus. Quem preza
os dotes de seu coração e deles se gloria, coloca nele um
verme roedor que o desgasta pela raiz.
Deus nos concedeu, na verdade, a graça da oração,
mediante a qual podemos alcançar tudo; mas, se o amor
próprio penetrar na oração ela será abominada e reprovada
por Deus, como aconteceu com o fariseu. Deus acrescentou
à graça da oração a das boas obras e dos atos das várias
virtudes; entretanto, se o amor próprio invadir essas obras,
elas perderão todo o seu merecimento. Se você se compraz
na virtude que Deus lhe dá, o ato de complacência será a
morte da virtude; se você dá valor à sua piedade, você a
mata; se você se envaidece pelas suas boas ações, destrói
os copiosos frutos da graça que poderia colher: lança por
terra o edifício das virtudes e destrói o bem realizado com as
obras. Quantos merecimentos perdidos!
O que lhe valerá ter trabalhado tanto e enfrentado duros
sacrifícios para adquirir merecimentos, se depois você
permite que o amor próprio os destrua? Como resultado, não
só nada lhe restará daquilo com que você poderia enriquecer
sua alma, mas ficará ainda mais pobre do que antes. O
que poderia ser um bem para você tornar-se-á um mal, e
não lhe restará senão esperar o castigo que Deus reserva
aos orgulhosos. Eis porque Jesus costumava dizer aos
seus discípulos: “Não pratiqueis vossas obras para serem
vistas e louvadas pelos homens, porque assim não tereis
recompensa da parte do vosso Pai que está nos céus”.
Examine-se bem, minha filha, e reconheça de quantas boas
ações no passado, e talvez também no presente o amor
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próprio lhe roubou o merecimento! De quantas riquezas
sobrenaturais ele a privou, tornando-a talvez, merecedora
de reprovação diante de Deus. Seja humilde, minha filha!
Só com a humildade você terá condições de compreender
o amor divino. A humildade é a principal disposição para
fazer bem todas as coisas: para rezar, para receber os
sacramentos, para vencer as tentações e dominar as
paixões, e para o bom relacionamento com o próximo. A
humildade é realmente a base de todas as virtudes.
Portanto, quanto maior for o bem realizado, tanto mais
deverá abismar-se no seu nada, a fim de que o orgulho e o
egoísmo, sedentos de louvores e satisfações não lhe
arrebatem o merecimento de tudo o que você fez.
De todo o coração a abençoo e, com você, as demais
queridas filhas, enquanto fico em Jesus.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 5, p. 50-51)

“

A humildade é uma
virtude que no mundo
de hoje e, de modo geral,
de todos os tempos, não
goza de grande estima.
Mas os discípulos do
Senhor sabem que esta
virtude é, por assim dizer,
o óleo que torna fecundos
os processos de diálogo,
possível a colaboração
e cordial a unidade”.
PAPA BENTO XVI

“

Pensamos
demasiadamente e
sentimos muito pouco.
Necessitamos mais de
humildade que de máquinas.
Mais de bondade e ternura
que de inteligência. Sem isso,
a vida se tornará violenta
e tudo se perderá. ”
CHARLES CHAPLIN
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“

A amizade, cuja
fonte é Deus, não
se esgota nunca.
SANTA CATARINA DE SENA

“

Eu vos chamo
amigos, porque vos
dei a conhecer tudo o
que ouvi de meu Pai. ”
JOÃO 15,15B

“

Aqueles que vivem
julgando o próximo,
falando mal do outro, são
hipócritas, porque não tem
a força, a coragem de olhar
para os próprios defeitos.”
PAPA FRANCISCO

“

Os homens de
poucas palavras
são os melhores”.
WILLIAM SHAKESPEARE

“

Para o corpo doente é
necessário o médico, para
a alma, o amigo: a palavra
afetuosa sabe curar a dor.”
MENANDRO

“

Temos de ir à procura
das pessoas, porque
podem ter fome de
pão ou de amizade”
MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“

A amizade com Deus
e a amizade com
os outros é uma mesma
coisa, não podemos
separar uma da outra”.
SANTA TERESA D´ÁVILA

Amizades e palavras sábias

V

ocê deseja saber como deve comportar-se com as
diferentes classes de pessoas que, frequentemente,
precisa contatar. Atenderei prontamente ao teu desejo.
Sejam quais forem as pessoas com as quais deves tratar, seja
sempre honesta, amável, delicada; trate cada uma conforme
sua posição, sua dignidade, sua índole; com umas, tenha uma
atitude mais reservada, com outras, mais jovial; não demonstre
afetação, altivez, austeridade; não contradiga as palavras dos
outros. Seus modos sejam tais que ninguém possa queixarse de você, mas todos levem uma boa impressão de seu
comportamento, de suas atitudes.
Se, durante a conversação, alguém lhe desagradou, procure
disfarçar, com um semblante afável, a repugnância interna, e
não deixe transparecer nada de triste, de enfadonho, de austero
nas palavras e nos atos, pois a caridade a obriga a compadecerse das pessoas, a estimá-las para que se corrijam dos defeitos
que as tornam antipáticas. Se, ao contrário, são pessoas com
as quais você se simpatiza, cuide-se para não ser demais
livre, nem leviana; não fale senão de coisas honestas e santas;
desconfie das amizades que perturbam o coração.
Se são pessoas pobres, simples, humildes, o amor nos proíbe
evitá-las, rejeitá-las, entristecê-las com arrogância, desdém,
pouco caso, e usar pretextos para afastá-las. A caridade mandanos acolhê-las com alegria, falar-lhes com bondade, colocar-nos
no nível delas e procurar que se sintam bem entre nós. Que isto
aconteça com você também.
Se se trata de pessoas piedosas, cuja conversação conduz a
Deus e à prática da virtude, você pode muito bem aproveitar de
sua companhia.
Suas palavras, porém, sejam sempre edificantes; o coração do
sábio inspira sua boca e derrama a graça de seus lábios, diz
o Espírito Santo. (…) em suas conversações, deve, de vez em
quando, introduzir uma palavra piedosa sobre Deus, a salvação
eterna, a grandeza e a beleza da religião, sobre a igreja, sobre
os santos e como imitar seus exemplos.
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Ao dar-se conta que suas conversações não são nem
edificantes, nem úteis, procure que sejam, ao menos,
irrepreensíveis, isto é que, em relação à virtude, nada haja a
recriminar. O amor à verdade afaste de sua linguagem toda a
simulação, as mentiras tão habituais ao egoísmo, para ocultar
uma verdade que humilha, para valorizar sua pessoa mais do
que merece, para colocá-la acima dos outros rebaixando os
demais. É preciso que o egoísmo elimine, nas suas conversas,
toda palavra de murmuração, de crítica, de desprezo em relação
aos ausentes; toda palavra que possa lançar nos corações
a semente da discórdia; é preciso, enfim, que a humildade
não tenha motivo para reprovar nenhuma palavra egoísta ou
vaidosa, que a doçura não seja ferida por nenhuma alteração
ou disputa, nem o espírito religioso por máximas do mundo
contrárias ao Evangelho.
Espero, pois, que você tenha elementos suficientes para as
longas tagarelices que deve enfrentar com certa pessoa que,
de quando em quando, vem perturbar sua tranquilidade ou
interromper sua união com Jesus.
Coragem, filha. Com a palavra pode-se fazer um bem imenso
e realizar um apostolado profícuo, desde que se use para a
prática da caridade cristã, para a glória de Deus e a salvação do
próximo.
Deixo-a na companhia dos Sagrados Corações de Jesus, de
Maria e São José, para que sob a sua orientação, você possa
obter frutos de conversão, colocando a boa semente nos
corações das pessoas com quem deve tratar.
De todo o coração abençoo você e as demais queridas filhas,
enquanto fico em Jesus.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 8, p. 17-19)
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“

Das coisas alheias
não se ocupe, sejam
elas boas ou más, porque
além do perigo que há
de pecar, essa ocupação
é causa de distrações e
amesquinha o espírito.”
SÃO JOÃO DA CRUZ

“

Falemos sempre de
qualquer pessoa como
se ela estivesse presente.”
CHIARA LUBICH

“

... eu amo, em Deus
e com Deus, a pessoa
que não me agrada ou que
nem conheço sequer. Isto
só é possível realizar-se a
partir do encontro íntimo com
Deus, um encontro que se
tornou comunhão de vontade,
chegando mesmo a tocar o
sentimento. Então aprendo
a ver aquela pessoa já não
somente com os meus olhos
e sentimentos, mas segundo a
perspectiva de Jesus Cristo.”
BENTO XVI

D

iante do sofrimento
da vida, Madre
Clélia faz a experiência
do Mistério da Cruz e se
abandona completamente
nas mãos de Deus.

“

Quando olhamos para a
cruz, compreendemos
a grandeza do seu amor.
Quando olhamos para a
manjedoura, compreendemos
a ternura do seu amor por ti
e por mim, pela tua família
e por cada família. “
MADRE TERESA

“

A cruz não é um fim em
si mesma: ela eleva-nos
para as alturas e revela-nos
as realidades superiores.
Por isso ela não é somente
um símbolo; ela é a arma
poderosa de Cristo”.
EDITH STEIN

“

Tenho paciência e
penso: todo o mal traz
consigo algum bem.”
LUDWIG VAN BEETHOVEN

“

Vencer a si próprio é
a maior das vitórias.”
PLATÃO

Paciência

S

into pena de você, minha filha, pois deduzi, pelo teor de
sua carta, que ainda não está habituada a defender-se
dos golpes das ofensas e de outras contrariedades. Para
consegui-lo, antes de tudo, peça ajuda de Deus, depois,
acostume-se a prevê-los e a aceitá-los; a seguir, espere-os
com espírito prevenido.
Talvez você me pergunte: “E como posso prevê-los? ”Faça
assim: consciente do estado de suas paixões, procure
examinar as pessoas e os lugares onde e com quem deve
estar; isto lhe dará uma ideia do que possa acontecer.
Sobrevindo-lhe alguma contrariedade não prevista além
da vantagem que lhe oferece o fato de estar com o espírito
preparado para as coisas que previa, você poderá assumir
a seguinte atitude: ao sentir os primeiros golpes da afronta
ou de algo penoso, esforce-se por elevar seu pensamento a
Deus, lembrando-se de sua indizível bondade e de quanto a
ama; é com esse amor que Ele permite a adversidade, a fim
de que, suportando-a por Seu amor, você vá se purificando
cada vez mais para poder assemelhar-se e unir-se a Ele e,
sabendo quanto seus esforços agradam a Jesus, olhe para
você mesma e, censure-se, dizendo: “Porque não carregar
esta cruz que me foi enviada não por outras pessoas mas,
pelo meu próprio Pai do Céu?” Depois, olhando para a cruz,
abrace-a com muita paciência e serenidade exclamando: “Ó
cruz forjada pela Providência divina! Ó cruz, amenizada pela
ternura do amor do meu Jesus Crucificado, crava-me em ti,
a fim de que eu me entregue Àquele que, morrendo sobre ti
me remiu!”
E, se ainda prevalecer a paixão, e você não conseguir erguerse e unir-se a Deus, permanecendo prostrada e ferida,
procure refazer-se quanto antes como se nada a tivesse
magoado.
(…) se a alteração procede, não da coisa, mas da pessoa,
cujas mínimas atitudes a molestam e a irritam, então o
remédio consistirá num esforço que leve a sua vontade a
amá-la e a admirá-la, porque, além de ser como você, obra
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das mãos de Deus, ela também foi resgatada pelo mesmo
sangue Divino de Jesus. Eis uma ocasião maravilhosa,
que Jesus lhe apresenta para imitar a caridade do seu
amorosíssimo coração. Ele lhe diz: “Filha querida, dê-me
uma prova do amor que me consagra, tratando com doçura
e benignidade todas as pessoas, pois o que fizer ao seu
próximo eu o terei como feito a mim mesmo”.
Deixo-a no Santíssimo Coração de Jesus.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 4, p. 60-61)

Oração pela Paz

S

enhor Deus de Paz, escutai a nossa súplica! Tentamos tantas
vezes e durante tantos anos resolver os nossos conflitos com
as nossas forças e também com as nossas armas; tantos momentos
de hostilidade e escuridão; tanto sangue derramado; tantas vidas
despedaçadas; tantas esperanças sepultadas... Mas os nossos
esforços foram em vão. Agora, Senhor, ajudai-nos Vós! Dai-nos
Vós a paz, ensinai-nos Vós a paz, guiai-nos Vós para a paz. Abri os
nossos olhos e os nossos corações e dai-nos a coragem de dizer:
«nunca mais a guerra»; «com a guerra, tudo fica destruído»! Infundi
em nós a coragem de realizar gestos concretos para construir a
paz. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor que nos
criastes e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para sermos
cada dia artesãos da paz; dai-nos a capacidade de olhar com
benevolência todos os irmãos que encontramos no nosso caminho.
Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos que
nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos
de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões em
perdão. Mantenha acesa em nós a chama da esperança para efetuar,
com paciente perseverança, opções de diálogo e reconciliação,
para que vença finalmente a paz. E que do coração de todo o
homem sejam banidas estas palavras: divisão, ódio, guerra! Senhor,
desarmai a língua e as mãos, renovai os corações e as mentes,
para que a palavra que nos faz encontrar seja sempre “irmão”, e
o estilo da nossa vida se torne: shalom, paz, shalom! Amém.
PAPA FRANCISCO
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“

A paciência é amarga,
mas seu fruto é doce!”
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

“

Não há lugar para
a sabedoria onde
não há paciência.”
SANTO AGOSTINHO

“

O amor verdadeiro…
é exigente. Mas sua
beleza reside precisamente
nas exigências que ele faz.
Somente aqueles capazes
de fazer exigências sobre
si mesmos em nome do
amor podem, então, exigir
o amor dos outros“.
JOÃO PAULO II

“

Caríssimos, amemo-nos
uns aos outros, porque
o amor vem de Deus e todo
aquele que ama nasceu de
Deus e conhece a Deus.”
1Jo 4,7

“

A plenitude do amor ao
próximo é simplesmente
ser capaz de lhe perguntar:
‘Qual é o teu tormento?’”
SIMONE WEIL

“

Seja qual for a condição
de vida, pense em si
e nos seus, mas torne-se
incapaz de fechar-se no
círculo estreito de sua
pequena família. Adote, de
vez, a Família Humana.”
HÉLDER CÂMARA

Amar como Jesus

P

Queridas Filhas em Jesus Cristo,

or que, minhas filhas, existem tais desavenças entre
vocês? Não sabem que onde falta o amor recíproco não
há verdadeiro espírito cristão? Lembrem-se sempre que
Jesus mesmo nos deixou como testamento: “Amai-vos uns
aos outros como eu vos amei.” Jesus, nosso divino esposo,
quer que o nosso amor vá até o sacrifício. Devemos estar
dispostas, conforme dizia o Apóstolo São João aos fiéis, a
sacrificar, em favor do próximo, tudo o que temos, tudo o
que somos, a nossa própria vida, quando necessário, pois
Jesus Cristo, nosso modelo, sacrificou sua vida por nós.
Examinem sua consciência, filhas amadíssimas, e vejam se
no seu coração medra aquela caridade generosa que chega
ao sacrifício, que não poupa nem tempo, nem sofrimento,
nem dinheiro, para o bem do próximo. O egoísmo não as
impede, às vezes, de compadecer-se dos necessitados, de
dar-lhes uma ajuda? Lembre-se de que o amor de Jesus
Cristo deve abraçar todos, sem excluir ninguém. A caridade
abraça, no seu sacrifício, amigos e inimigos, benfeitores
e perseguidores. Sim, filhas queridas, amemos também
aqueles que nos odeiam, aqueles que nos ofenderam com
palavras e com suas atitudes, porque são todos filhos de
Deus, e Deus não quer que odiemos nenhum de seus filhos.
Este amor aos inimigos oferece-nos a certeza de amá-los
com um amor sobrenatural meritório. Amem, portanto, todas
as pessoas, sem excetuar nenhuma, procurem afastar do
seu coração todo fermento de rancor, de aversão, de mágoa
contra quem quer que seja; não fiquem satisfeitas pelo fato
de não lhes desejar nenhum mal: devem estar dispostas a
reconciliar-se com elas o mais breve possível; vão ao seu
encontro, ainda que sejam pessoas cujo comportamento
não seja dos melhores, ou tenham mais culpa do que vocês.
Enfim, tenham para com o próximo uma afeição sincera,
um coração cheio de bondade, e aproveitem todas as
oportunidades para ajudá-lo até o sacrifício. Falem sempre
bem dele; não se queixem de ninguém, nem das injustiças
recebidas; pelo contrário, digam a respeito do próximo todo
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o bem que puderem. Rezem por todos e, se perceberem
erros ou defeitos em alguns de seus irmãos, peçam por eles
a graça de se corrigirem e de santificar-se; compadeçamse deles e peçam ao Senhor a sua conversão. Se eles
se encontram na inimizade de Deus, implorem para eles
misericórdia e a graça de poderem levantar-se do estado em
que caíram. Quando tiverem oportunidade, ajudem-nos com
uma boa palavra, e previnam suas necessidades, se eles não
ousam pedir auxílio. Se, apesar de tudo, persistirem em viver
como seus inimigos, continuem a amá-los como o apóstolo
São Paulo, que dizia aos Coríntios: “Embora vosso amor por
mim seja inferior ao que vos consagro, não deixarei de me
sacrificar por vós.”
Compadeçam-se dos aflitos e consolem-nos da melhor
forma que puderem. Não usem palavras duras, nem tenham
uma atitude severa ou áspera; ao contrário, mostrem a todos
um semblante aberto, sorridente, benévolo, e tenham
maneiras cordiais e amáveis. Não se esqueçam, minhas
filhas, de que a caridade de Jesus Cristo é sensível a tudo o
que o próximo sente de bem e de mal; chora com os que
choram, alegra-se com os que se alegram; sofre tudo o que
sofrem os outros, presentes, ou ausentes, amigos e inimigos,
próximos ou distantes, porque em todos vê os membros do
próprio corpo de Jesus Cristo. Ora, como no corpo humano,
se um membro sofre os demais participam de sua dor, de
modo que o pé não pode ferir-se sem que o braço
imediatamente se estenda, o joelho se dobre, a vista procure
o pé para observá-lo, e os demais membros se movimentem
para socorrê-lo; assim, a verdadeira caridade dá-nos um
coração terno e compassivo para com todos os que sofrem.
Vocês, filhas queridas, como pessoas consagradas a Deus,
devem acolher quem quer que seja, sempre com bondade e
serenidade, testemunhando uma afeição leal a quem venha
confiar-lhes seus sofrimentos.
Lembrem-se de que serão julgadas por Deus sobre o modo
como tratam o próximo. Portanto, querendo que Deus nos
trate com piedade e não com dureza, procuremos tratar
todos com doçura e caridade. Se o próximo tem vício, ao
invés de julgá-lo com rigor inflexível, devemos procurar
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“

Não devemos
contentar-nos em
falar do amor para com o
próximo, mas praticá-lo.”
ALBERT SCHWEITZER

“

Algumas pessoas cuidam
melhor de seus cães
do que dos seus irmãos.”
PAPA FRANCISCO

“

Então o Rei lhes
responderá: ‘Em
verdade, vos digo: todas as
vezes que fizestes isso a
um destes mais pequenos
que são meus irmãos, foi
a mim que o fizestes!’”
Mt 25,40

“

O amor é uma virtude
maravilhosa. Ele é
simultaneamente o meio
e o fim, o movimento e a
meta, o caminho que leva
a si mesmo. Que devemos,
pois, fazer para amar? Para
isso, não precisamos de
nenhum outro truque que
não seja, simplesmente amar,
tal como aprendemos a
tocar alaúde tocando alaúde,
e a dançar dançando.”
SÃO FRANCISCO DE SALES

“

O amor é paciente,
é benfazejo; não é
invejoso, não é presunçoso
nem se incha de orgulho,
não faz nada de vergonhoso,
não é interesseiro, não se
encoleriza, não leva em
conta o mal sofrido; não se
alegra com a injustiça, mas
fica alegre com a verdade.
Ele desculpa tudo, crê tudo,
espera tudo, suporta tudo.”
1Cor 13,4-7

“

Amar uma pessoa
significa dizer:
Não morrerás!”
GABRIEL MARCEL

Q

uerido Deus, Vós me
destes a coragem
de acreditar que me
aceitais. Dai-me também
a força de amar todos os
indesejados, assim como
Vos me amais e aceitais”
Madre Teresa de Calcutá

conquistá-lo para a vida cristã, apresentando-a na sua
beleza, indulgência e amabilidade, características essas que
nos levam a olhar com terna compaixão todo aquele que
sofre, que está doente, que vive num estado de angústia ou
de inferioridade. O que não fez São Vicente de Paulo? O que
não fizeram e não fazem ainda hoje muitas almas cheias de
terna, sincera caridade e compaixão para com os infelizes?
Não aconteça, ó filhas, que sejamos incluídas no número
daqueles que possuem um coração indiferente e duro diante
dos sofrimentos dos nossos irmãos. Magoar uma pessoa
aflita com palavras ríspidas, com ares pouco benévolos;
olhar com desdém para um pobre, falar-lhe com aspereza e
severidade, tratá-lo com modos grosseiros, com mau humor,
é uma atitude indigna de um cristão que fala com seu irmão.
Em seu procedimento sejam, pois, indulgentes com os
culpados, benigno com os que sofrem. Sejam tudo para
todos, pobres com os pobres, enfermas com os enfermos,
ignorantes com os ignorantes; e Deus as abençoará, as
cumulará de graças e de suas especiais bênçãos. É o que
lhes deseja aquela que, abençoando-as maternalmente, fica
em Jesus.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 83-85)
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Falar com prudência

Q

ue “a boca do justo é uma verdadeira fonte de vida. A
língua de quem age honestamente e só visa a glória de
Deus é preciosa como a prata purificada; e a sabedoria está
nos seus lábios.” Jesus Cristo ensinou isto com seu exemplo,
pois de sua boca não brotavam senão palavras que cativavam
os ouvintes, os quais, depois de ouvi-lo, diziam: “Ninguém
jamais falou como este homem.”
É por meio de nossa língua, filha, que procuramos tornar
Deus conhecido e amado, ensinamos os seus mandamentos,
proclamamos seus conselhos, estimulamos todos aqueles que
de nós se aproximam a amar-se, compadecer-se e ajudarse, mutuamente, a afastar-se do mau caminho que conduz à
perdição e a seguir o caminho certo que leva ao Céu.
Por meio da língua, minha filha, você pode consolar os
aflitos, enxugar suas lágrimas e ensinar-lhes a bendizer sua
fé, portadora de tanta benignidade e graça. Com a língua
podemos aproximar os corações divididos, reconciliar as
pessoas e as famílias; dilatar o reino de paz e de amor. Com
uma palavra cheia de bondade, levamos os outros a aceitar os
conselhos e as exortações.
Quanto bem pode realizar nossa língua, quando sabiamente
usada, isto é, quando corresponde plenamente ao fim sublime,
pelo qual Deus nos privilegiou sobre todos os animais!
Filha, peçamos a Jesus a graça de saber usar sempre
para o bem a nossa língua; que com ela possamos louválo continuamente e dedicar-nos com todo o ardor para
a sua glória, junto de nossos irmãos. Se realmente você
quiser, tenha a certeza de que chegará a isso, pois, se
Jesus a chamou para segui-lo, também lhe dará as graças
necessárias para a sua santificação.
Agora interrompo minha correspondência com você, e só lhe
escreverei novamente quando sua Superiora me comunicar
que você começou a trabalhar seriamente para libertar de
tudo aquilo que se opõe à sua santificação.
De todo o coração a abençoo e, em Jesus, fico sua

Afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 8, p. 35-36)
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“

Com ela bendizemos o
Senhor e Pai, e com ela
amaldiçoamos as pessoas,
feitas à imagem de Deus. Da
mesma boca saem bênção
e maldição! Ora, irmãos não
convêm que seja assim.”
Tg 3,9-10

“

A alegria do discípulo
não é um sentimento de
bem-estar egoísta, mas uma
certeza que brota da fé, que
serena o coração e capacita
para anunciar a boa nova do
amor de Deus. Conhecer a
Jesus é o melhor presente
que qualquer pessoa pode
receber; tê-lo encontrado
foi o melhor que ocorreu
em nossas vidas, e fazê-lo
conhecido com nossa palavra
e obras é nossa alegria.”
DOCUMENTO DE APARECIDA

“

As fofocas fazem
parte desta dimensão
da criminalidade. Não
existe fofoca inocente”.
PAPA FRANCISCO

“

Quando olhamos para a
cruz, compreendemos
a grandeza do seu amor.
Quando olhamos para a
manjedoura, compreendemos
a ternura do seu amor por ti
e por mim, pela tua família
e por cada família. “
MADRE TERESA

“

A cruz não é um fim em
si mesma: ela eleva-nos
para as alturas e revela-nos
as realidades superiores.
Por isso ela não é somente
um símbolo; ela é a arma
poderosa de Cristo”.
EDITH STEIN

“

Tenho paciência e
penso: todo o mal traz
consigo algum bem.”
LUDWIG VAN BEETHOVEN

“

Vencer a si próprio é
a maior das vitórias.”
PLATÃO

“

Não existe triunfo sem
perda, não há vitória
sem sofrimento, não há
liberdade sem sacrifício”.
J.R.R. TOLKIEN EM O SENHOR DOS ANÉIS

Perdoar

L

embrem-se de que a tolerância mútua faz parte do
mandamento do Amor. São duas coisas tão ligadas entre
si que, sem a tolerância recíproca, não existiria a caridade e
seria preciso eliminar o ensinamento do Evangelho, pois toda
criatura, aqui na terra, tem seus defeitos e imperfeições:
Anjos só existem no céu. Se vocês não suportam os defeitos
e as imperfeições alheias, rompem o liame e a caridade é
destruída. Cada pessoa tem uma estrutura específica e os
temperamentos são diferentes; as apreciações e a maneira
de sentir se contradizem; as vontades se chocam umas com
as outras; os gostos variam. Ora, entre tantos elementos
ou contradições; a fusão dos corações para formar um só
coração, uma só alma, conforme a caridade ordena, não é
possível enquanto as pessoas não se suportam mutuamente
nas suas fraquezas e não toleram, em espírito de caridade
e de paciência, o que ofende, o que desagrada, o que não
condiz com seus gostos, nem com seu temperamento. Sem
essa tolerância recíproca, seria igualmente impossível a
união dos corações como a fusão da água com o fogo, da
luz com as trevas; haveria, forçosamente, entre eles, divisão,
lutas, discórdia. Deus nos deu uma lei especial a respeito da
tolerância recíproca. Na prática da caridade nos impõem a
obrigação da tolerância mútua, porque uma exige a presença
da outra, e da tanta importância a essa obrigação, que faz
dela uma lei especial: devemos suportar os defeitos e as
fraquezas do próximo. Tratando-se de uma obrigação, não é
um favor que lhe prestamos, nem um dever que cumprimos:
é uma dívida que satisfazemos.
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Devemos carregar umas o peso das outras, assim
cumpriremos a lei de Jesus Cristo. Suportem-se, portanto,
reciprocamente, com muita humildade, e isto eliminará as
suscetibilidades e as pretensões; façam-no com paciência
e doçura e assim, evitarão as críticas, murmurações,
resmungos, ironias, as palavras mordazes, as antipatias
e as mágoas contra as ofensas recebidas; façam-no com
muita caridade, e isto lhes ensinará a tratar o próximo
como vocês gostariam de ser tratadas. Considerem, filhas,
a amabilidade dessa lei, realmente digna do Pai comum de
todos os homens; lei benevolente e indulgente que atinge
todas as misérias e não permite nem o desprezo diante da
fraqueza, nem zombarias pelos defeitos, nem admoestação
pelas faltas que não se tem o direito de censurar; lei à qual
se prendem os nossos mais caros interesses, portanto
Deus não será indulgente com nossos defeitos, senão na
medida de nossa indulgência em relação aos defeitos dos
nossos irmãos. Se não aceitarmos o próximo, Deus não nos
aceitará; e se não simpatizarmos com os outros, Deus não
simpatizará conosco. Nós mesmos filhas, reconhecemos a
força dessa lei, quando dizemos: “Perdoai, Senhor, as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm
ofendido”. Portanto, devemos ser indulgentes com nossas
culpas, na medida de nossa indulgência para com as faltas
alheias. A própria justiça nos obriga à tolerância mútua.
Quem não sente por si mesmo, a necessidade da lei da
tolerância, dessa lei que protege a fraqueza humana? Ora,
se desejamos que ela seja observada a nosso respeito, não
será verdadeira injustiça não querer cumpri-la em favor do
próximo?
Queixamo-nos das imperfeições alheias; como não aceitar
que os outros se queixem das nossas? Criticamos seu
caráter, seu humor; não temos nós também momentos de
crise? Reprovamos suas explosões, suas indelicadezas;
nossa linguagem não é, às vezes, também demasiada
atrevida e descortês? Está errado, filhas, aliás, erradíssimo
pretender a perfeição nos outros, a ponto de não tolerar
neles nenhum defeito ou imperfeição. Examinem seriamente
sua consciência, filhas, e vejam como vocês desculpam os
defeitos do próximo: o seu temperamento ora muito alegre,
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“

A paciência é amarga,
mas seu fruto é doce!”

“

A tolerância é a melhor
das religiões.”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

VICTOR HUGO

“

O resultado mais
sublime da educação
é a tolerância.”
HELEN KELLER

“

Nunca te fixes nos
defeitos dos outros, mas
deves estar sempre pronto
para os desculpar. Sê sempre
pronto para acusar-te a ti
próprio; mais ainda, deseja
que todos te conheçam
por dentro e por fora.”
SANTO INÁCIO DE LOYOLA

“

Viver de amor é
navegar sem cessar,
semeando a paz, a alegria
em todos os corações.”
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS

“

Sede bondosos e
compassivos, uns para
com os outros, perdoandovos mutuamente, como Deus
vos perdoou em Cristo.”
Ef 4,32

N

ão julgueis, e não
sereis julgados. Pois
com o mesmo julgamento
com que julgardes os
outros sereis julgados;
e a mesma medida que
usardes para os outros
servirá para vós. Por que
observas o cisco no olho
do teu irmão e não reparas
na trave que está no teu
próprio olho? Ou, como
podes dizer ao teu irmão:
‘Deixa-me tirar o cisco
do teu olho’, quando tu
mesmo tens uma trave no
teu? Hipócrita! Tira primeira
a trave do teu próprio
olho, e então enxergarás
bem para tirar o cisco
do olho do teu irmão.”

ora taciturno; os modos, às vezes moles demais, outras
vezes muito rígidos. Ao invés de desculpá-los não fizemos
talvez o contrário? Do contexto de suas cartas deduz-se
claramente que o modo de agir de vocês não se orienta pelo
amor de Jesus Cristo, pois não existe a tolerância mútua de
que deveria estar possuída uma pessoa consagrada a Deus.
Peçam ao Divino Coração de Jesus e à Santíssima Virgem
Maria lhes concedam o Espírito de uma autentica caridade
para com o próximo, pois sem ela não há salvação. O
próprio Jesus nos diz: “Queres conhecer o grau de amor
que nutres por mim? Examina como amas, como suportas
o teu próximo, como te sacrificas por ele; a medida do amor
que tens pelo próximo será a medida do amor que tens por
mim”.
Na esperança de descobrir no seu espírito melhores
disposições na prática sincera da verdadeira caridade de
Jesus Cristo, deixo-as junto a Jesus sacramentado a fim
de que obtenham do seu Divino Coração aquele espírito de
caridade que, infelizmente, lhes está faltando.
Em Jesus Cristo permaneço, sua aflita Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 91-93)

MT 7,1-5
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Precisamos uns dos outros “

R

Queridas Filhas em Jesus Cristo,

ecebi com prazer suas notícias, mas não fiquei
satisfeita em relação à segunda parte da carta;
antes devo dizer-lhes que nela descobri uma ingratidão
absolutamente não condizente com pessoas que
se declaram discípulas de Cristo. Ainda que fossem
simplesmente pessoas leigas, não sabem, filhas, que a
gratidão é um dever da lei natural? Se a lei natural obriganos a amar nossos semelhantes quando nos ofendem ou
foram injustos conosco, o que não devemos àqueles que
nos prestaram serviços ou nos fizeram algum bem? O amor
pede amor; quem recebe compromete-se; e o benefício
recebido pede uma retribuição de bondade. Quem não paga
suas dívidas é injusto; mas quem não paga a dívida da
gratidão é ainda pior: é desprezível! Filhas, vocês revelam
corações e espíritos indelicados e desonestos; mostram não
entender que todo bom coração dever ser agradecido, que
a mais doce das alegrias é proclamar o benefício recebido e
apresentar os devidos agradecimentos.
Lembrem-se, filhas: a ingratidão é o mais detestável dos
vícios, um horrível produto do orgulho e da maldade.
É próprio do orgulhoso não reconhecer os benefícios
recebidos; dissimula-os mais que pode, irrita-se quando
alguém os menciona. Daí provém o esquecimento do
benefício e o número infinito dos ingratos. Para livrar-se do
reconhecimento, atribui-se ao benfeitor fins interesseiros;
procura-se descobrir nele injustiças dignas de repreensão,
defeitos a censurar e, no caso de ter podido prestar-lhe o
mínimo serviço, considera-se isto suficiente para livrar-se do
peso do reconhecimento.
Não é, talvez, assim que vocês procedem indignas discípulas
de Cristo? Não veem nisto, por acaso, motivo para corar?
Lembrem-se sempre de que a gratidão é a vida da sociedade
e da família. O mundo não subsiste senão mediante a troca
de bons e recíprocos serviços. Deus, para unir-nos com os
doces laços do amor, quis que todos tivessem necessidade
59

Quanto maior a gratidão
com que recebemos
todos os dias o que nos
é dado, com tanto mais
certeza e regularidade
nossa comunhão crescerá
dia após dia conforme a
benevolência de Deus.”
DIETRICH BONHOEFFER

L

ei natural – “Existem,
em todas as culturas,
singulares e variadas
convergências éticas,
expressão de uma
mesma natureza humana
querida pelo Criador e
que a sabedoria ética da
humanidade chama de
Lei Natural.” Bento XVI,
Caritas in veritate, n. 59

“

É dando que se
recebe… é perdoando
que se é perdoado…”
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

“

A gratidão é o único
tesouro dos humildes.”

“

A gratidão é a virtude
das almas nobres.”

WILLIAM SHAKESPEARE

ESOPO

“

Bendirei o Senhor
em todo tempo, seu
louvor estará sempre
em minha boca.”
Salmo 34

“

As pessoas felizes
lembram o passado
com gratidão, alegram-se
com o presente e encaram
o futuro sem medo.”
EPICURO

“

A bondade atenta,
paciente e generosa
chega muito mais longe
e mais rapidamente do
que o rigor e o chicote.”
SÃO JOÃO XXIII

“

Aprendemos a voar como
pássaros, e a nadar como
peixes, mas não aprendemos
a conviver como irmãos.”
MARTIN LUTHER KING

uns dos outros: os Superiores precisam do serviço dos
inferiores; os iguais, da ajuda de seus semelhantes.
Tenham presente também todas as condições, todas as
classes sociais, todas as faixas etárias: da infância à
juventude, da juventude à idade adulta, da idade adulta à
velhice; constatarão que, neste mundo, tudo acontece graças
a uma recíproca troca de serviços. A gratidão aproxima a
mão de que temos necessidade, a ingratidão afasta; a
gratidão estimula as pessoas a voarem em nosso auxílio,
enquanto a ingratidão as leva a abandonar-nos; a primeira
estreita os laços sociais, a ingratidão as leva a abandonarnos; a primeira estreita os laços sociais, a ingratidão as
afrouxa e dissolve. E isto é ainda mais evidente no seio da
família. Quais são as boas famílias, senão aquelas cujos
filhos e pais, patrões e empregados se esforçam para
agradar uns aos outros? Onde estão as atenções delicadas,
senão onde o reconhecimento as provoca? Quais são as
famílias infelizes, senão aquelas cujos filhos são ingratos, os
empregados não reconhecidos? Vocês não concordam
minhas filhas, que quem não é grato com o próximo
dificilmente o será com Deus?
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 97-98)
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Formar o
próprio caráter

O

s temperamentos diferem entre si como os rostos;
desta dissonância resulta que se cada pessoa não fizer
um esforço para manter a unidade, é impossível a harmonia
na convivência, ainda que seja de duas pessoas apenas.
Se quem possui um mau caráter não fizer um sério esforço
para se dominar, manifestará durezas, friezas e será motivo
de contínuas discórdias. A caridade só é possível com a
condição de suportar o que achamos antipático nos outros,
e eliminar energicamente o que em nós causa antipatia aos
demais. É inútil dizer “Este é o meu gênio” ou “Não combino
com o gênio de tal pessoa”. Todas estas desculpas não
têm valor aos olhos de Deus; elas não nos dispensam do
mandamento do amor e não justificam nossas antipatias e
impaciências. Entendeu, filha?
Mas isto não basta. Lembre-se também que uma índole
má desmerece a virtude. Existem criaturas boas, mas com
um gênio ríspido e difícil, impertinente, maçante e, por isso,
causam sofrimentos aos que vivem com elas; outras há que
são levianas e volúveis; outras, indolentes e sem ânimo,
desorganizadas, sem um projeto de vida, com um caráter
tão inconstante e extravagante que só abraçam o bem
quando ele está de acordo com seu modo de pensar e de
sentir; outras, ainda, são cheias de entusiasmo para o que
lhes agrada, e frias para as coisas que não condizem com
seu gênio; tomam decisões, não à luz da fé, mas seguem
suas inclinações e o seu temperamento, abandonando as
melhores obras, assim que cessa o prazer.
Digo-lhe mais: a má índole é uma porta aberta para todo o
mal. O espírito invejoso imolou Abel, exilou José, perseguiu
Davi; o orgulhoso e melindroso levou Ário à heresia. Está
vendo, filha, o mal produzido pelo mau caráter e o mau
humor?

Não percebe, filha, que o mau humor age sem ordem, fala
sem reflexão, trata os outros bruscamente, e a pessoa que
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Oração do
bom humor

S

enhor, 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 incômoda
demais chamada “eu”.
Dai-me, Senhor, senso de
humor!
Amém.
SÃO TOMÁS MORUS

“

Humor não é um
estado de espírito, mas
uma visão de mundo.”
LUDWIG WITTGENSTEIN

“

Senhor, instrua-me acerca
do que devo ensinar,
ensina-me acerca de que
maneira devo me corrigir”.
SANTO AGOSTINHO

E

ntre as numerosas
audiências concedidas
a pessoas importantes e
outras nem tanto, João XXIII
recebeu um dia um senador
americano. O senador se
apresentou, dando a conhecer
sua religião, disse-lhe:
– Santidade, eu sou batista.
E o Papa respondeu com seu
sorriso de sempre.
– Eu sou João. De modo que
estamos completos.
João Batista, o
precursor do Senhor.

“

Pois o que você ouve e
vê depende do lugar em
que se coloca, como depende
também de quem você é.” C
S. LEWIS

em tudo o mais tem atitudes ponderadas torna-se intratável
no seu relacionamento? Não existe algo a reprovar no seu
modo de ser, quando se deixa dominar pelo mau humor?
Veja, minha filha, é impossível não amar a Ir. N. N.…
Como é querida! Sempre de bom humor, constante, social,
acolhe com bondade, fala com delicadeza; é humilde sem
rebaixamento; ativa, mas não brusca ou insolente; sempre
disposta a prestar serviços, a esquecer das ofensas, a sofrer
sem causar sofrimentos a ninguém. Todos lhe querem
bem; é amada pela Comunidade e por Deus, porque o bom
humor é o compêndio de todas as virtudes, especialmente
da humildade, doçura, caridade, paciência, abnegação,
obediência, que transparecem nas palavras e nas atitudes.
Sob orientação de uma boa índole, realiza-se todo o bem,
porque se procede sempre com a tranquilidade da reflexão,
nunca com a impetuosidade do humor;
Minha filha, é preciso examinar o que há de repreensível
em nosso caráter; em todos, há sempre algo a reformar.
Conhecido o defeito, é preciso um esforço diário para
combatê-lo, e não abandonar a luta enquanto não se atingir
o fim. Quem tiver um temperamento muito vivo é preciso que
se reprima; aquele que fora muito lento deve ser estimulado
e incentivado; a pessoa brusca e melindrosa deve acalmarse e moderar-se, esperando, antes de falar, que o espírito
recupere a tranquilidade e o pleno domínio de si. São
Francisco de Sales recebeu uma natureza ardente e colérica;
Santo Inácio, um caráter vivo e impaciente; São Vicente de
Paulo, um temperamento austero e pouco simpático. Mas
estes grandes santos, lutando tenazmente contra a sua
natureza, conseguiram dominar seu caráter e transformá-lo
de tal modo que sua memória será sempre grata e respeitada
entre os homens, assim como é cara sua presença junto de
Deus.
Filha, mãos à obra, imediatamente. Se você seguir meus
conselhos maternos e procurar praticá-los, terá como
recompensa as bênçãos e graças do bom Deus. Reze por
mim, que abençoando-a, fico aos pés de Jesus.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 5, p 23-25)

62

Conquistar as virtudes
Queridas Filhas,
... devemos aceitar tudo o que o bom Deus nos enviar,
dia por dia, momento por momento; devemos sofrer não
resmungando e arrastando a Cruz, como o Cirineu, mas é
preciso carregá-la com a máxima generosidade, como Ele
mesmo nos deu o exemplo. Lembrem-se bem e procurem
jamais esquecer que o que fazemos ao próximo é a Jesus
que o fazemos. Sim, minhas queridas filhas. Vocês querem
saber o que Jesus nos responde, quando lhe dizemos que
o amamos? Adverte-nos, declarando que a medida do amor
que dedicamos ao próximo (inclusive às pessoas que nos
fizeram algum mal ou que nos são naturalmente antipáticas)
será a medida do nosso amor para com Ele. Portanto, se
vocês realmente amam seu Esposo Jesus, que vê seu
esforço para praticar, do melhor modo possível, aquela
caridade que Ele mesmo exige de nós – recompensá-las-á
na medida de suas lutas para dominar a si mesmas.
Coragem, minhas filhas, estamos no campo de batalha. Os
ataques do inimigo e do nosso egoísmo nos torne ainda mais
fortes na luta. Não concedamos paz, nem tréguas aos nossos
defeitos e, assim, alcançaremos a vitória.
Junto com as crianças, ofereçam a cada manhã seus
trabalhos ao Coração de Jesus e ao da Virgem Imaculada.
A fim de que, com a proteção de Jesus e Maria, sejam
meritórias suas obras e abençoada o inocente rebanho.
Desejo-lhes uma feliz e santa Páscoa! Jesus lhes conceda
ressurgir com melhores disposições de espírito e de coração;
e lhes dê a paciência, sem a qual nos deixamos envolver
pela fanfarrice do egoísmo, origem de todo o mal e de toda a
perturbação.
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 6, p. 32-34)
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“

Querido Deus, Vós me
destes a coragem de
acreditar que me aceitais. a
Dai-nos também a força
de amar a todos os
indesejados, assim como
Vós me amais e aceitais.”
MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“

Na Eucaristia ele nos
doa este duplo amor,
doando-se a si mesmo a
nós, para que, nutridos deste
Pão, nos amemos uns aos
outros como Ele nos amou”.
BENTO XVI

“

Mais que comum dos
dias, olhei o mais que
pude os rostos dos pobres,
gastos pela fome, esmagados
pelas humilhações, e
neles descobri teu rosto,
Cristo Ressuscitado!
DOM HÉLDER CÂMARA

“

A alegria está na luta, na
tentativa, no sofrimento
envolvido e não na vitória
propriamente dita”.
MAHATMA GANDHI

“

Se você não puder
alimentar cem pessoas,
alimente pelo menos uma.”

Amar até os inimigos

MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“

Saber encontrar a alegria
na alegria dos outros, é
o segredo da felicidade.”
GEORGES BERNANOS

“

Três coisas se
requerem para que haja
misericórdia. A primeira é
ter compaixão da miséria do
outro, pois misericordioso é
quem leva em seu coração
as misérias dos miseráveis.
A segunda consiste em
ter uma vontade decidida
de socorrê-los em suas
misérias. A terceira é passar
da vontade à ação”.
SÃO JOÃO EUDES

“

Ao contrário da economia
consumista, baseada na
cultura do “ter”, a economia
de comunhão é a economia
do “dar”. Isto pode parecer
difícil, árduo, heroico. Mas
não é assim, porque o
homem, feito à imagem de
Deus, que é Amor, encontra a
própria realização justamente
no amor, na doação.”
CHIARA LUBICH

P

Queridas Filhas em Jesus Cristo,

or que, minhas amadíssimas filhas, vocês não se
esforçam seriamente na prática real e constante da
virtude da caridade fraterna? Jesus não nos deixou como
testamento: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”?
Não estão conscientes, filhas, de que o nosso divino Esposo
Jesus quer que o nosso amor vá até o sacrifício? Sim, filhas,
Jesus exige de nós a renúncia às posses e aos prazeres, o
sacrifício das riquezas e da própria vida, em certos casos.
Tenham sempre presente ao seu espírito, como os primeiros
cristãos vendiam os seus bens e depunham a arrecadação
aos pés dos Apóstolos, para que a distribuíssem entre os
pobres, segundo as necessidades. Não há, talvez, leigos que
gastam sua fortuna com esmolas e com obras de caridade em
favor dos pobres? Não há pessoas generosas que sacrificam
sua vida nos hospitais, assistindo os doentes, nas escolas,
instruindo a juventude, nos países bárbaros, para o resgate
dos prisioneiros, ou na própria pátria, em socorro de todas as
misérias? E vocês querem ser tão mesquinhas, tão egoístas
fechando o seu coração à compaixão e sua mão à esmola?
Não estão lembradas de que a verdadeira caridade de Jesus
Cristo abraça no seu exercício os próprios inimigos? A
caridade cristã abraça todos, sem excetuar quem nos odeia,
quem nos ofende com palavras e com suas atitudes; porque
todos são filhos de Deus, e Deus não quer que se odeie
nenhum dos seus filhos, considerem, filhas queridas, que
são todos membros do mesmo corpo, cuja Cabeça é Jesus
Cristo; e Jesus não quer que os membros do mesmo Corpo
sejam divididos, nem que se odeiem, e considera como feito a
Si próprio o que se faz ao menos deles. O Amor aos inimigos
que Jesus exige de nós tem esta vantagem: temos a certeza
de amá-los com amor sobrenatural e meritório, ao passo que
o amor a quem nos faz o bem e se mostra amigo, expõe-se
quase sempre a ser natural e sem merecimentos.
Estão vendo, filhas amadíssimas, o que nos ordena a
verdadeira caridade de Jesus Cristo? Afastem, portanto,
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dos seus corações e da sua mente toda lembrança dolorosa
que possa ferir a sua sensibilidade natural. Procurem amar
essas criaturas que lhes foram motivo de sofrimento, e não
permitam que haja em seu coração algum sentimento de
rancor, de aversão, de vingança e de amargura contra quem
quer que seja; não se deem por satisfeitas pelo fato de não
lhes desejar nenhum mal; devem estar disposta a reconciliarse com elas o mais breve possível; e antecipem-se a isto,
mesmo que tivessem mais culpa do que vocês. Tenham para
com elas um amor sincero, um coração cheio de caridade,
e aproveitem todas as oportunidades para ajudá-las, ainda
que isto lhes custe sacrifícios. Além disso, falem bem, não
se queixem delas nem das injustiças que cometeram contra
vocês; pelo contrário, digam a seu respeito todo o bem que
puderem. Rezem em seu favor; e, se reconhecerem que são
realmente culpadas, rezem e implorem por elas a graça de
se corrigirem e de santificar-se; compadeçam-se delas e
peçam ao Senhor a sua conversão. Se elas se encontram
na inimizade de Deus, supliquem ao Senhor tenha piedade
delas e as tire do estado em que caíram. Se persistirem no
mal e na inimizade para com vocês, continuem a amá-las,
dizendo como São Paulo: “Embora sejais nossos inimigos, não
deixaremos de sacrificar-nos por vós”.
Lembrem-se sempre, minhas filhas, de que Deus nos tratará
exatamente como tivermos tratado nosso próximo. Como no
corpo, se um membro sofre, os demais participam de sua
dor, de modo que o pé não pode se ferir sem que o braço
imediatamente se estenda, o joelho se dobre, a vista procure
o pé para observá-lo, e os outros membros se movimentem
para socorrê-lo, assim a verdadeira caridade cristã dá-nos um
coração terno e compassivo para com todos os que sofrem.
Disponham-se, portanto, a praticar com o máximo empenho a
autêntica caridade de Jesus Cristo para com o próximo, e isto
lhes valerá as mais escolhidas bênçãos de Deus e a eterna
recompensa na Pátria celeste.
Com todo entusiasmo de que meu coração materno é capaz,
abençoo a todas, enquanto fico em Jesus sua
Afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p.86-88)
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A

bri meus olhos, Senhor,
À luz da Vossa
presença.
Sou um ceguinho perdido
Que Vos procura: curai-me.
Abri, Senhor, minhas mãos
Que tudo esperam de Vós.
A cada pobre com fome
Levai-me a dar do meu pão.
Fazei-me andar sem parar,
Seja qual for o caminho.
Quero seguir-Vos, Senhor:
Os Vossos braços me
amparem.
Há meus irmãos que Vos
gritam:
Eu os escute, Senhor.
Não seja surda a minha alma.
A toda a voz de quem sofre.
Guardai-me a fé; tantos
clamam
A Vossa morte, Jesus.
E quando a noite chegar,
Ficai comigo, Senhor.
Amém.
HINO DA LITURGIA DAS HORAS ALEMÃ

“

Fraternidade cristã
não é um sinal que
nós devêssemos realizar. É
uma realidade criada por
Deus, em Cristo, da qual
podemos tomar parte.”
DIETRICH BONHOEFFER

“

Esta relação entre Jesus
e o Pai é a ‘matriz’ da
união entre nós cristãos:
se estivermos intimamente
incluídos nesta “matriz”,
neste forno ardente de amor
que é a Trindade, então
podemos verdadeiramente
nos convertermos em um
único coração e em uma
só alma entre nós, porque
o amor de Deus queima
nossos egoísmos, nossos
preconceitos, nossas divisões
internas e externas”.
PAPA FRANCISCO, 30.10.2013

“

Não faça coisa alguma,
nem diga palavra alguma
que Cristo não faria ou não
diria se encontrasse as
mesmas circunstâncias.”
SÃO JOÃO DA CRUZ

Ver Deus no irmão
Queridas Filhas em Jesus Cristo,

A

fastem do seu coração e de sua mente tudo o que
é profano. Vivam só para Deus. Quando o amor de
Deus as possuir inteiramente, nada hão de fazer ou dizer
que não vise a Ele e não seja para Ele. O seu amor seja tão
forte e intenso que as ajude a abraçar com alegria todos os
sacrifícios, até o maior deles, que é de deixar seus pais para
seguir o chamado. Tenham um amor ardente e invencível
que as leve a assumir os maiores empreendimentos, para
a glória de Deus e a salvação dos irmãos; um amor que
não se abale nos reveses, sempre confiante na Providência,
sem nenhuma preocupação com vocês mesmas; um amor
humilde até o aniquilamento total do egoísmo, a fim de que
só Deus seja exaltado; um amor alegre nas aflições, que as
faça chegar ao ponto de saborear deliciosamente, no seu
íntimo, a amargura e o abandono, bem como o desprezo
e a contradição; enfim, um amor pelo qual vocês devem
abandonar-se nas mãos de Deus, deixando-se guiar só por
Ele no difícil caminho da vida. Empenhem-se, pois, de todo
o coração, a fazer tudo da melhor forma possível, vendo a
imagem de Deus no próximo, seja ele quem for: pobres e
doentes, pessoas cheias de defeitos que, por isso mesmo,
ser tornarão para vocês objeto das mais ternas simpatias,
até sentirem a alegria de pagar o mal com o bem, de
suportar tudo, de perdoar tudo, de amar sempre, mesmo
quando odiadas pelos outros.
Tenham a certeza de que, se fizerem isso, filhas queridas,
vocês avançarão a largos passos pelo estreito caminho dos
Santos.
Rezem por mim, que preciso muito de orações; e eu,
abençoando-as fico.
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 3, p. 89-90)
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Como me conheces?

V

ocês sabem o que fez Filipe? Após o chamado de
Jesus, procurou o seu bom amigo Natanael, mais
tarde, provavelmente, o apóstolo Bartolomeu, e deu-lhe
imediatamente a feliz notícia que encheu seu coração de
santa alegria: “Encontramos Aquele de quem escreveram os
Profetas, isto é, Jesus de Nazaré, filho de José.”
Ouçam, filhas: como pelos frutos se conhece a árvore, assim
julguem se são santas ou fúteis as amizades e as relações
que vocês mantêm. Se delas tiram algum proveito espiritual,
deduz-se que são um meio muito útil para vocês mesmas e
para os outros; caso contrário, serão apenas uma perda de
tempo e ocasião de arrefecimento espiritual, quando não de
pecado. Natanael, mal informado pelas notícias que corriam
entre os judeus que esperavam o Messias como Rei Vencedor
em Jerusalém, cercado de poder, majestade e glória, não pôde
esconder o espanto, quando ouviu dizer que o Messias era
Jesus, filho do pobre carpinteiro de Nazaré; e disse a Filipe:
“De Nazaré pode sair algo de bom?” Filipe não quis discutir e
respondeu simplesmente: “Vem e vê.” Sabendo que Natanael
possuía um coração íntegro e sincero, pensou justamente
que, apenas se encontrasse com Jesus e falasse com Ele,
dissipar-se-iam todos os preconceitos da nação judaica e o
reconheceria como o verdadeiro Messias.
Ao avistar Natanael, que se aproximava Dele com desejo
sincero de conhecê-lo como o Salvador, Jesus o apresentou
aos discípulos com estas palavras de louvor: “Eis um
verdadeiro israelita, em quem não há falsidade.” Ah! se
pudéssemos merecer tal elogio da parte de Jesus…
Natanael, surpreso com a acolhida e o elogio de Jesus,
perguntou-lhe de onde o conhecia; e Jesus respondeu: “Antes
que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da
figueira.” Então Natanael, convencido de que não era um
simples homem Aquele que via à distância e lia no íntimo do
coração, saiu-se com esta belíssima profissão de fé:
“Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel!”
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“

Em Cristo se concentram
os nossos destinos,
em Cristo se resolvem os
nossos dramas, em Cristo
se explicam as nossas
dores, em Cristo se perfilam
as nossas esperanças.”
PAULO VI

“

Só há duas categorias de
pessoas que possamos
chamar razoáveis: aquelas
que servem a Deus de todo
o seu coração, porque O
conhecem; e aquelas que
procuram a Deus de todo
o seu coração, porque
ainda não O conhecem.”
BLAISE PASCAL

“

Natanael “sente-se
comovido com estas
palavras de Jesus, sente-se
compreendido e compreende:
este homem sabe tudo de
mim, Ele sabe e conhece
o caminho da vida, a este
homem posso realmente
confiar-me. E assim responde
com uma confissão de
fé límpida e bela.”
BENTO XVI, 04.10.2006

M

adre Clélia entendia
a reparação sem
reserva como resposta de
amor àquele que nos ama e
nos amou até a última gota
de sangue e o último respiro.
Ele nos deu tudo, a ponto
de não ter mais nada para
dar. O amor evoca o amor!
Como é possível não desejar
trocar o “amor pelo Amor”?

“

Em tudo o que você fizer,
seja sempre humilde,
guardando zelosamente a
pureza de seu coração e
a pureza de seu corpo.”
SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA

“

Foste tu que criaste
minhas entranhas e me
teceste no seio de minha
mãe. Eu te louvo porque me
fizestes maravilhoso; quão
admiráveis as tuas obras; tu
me conheces por inteiro.”
Sl 139

Repitamos muitas vezes, no íntimo do coração, esses atos de
fé, de adoração e de grata homenagem ao nosso divino Rei,
também para reparar, de alguma forma, a incredulidade dos
maus e as ofensas de muitos que não querem reconhecê-lo
como verdadeiro Filho de Deus.
Procuremos, pois, viver uma vida de fé, mediante o meio
eficacíssimo que nos é apresentado no Santo Evangelho isto
é a lembrança constante da presença de Deus. Gravemos
profundamente no coração esta verdade fundamental: que
Deus está presente onde quer que estejamos. Ele observa
as nossas ações e intenções; nada escapa ao seu olhar
perscrutador, nem mesmo um pensamento, e até os mais
íntimos segredos do coração lhe são totalmente manifestos.
Deus nos vê! Ousaremos pecar diante de Deus, Daquele que
nos vai julgar? Deus nos vê! Que estímulo e que consolação
no exercício da virtude! Ainda que fôssemos censuradas,
ridicularizadas, desprezadas por todos, não nos bastaria o
testemunho de nossa vida virtuosa e da retidão das nossas
intenções, aquele olhar divino que julga as coisas não pelas
suas vãs aparências, como fazem as criaturas, mas conforme
a verdade e a justiça? Deus nos vê nas lutas, nas tentações,
nas provações da vida, e está presente para animar-nos,
ajudar-nos, consolar-nos, para dar-nos a recompensa,
se formos fiéis e constantes na oração e na luta, até que
tenhamos alcançado a vitória.
Deus nos vê a todo o momento, em todo o tempo, em todo o
lugar, em cada circunstância da nossa vida, de dia e de noite,
no meio das nossas atividades. Ele está sempre conosco.
E nós poderemos viver alheias à sua presença, deixando
passar longas horas, dias inteiros, sem nos lembrarmos Dele,
sem lhe dirigir um olhar, uma prece, uma palavra de amor?
Infelizmente, foi o que fizemos no passado; procuremos,
porém, a partir de agora, alimentar a lembrança da presença
divina, e assim viver pura e fielmente sob o olhar do nosso
divino Esposo — Jesus.
Abençoando-as maternalmente, fico em Jesus sua
Afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 2, p. 78-80)
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Caridade sempre
e em tudo

P

ratiquem a caridade com semblante alegre e sereno,
com modos delicados, palavras amáveis e cordiais;
tenham uma caridade indulgente, procurando ver o lado
positivo e interpretar favoravelmente tudo o que se diz,
desculpando os outros, ainda que em detrimento pessoal,
enquanto a prudência o permitir.
Não devem manifestar desagrado diante da ignorância
ou da enfermidade do próximo; aceitem com docilidade
e cortesia os conselhos, as repreensões, as humilhações,
sejam elas quais forem; sejam prudentes em suas palavras
e atitudes, a fim de nada dizer ou fazer que possa magoar,
e dizer e fazer tudo com a amabilidade que a consciência
lhes permitir; demonstrem amor, prestem serviços com
alegria, interessem-se caridosamente sobre tudo o que
acontece com o próximo. Quando os outros falam, prestem
atenção sem interromper suas palavras; procurem anuir
de bom grado à sua opinião, desde que a consciência
a aprove; evitem falar de si mesmos ou das coisas que
podem granjear a estima e o louvor dos outros. Que o
seu zelo na prática do bem santifique suas conversações,
consolando o próximo nas suas tristezas, animando-o nas
dúvidas, dando-lhe força nas suas fraquezas, soerguendo-o
nas suas depressões, dando-lhe bons conselhos,
exortando-o para que retorne à amizade de Deus e à
prática da virtude.
Não tratem ninguém com altivez ou austeridade, nem
contradigam as palavras dos outros. Enfim, devemos agir
de tal maneira que ninguém possa queixar-se de nós e que
todos fiquem bem impressionados com nosso modo de
proceder. Se as pessoas com as quais vocês conversam
lhes causarem desagrado, é preciso disfarçar com um
semblante jovial a repugnância interior que lhes inspiram,
não deixando transparecer nada de triste, de enfadonho,
de austero em suas palavras e em suas atitudes; pois a
caridade obriga-nos a ter compaixão delas, a dar-lhes
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“

Boas palavras custam
pouco e valem muito”.
GEORGES BERNANOS

“

A Bíblia nos ensina
a amar o próximo e
também a amar nossos
inimigos provavelmente
porque eles em geral são
as mesmas pessoas.”
G. K. CHESTERTON

“

As virtudes se
fundamentam no amor
pelos outros; é da caridade
que as virtudes recebem vida.”
SANTA CATARINA DE SENA

“

Não devemos permitir
que alguém saia de
nossa presença sem sentirse melhor e mais feliz.”
MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“

Nos encontramos
na mesma arena e
combatemos o mesmo
combate. Deixemos as
preocupações inúteis e os
vãos cuidados e voltemo-nos
para a gloriosa e venerável
regra da nossa tradição:
consideremos o que é belo,
o que é bom e o que é
agradável ao nosso criador.”
PAPA SÃO CLEMENTE I

“

Então, eu te pergunto,
a ti, jovem, como
trabalhas estes ideais, no
dia-a-dia, no concreto?
Ainda que te equivoques,
te corriges e voltas a andar.
Mas, no concreto”.
PAPA FRANCISCO, 11.06.2015

bom exemplo, afim de que se corrijam dos defeitos que as
tornam desagradáveis aos outros.
Esforcem-se para que suas conversas sejam edificantes.
Sua boca deve ser a expressão dos sentimentos do
coração.
Que o amor à verdade afaste de sua linguagem toda
simulação; que o amor ao próximo elimine toda
maledicência e crítica, toda zombaria aos presentes, todo
tipo de censura aos ausentes, toda palavra que possa
colocar nos corações o germe da discórdia... Entenderam,
filhas?
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 94-96
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3ª
Parte

Buscar a
Santidade

A vocação do cristão é a santidade,
em todo momento da vida.
Na primavera da juventude,
na plenitude do verão
da idade madura,
e depois também
no outono
e no inverno
da velhice,
e por último,
na hora da morte.
JOÃO PAULO II

“

Dai-nos força de
nos darmos a
Vós (Senhor) para que
sejamos um instrumento
da Vossa vontade.”
MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“

Nós somos algo de
grandioso, pois o
nosso amado Deus, que
nos criou e redimiu, temnos como preciosos.”
SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

“

Buscai em primeiro
lugar o Reino de Deus
e a sua justiça, e todas
essas coisas vos serão
dadas por acréscimo.”
Mt 6,33

“

A santidade não é uma
prerrogativa só de
alguns: é um dom oferecido
a todos, sem excluir ninguém,
e por isso constitui o cunho
distintivo de cada cristão.”
PAPA FRANCISCO

“

Não basta ser santo: é
necessária a santidade
que o momento presente
exige, uma santidade
nova, também ela sem
precedentes... O mundo
precisa de Santos que tenham
genialidade, como uma cidade
onde grassa a peste tem
necessidade de médicos.”

Ser santo

P

or que você se preocupa tanto com coisas sem valor?
Pense em mim, diz-nos Jesus, e eu me preocuparei
com você e com tudo o que lhe diz respeito. O que mais
você pode desejar? Entregue-se totalmente a Deus e Ele
a conduzirá onde quiser. Se Ele a conduz, permaneça
tranquilamente em suas mãos. Quanto menos você se
preocupar, se agitar, com tanto mais facilidade evitará
certos incidentes. Não se deve resistir aos impulsos da
graça. Não pense nem indague a razão pela qual hoje Ele
lhe pede uma coisa que não exigirá, talvez, amanhã.
A voz de Deus exige, de sua parte, simplicidade, confiança,
submissão. Invoque o Espírito Santo: peça-lhe que
plenifique seu coração com a sua divina graça. Jesus
quer que você se humilhe, se torne pequena, porque é aos
humildes que Ele concede suas graças. As pessoas mais
simples são as mais amadas por Jesus.
Se você quer realmente ser santa como Jesus deseja, deve
esforçar-se com todo o ardor e entusiasmo de que é capaz;
nada retenha como propriedade sua, mas tudo o que fizer
seja unicamente para a glória de Deus.
Esqueça o bem que pode ter praticado e dedique-se
generosamente ao trabalho da santidade, que você ainda
não alcançou. Se estivesse sozinha, poderia temer; mas
a graça de Deus está com você, em você e age em seu
coração. Procure cooperar com a graça com toda a boa
vontade. Não pare diante dos obstáculos: prossiga com
coragem, disposta sempre a recomeçar a luta e a não
depor as armas, senão ao exalar o último suspiro. Ofereça
parte de suas lutas por aqueles que vivem na inimizade de
Deus (…)
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 4, p. 11-12)

SIMONE WEIL
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Quero ser Santa a
Qualquer Preço

C

omo poderei tonar-me santa?
Fazendo o melhor que posso
as ações que me serão impostas, cada dia.
Muitos santos, já no Paraíso,
Não fizeram nada mais do que faço eu aqui...
Oração, meditação, exatidão nos atos comuns,
Submissão em espírito de fé
a qualquer sacrifício permitido por Deus todos os dias…
Qualquer ação que fizer, quero fazê-la
como se Deus estivesse presente, me olhasse
e sorrisse diante de meus esforços.
Quero fazê-la como se fosse ajudada
por meu Anjo da Guarda
que tem, para isso, uma missão especial
e que apenas espera o meu pedido.
Quero fazer cada ação como se nada tivesse a fazer
além daquilo que me é pedido pela obediência,
naquela hora, e não deixarei enquanto não a realizar
com toda a perfeição que me é possível.
Quero fazer cada uma delas como se depois
a devesse ofercer em homenagem a Deus
e á Virgem Santíssima.
Deus, sem dúvida, espera ser louvado com esta ação.
Deus uniu uma graça particular a esta ação.
Ele reconhecerá que o amo, se apesar do tédio, continuo
para acabar minha tarefa.
Deus faz escrever cada uma de minhas ações bem feitas
e mais tarde elas formação
minha coroa no Céu.
QUER FAZER SEMPRE BEM TODAS AS MINHAS AÇÕES!
MADRE CLÉLIA

“

A eterna bemaventurança, nossa
vida tão desejada, consiste
e se firma num amor
íntimo e verdadeiro a Deus
nosso Cristo e Senhor.”
SANTO INÁCIO DE LOYOLA

“

Existem almas tão simples
que nada sabem sobre
os costumes e os assuntos
do mundo, mas que, no
entanto, muito entendem
das relações com Deus.”
SANTA TERESA D’ÁVILA

“

O que não se pode
fazer por amor, não
deve ser feito de outro jeito,
porque não dá resultado.”
SÃO FRANCISCO DE SALES

“

Ame muitas coisas,
porque em amar está
a verdadeira força. Quem
ama muito conquistará
muito, e o que for feito com
amor estará bem feito.”
VINCENT VAN GOGH

Tudo por amor

S

e da consecução do meu fim depende uma eternidade
feliz, e se eu me desviar dele terei uma eternidade
infelicíssima, devo, sempre e em tudo, empregar todas
as forças e enfrentar todo o sacrifício para alcançá-lo,
renovando sempre a intenção e o desejo de atingi-lo.
E, dado que ele consiste no louvor e no serviço do meu
Jesus, do meu Deus, quero (e é meu dever) assumir essa
obrigação com a máxima dedicação e fidelidade, como
o único necessário. Quero prestar ao Senhor, de modo
absoluto, o meu culto interno e externo, adorando-o e
oferecendo-lhe, de todo o coração, o dom de mim mesma
e de tudo o que me pertence, lembrando-me sempre
de sua presença, agradecendo sua paterna providência
e entregando-me, com fé e confiança filial, ao seu
amorosíssimo coração de Pai. Empenharei todo o meu
esforço no cumprimento da vontade de Jesus, em todas as
coisas, em todo o lugar, em todo o tempo, fazendo sempre o
que Deus me pede e como ele deseja. Submeterei os meus
pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações ao que
Ele determinar através de luzes, inspirações ou da palavra de
quem o Senhor designar para meu orientador espiritual.
Acontece que, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus,
minha natureza sente fortes resistências e grita, mas a
minha vontade dobra-se facilmente às determinações de
Deus. Quero pertencer totalmente ao Senhor, e empenhar
todas as forças para tornar-me santa, sim, logo e grande
santa, para a sua maior glória! Dificuldade alguma poderá
deter-me; antes, procurarei superá-las, considerando a suma
utilidade e a real necessidade de atingir o meu fim, louvando,
amando e servindo ao meu Deus, e assim poder possuí-lo
para sempre, na minha pátria — o Céu.
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Procurar ao Senhor

T

Querida Filha em Jesus Cristo,

enha muita confiança no Senhor que, ao chamá-la
disse-lhe “Venha a mim você que está cansada e
sobrecarregada, e eu a aliviarei. Você que está sequiosa,
venha à fonte”.
Responda a essa atitude e vocação divina, esperando com
ela o impulso do Espírito Santo, a fim de que você possa,
resolutamente e de olhos fechados, lançar-se no oceano
dessa Providência divina do eterno beneplácito, pedindo
que ele se cumpra em você; e assim levada nas ondas
poderosíssimas da vontade divina, sem opor-lhe resistência
alguma, você possa chegar ao porto de sua salvação e
santificação. Após este ato, que repetirá muitas vezes ao dia,
esforce-se e procure abraçar, com toda a firmeza que puder
e com todas as potências de sua alma, tanto interior como
exteriormente, as coisas que a convidam e a ajudam a louvar
o Senhor.
Esses atos sejam praticados sempre sem esforço ou
constrangimento do coração, a fim de que exercícios
indiscretos e inoportunos não a levem a enfraquecer-se e,
talvez, a endurecer-se, tornando-a incapaz.
Não force a presença de lágrimas ou outra devoção sensível,
mas permaneça tranquila no seu íntimo, esperando se cumpra
em você a divina vontade. A chave com a qual se abrem os
cofres dos tesouros espirituais é a renúncia de si mesmo,
em todo o tempo e em todas as coisas; e, com esta mesma
chave, fecha-se a porta à monotonia e aridez interior, quando
elas aparecem por nossa culpa; porque, quando permitidas
por Deus, outros tesouros espirituais as acompanham.
Permaneça, o tempo que puder, com Maria Santíssima, aos
pés de Jesus Cristo e ouça o que Ele lhe diz. Cuidado, para
que os seus inimigos (o maior dos quais é você mesma) não
impeçam este santo silêncio; e saiba que, ao buscar o Senhor
com seu intelecto, para repousar Nele, não deve estabelecer
limites nem confrontos com a sua débil imaginação, porque
Ele é infinito em toda a parte. Você o encontrará no recesso
de sua alma, toda vez que o procurar com sinceridade, isto é,
quando procurar realmente o Senhor e não a si própria.
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“

Não existe, porém,
melhor modo de
saborear a Verdade e de
ser por ela iluminado, que a
oração humilde e contínua,
baseada no conhecimento
de si e de Deus.”
SANTA CATARINA DE SENA

“

Tenha Jesus Cristo
em seu coração e
todas as cruzes do mundo
parecerão rosas.”
SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA

“

Sede zelosos e diligentes,
fervorosos de espírito,
servindo sempre ao Senhor,
alegres na esperança,
fortes na tribulação,
perseverantes na oração.”
Rm 12,11-12

“

A função da oração
não é influenciar Deus,
mas especialmente mudar a
natureza daquele que ora.”
SOREN KIERKEGAARD

“

Há pensamentos
que são orações. Há
momentos nos quais, seja
qual for a posição do corpo,
a alma está de joelhos.”
VICTOR HUGO

“

Senhor Jesus Cristo,
tende piedade de mim.”
ORAÇÃO DO PEREGRINO RUSSO

“

Só homens que
realizam em si a unidade
interior, só homens de visão
planetária e de coração
universal serão instrumentos
válidos para o milagre de ser
violentos como os Profetas,
verdadeiros como o Cristo,
revolucionários como o
Evangelho, sem ferir o amor.”
DOM HÉLDER CÂMARA

“

A oração mental não
é senão uma íntima
relação de amizade, um
frequente entretenimento
a sós com Aquele que
sabemos nos amar”.
SANTA TERESA DE JESUS

Na meditação, não se prenda aos pontos, insistindo em
interiorizar o seu conteúdo; pare onde sentir gosto e saboreie
o Senhor, do modo como Ele quiser se comunicar. E, no caso
de você abandonar o que havia proposto, não tenha escrúpulo,
porque o fim destes exercícios é saborear o Senhor; desde
que não se vise a esse gosto como objetivo principal, mas
para apaixonar-se pelas suas obras, com o firme propósito de
imitá-lo naquilo que for possível.
Um dos obstáculos à verdadeira paz e tranquilidade é a
ansiedade com que assumimos tais obras, amarrando o
espírito e arrastando-o aqui e acolá, impondo a Deus que
nos conduza pelo caminho escolhido por nós, e teimando em
seguir por onde nos leva nossa imaginação, com a ilusão de
estarmos fazendo a Sua Vontade.
Filha, não tenha outra intenção, outro desejo, senão procurar
o Senhor.
Reflita sobre o que lhe escrevi e, aos pés de Jesus
Sacramentado, procure perceber se está realmente disposta a
fazer a sua vontade ou a cumprir a Vontade divina.
De coração a abençoa
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, p. 27-28)
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Conversão e reparação

V

isto que a graça de Deus lhe mostrou o caminho
da sincera penitência, disponha-se a atender
prontamente ao apelo divino. Não desanime diante das
constantes recaídas, embora graves; confie ilimitadamente
na misericórdia do divino Pastor. Tenha como norma que
as pessoas penitentes podem auferir grande proveito das
próprias quedas. Deus, na sua infinita bondade, concede
aos penitentes a graça de tirarem dos seus pecados
imensos benefícios para a sua salvação eterna.
As infidelidades tornam as pessoas mais humildes,
conscientizando-as de sua fraqueza e fragilidade; levamnas a desconfiar de si mesmas, a uma vigilância constante,
à oração mais assídua, pedindo o auxílio de Jesus e da
Santíssima Virgem; impelem-nas a cumprir melhor os
próprios deveres, a reparar as suas faltas e a percorrer com
mais amor, com mais entusiasmo, o caminho que conduz
à eternidade feliz; procuram reparar o mal cometido com
a multiplicação de boas obras, de modo que reine a justiça
onde antes houve pecado, e se faça para a glória de Deus,
mil vezes mais do que, no passado, se fez contra ela.
A experiência da própria fraqueza ensina os verdadeiros
penitentes a prevenir-se contra o pecado e a fechar-lhe
o acesso ao coração, como faz um general de exército,
que reforça a posição, onde fora anteriormente colhido de
surpresa. Suscita, no coração sinceramente arrependido,
aquele desejo de penitência que o leva a evitar com maior
diligência as ocasiões de pecado; intensifica nele o ódio
ao mal, o desejo de santidade, o temor de desagradar a
Deus e a vontade de satisfazer à justiça divina. Assim, o
que de mais repugnante existe na pessoa pode-se tornar,
se ela o quiser, um meio para subir até Deus; das nossas
próprias misérias, quando bem direcionadas, podem surgir
meios de santificação e instrumentos de salvação. Se, por
exemplo, você cometeu uma falta de caridade para com o
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“

Nossas culpas são
grãos de areia ao lado
da grande montanha que é
a misericórdia de Deus”.
SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

“

Tão somente o infortúnio
pode converter um
coração de pedra num
coração humano.”
FRANÇOIS FÉNELON

“

Tenho sofrido muito ao
ver o esquecimento
em que os homens vivem
para com Deus. Vivem
em desenfreada alegria,
ofendendo-o, sem pensar
que cada ano aproximamse mais da morte.”
SANTA TERESA DOS ANDES

“

Convertei-vos e crede
na Boa Nova”.
Mc 1,15

“

Pouco conhecimento
faz com que as pessoas
se sintam orgulhosas. Muito
conhecimento, que se sintam
humildes. É assim que as
espigas sem grãos erguem
desdenhosamente a cabeça
para o Céu, enquanto
que as cheias as baixam
para a terra, sua mãe.”
LEONARDO DA VINCI

“

Comove-nos a atitude de
Jesus: não escutamos
palavras de desprezo, não
escutamos palavras de
condenação, apenas palavras
de amor, de misericórdia, que
convidam à conversão”.
PAPA FRANCISCO

próximo, procure ser meiga, mansa e humilde com todos;
depois de alimentar um pensamento de orgulho, esforcese na prática de muitos atos de humildade. Assim, o mal
vai se transformando em bem, e você poderá reparar,
com os merecimentos do precioso Sangue de Jesus, sua
vida passada, e consolar o Divino Coração de Jesus; a
penitência imposta restituir-lhe-á a pureza do coração,
tornando-o sempre mais agradável ao olhar amoroso de
Jesus. Desta forma, você alegrará aquele Coração que tanto
a ama e anseia pelo momento de abraçá-la com toda a
efusão de seu amor de Pai.
Vou rezar e pedir que todas rezem pelas suas intenções;
e você não se esqueça, junto de Jesus, daquela que,
abençoando-a maternalmente, fica, aos pés do Crucificado,
sua afeiçoadíssima.
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 9, p. 34-35)
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“

O tempo

N

Queridas Filhas em Jesus Cristo,

ão desperdicem o seu tempo, pois o tempo é precioso,
minhas filhas: ele vale tanto quanto o céu, porquanto
o céu é a recompensa prometida por Deus pelo bom uso
do tempo. Um só momento bem empregado valeu ao bom
ladrão, apesar dos crimes anteriormente cometidos, a
posse do paraíso. Ainda que fôssemos dignas do céu pela
santidade de nossa vida, um instante bem empregado pode
valer-nos mais um grau de glória e de felicidade eterna,
isto é, um novo céu no próprio céu. O tempo vale o Sangue
de Jesus Cristo, porque este Sangue é o preço do nosso
resgate, em todos os momentos da vida. Podemos avaliar a
preciosidade do tempo na mesma proporção da do Sangue
de Cristo; e quem poderá calcular o valor desse Sangue, se
uma só gota bastaria para salvar mil mundos?

Cumpra todas as
coisas como se Sua
Majestade estivesse realmente
visível; agindo assim, muito
ganhará a sua alma.”
SANTA TERESA D’ÁVILA

“

Queridos jovens, não
deixem que os fulgores
da juventude se apaguem
na escuridão duma sala
fechada, onde a única
janela para olhar o mundo
seja a do computador
e do smartphone.”
PAPA FRANCISCO

“

...Ó Beleza tão
antiga e tão nova,
quão tarde Te amei...”
SANTO AGOSTINHO

O tempo vale quanto o próprio Deus, porque cada instante
bem empregado pode obter-nos a posse de Deus por toda
a eternidade. É tão grande o valor do tempo que Deus nolo concede gota a gota, e nunca dois instantes de uma só
vez. Pode-se gozar apenas do momento que passa como o
relâmpago, e, se não se aproveita de sua passagem, está
perdido para sempre, irreparavelmente perdido; porque o
tempo que passou não volta e nem é possível substituí-lo por
outro tempo.
Procuremos, pois, minhas filhas, empregar da melhor
forma possível o tempo que temos à nossa disposição.
Cumpramos, a cada momento a vontade de Deus. O tempo é
de Deus, não nosso.
É preciso agir sempre com a intenção de agradar a Deus,
porque Ele só recompensa o que for feita para a sua glória.
Se nossas ações visarem apenas aos nossos interesses
ou aos das criaturas, perdemos o tempo e o esforço. Os
fariseus gostavam de exibir suas boas obras; Jesus Cristo
declarou que não receberiam recompensa alguma, porque
não as faziam com o fim único de agradar a Deus. Quantos
merecimentos perdidos agindo assim! Devemos procurar
79

“

Pois ele diz: ‘No momento
favorável, eu te ouvi, no
dia da salvação, eu te socorri.’
É agora o tempo favorável,
é agora o dia da salvação.”
2Cor 6,2

“

Um homem que ousa
desperdiçar uma
hora ainda não descobriu
o valor da vida.”
CHARLES DARWIN

“

Aprenda como se
você fosse viver para
sempre. Viva como se você
fosse morrer amanhã.”
SANTO ISIDORO DE SEVILHA

“

As coisas mais
insignificantes têm, às
vezes, maior importância
e é geralmente por elas
que a gente se perde.”
DOSTOIEVSKY

minhas filhas, fazer todas as coisas do melhor modo
possível. Se agirmos com negligência ou a contragosto,
desrespeitamos o Senhor, porque, quanto mais importante
o personagem, maior perfeição exige o que se faz por ela.
Quem age de má vontade, dá a impressão que faz as coisas
maquinalmente, sem a reta intenção de agir para a glória de
Deus.
Quanto cuidado devemos ter, filhas, a este respeito, para
não faltarmos ao cumprimento exato dos nossos deveres!
Não nos esqueçamos de que cada parcela do tempo que
passamos sobre a terra deve produzir frutos para a glória de
Deus e para a nossa santificação.
De coração as abençoo e fico, em Jesus,
Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 8, p. 27-28)
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Paz de coração

T

enha cuidado, conforme lhe disse anteriormente, que
nada perturbe o seu coração, nem se intrometa em
coisas que o inquietem; mas esforce-se para conservar
nele a tranquilidade: assim, o Senhor edificará na sua alma
uma Cidade de Paz, e o seu coração se tornará uma casa
de alegrias e delícias. Jesus espera de você apenas que,
toda vez que se altera, procure depois retonar a calma e
a tranquilidade em todas as ações e pensamentos. Mas,
como não é possível, num só dia, edificar uma cidade,
assim não pense que vai adquirir essa paz interna com o
esforço de um dia apenas, pois trata-se de edificar uma
casa para o Senhor e um tabernáculo para o Altíssimo,
tornando-se você o seu templo; e quem vai edificá-la é
justamente o Senhor, pois, de outra forma, seria inútil todo
o seu amontoado de sacrifícios. Não se esqueça, porém,
filha querida, que a base de todo o trabalho deve ser a
humildade.
De todo o coração a abençoa maternalmente aquela que
fica, em Jesus,

Sua afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 7, p. 43)
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“

Quem faz o bem,
conquista paz interior.”
TEXTOS JUDAICOS

“

Há criaturas como a
cana: mesmo postas
na moenda, esmagadas de
todo, reduzidas a bagaço,
só sabem dar doçura.”
DOM HÉLDER CÂMARA

“

Que a estrada se abra a
sua frente.
Que o vento sopre levemente
às suas costas.
Que o sol brilhe morno e
suave em sua face.
Que a chuva caia de mansinho
em seus campos.
E até que nos encontremos
de novo,
que Deus lhe guarde nas
palmas de suas mãos.”
ORAÇÃO CELTA

“

Deus vem de forma
silenciosa e discreta,
sem Se impor à nossa
liberdade. Assim pode
acontecer que a sua voz
fique sufocada pelas muitas
inquietações e solicitações
que ocupam a nossa mente
e o nosso coração”
PAPA FRANCISCO

“

Se ouvires a voz do vento
Chamando sem cessar
Se ouvires a voz do tempo
Mandando esperar.
A decisão é tua.”
PE ZEZINHO

“

Aquele que tem uma
profissão tem um
bem; aquele que tem uma
vocação tem um cargo
de proveito e honra.”
BENJAMIN FRANKLIN

“

A vocação do cristão
é a santidade, em
todo momento da vida. Na
primavera da juventude, na
plenitude do verão da
idade madura, e depois
também no outono e no
inverno da velhice, e por
último, na hora da morte.”
JOÃO PAULO II

Ouvir e responder
Minha boa Menina,

S

im, minha Menina, o seu gesto oculta um sacrifício
não comum; nele existe virtude e uma evidente prova
de dedicação filial que eu só poderia esperar de uma filha
avançada em anos, já ligada ao Instituto. Fui tomada por
uma forte emoção, porque jamais o poderia prever numa
jovem inexperiente, num momento de luta física e espiritual
como aquele em que você se encontra. Mas o meu desejo
é animá-la, minha querida; o Senhor quer isto e você o
merece. O meu coração dificilmente se engana nos seus
pressentimentos. Ele sente que se você atender docilmente
à voz de Jesus, será feliz no futuro. É por isso que você me
despertou interesse e, por essa razão, desejo alimentar suas
boas disposições. Sim, Menina, você intui o caminho que o
Senhor lhe aponta, mas gostaria que fosse outro; você luta,
mas, por favor, não despreze a voz, as santas inspirações de
Deus. Se Ele a chama, e isso parece realidade, responda-lhe
prontamente; não faça de conta que não ouve, não resista ao
apelo de Jesus.
Se você soubesse o que significam, como são preciosos os
doces convites de Jesus! Às vezes, escondem certas coisas
amargas à natureza; mas, debaixo desse amargor, estão
ocultas doçuras indizíveis, que compensam as lágrimas
derramadas.
É natural que sua vida presente não lhe permita pensar
seriamente e decidir-se a dar um passo tão importante
como é a escolha de uma forma de vida; mas você já
ponderou querida filha, que Jesus pode ter reservado as
mais escolhidas graças para você, na dependência do seu
sacrifício generoso e espontâneo? Sabe que recompensa
sonhou para você aquele Coração que encerra tesouros
de delícias? Que recompensas reservou aquele Coração
que jorra chamas infinitas de amor para quem é capaz de
oferecer-lhe um holocausto, para quem é capaz de imolarse generosamente por Ele? Sim; tenho a certeza de que Ele
vai lhe conceder um prêmio, que só de Deus pode prover.
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Menina, quantas coisas lindas eu teria ainda para lhe dizer!
Como gostaria de soerguer seu espírito conturbado! Gostaria
que você erguesse o olhar confiante e sereno para o Céu,
e que, com esse olhar cheio de fé, você obtivesse coragem
e consolações! A provação é passageira. Lutemos com
vigor: logo tudo terá fim; o mundo com suas dores, ilusões,
fumaça, desaparecerá diante de nós e, descendo ao túmulo,
não levaremos senão o mérito das boas obras.
Pense, minha filha querida, naquilo que, com o coração cheio
de esperança e de amor materno, lhe disse e continuará
dizendo a sua afeiçoadíssima Madre.
Eu a abençoo e deixo no Coração Amorosíssimo de Jesus.
Lembre-se de mim nas suas orações, pois me abatem
provações contínuas.
Sua afeiçoadíssima Madre...
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“

Onde as necessidades
do mundo e os seus
talentos se cruzam, aí
está a sua vocação.”
ARISTÓTELES

“

Imediatamente,
Jesus os chamou.
E eles, deixando o pai
Zebedeu no barco com
os empregados, puseramse a seguir Jesus.”
Mc 1,20

“

Que seu desejo
seja ver Deus. Seu
temor, perdê-lo. A dor,
não comprazei na Sua
presença, a satisfação, o
que pode conduzi-lo a Ele.
E viverá numa grande paz.”
SANTA TEREZA D’ÁVILA

“

Arme-se com a “arma”
da oração, e terá mais
força no combate diário.”
SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA

À

vossa proteção
recorremos Santa
Mãe de Deus. Não
desprezeis as nossas
súplicas em nossas
necessidades, mas livrainos sempre de todos
os perigos, ó Virgem
gloriosa e bendita.”

A MAIS ANTIGA ORAÇÃO MARIANA –
SÉC. III

“

Todas as minhas
obras e trabalhos têm
como base duas coisas:
A Missa e o Rosário”.
SÃO JOÃO BOSCO

“

Uma vida sem
ponderação não é
digna de ser vivida.”
SÓCRATES

“

O Santo Rosário é
a melhor devoção
do povo cristão”.
SÃO FRANCISCO DE SALES

Paciência na provação

J

esus, querendo provar sua fidelidade, às vezes priva-a
de sua presença sensível. Ele procedeu assim com sua
própria Mãe. Jesus intuiu a dor que lhe causaria sua ausência;
assim mesmo afastou-se dela e ficou no Templo, durante três
dias, sem que ela o soubesse. Se Jesus, que é amor infinito,
quiser experimentar você com tal sofrimento, não se angustie;
arme-se de coragem e espere com paciência o seu retorno.
Embora Ele esteja perto de você, para socorrê-la toda vez que
lhe pede ajuda, é bom que às vezes simule ausentar-se para
que você avalie quanto seria infeliz, se o perdesse realmente.
Quando Jesus agracia uma alma com suas divinas
consolações, Ele o faz para confortá-la nos sofrimentos. Mas,
ao permitir que ela fique imersa na aridez e na desolação,
Jesus quer impedir que se envaideça pela bondade com que
a trata.
Todas ou quase todas as pessoas que seguiram fielmente a
Jesus experimentaram semelhanças alternativas de alegria
e tristeza, de devoção e aridez, de paz e tentação. Se Jesus
parecia afastar-se delas, simulando deixá-las entregues a si
mesmas, essas almas sentiam toda a sua fraqueza, porém
não desanimavam, pois tinham a certeza de que Jesus iria
em seu socorro. Nas horas em que Jesus a envolvia de
doçuras e consolações, você seguia seu caminho com prazer
e felicidade; entretanto, o progresso na virtude será maior, no
momento em que ele a prova com a aridez, contanto que você
aceite com paciência, humildade e submissão esse estado
de aparente abandono. Imite a solicitude da Mãe divina, em
busca de seu Filho. Procure-o como Maria, com um santo
desejo e uma santa impaciência de encontrá-lo; mas não se
queixe: Jesus nada lhe deve.
O que posso garantir-lhe, minha filha, é que Jesus a ama
com amor de predileção; procure não desmerecer tão grande
graça, evitando cometer até a mínima infidelidade. É isto que
lhe deseja, de todo o coração, aquela que, abençoando-a
maternalmente, sente-se feliz em declarar-se

Sua afeiçoadíssima Madre
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, p. 31-32)
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O exemplo da Madre

N

ão tenho palavras para dizer-lhe quanto me agradou sua
última carta, quanto a apreciei e quanto me consolou o
ingênuo desabafo do seu coração angustiado. Sim, sua carta
valeu para aliviar, e não pouco, meu coração angustiado.
Agradeça ao Sagrado Coração os sentimentos delicados
que lhe concedeu. Querida filha, percebo que o seu coração
participa intensamente das dores agudas que oprimem sua
pobre Madre. Coragem, minha filha, a vida religiosa é um
entrelaçado de sacrifícios. E, desde que, graças à moção do
Espírito, espontaneamente, me consagrei ao Divino Coração, é
justo que não ambicione outra glória que a de ser humilhada,
desprezada, caluniada, esquecida por todos, e que ninguém
se compadeça de mim.
Reze minha filha, ao bom Jesus, com todo o coração, para
que eu, tanto na prosperidade como na adversidade, jamais
desvie Dele o meu olhar, e acredite firmemente que a Divina
Providência ordena e dispõe sabiamente todas as coisas para
o meu bem pessoal e o do Instituto.
Na sua carta você me disse que, quando pensa em tudo o
que eu fiz e como tudo foi tão mal retribuído, parece que
seu coração se despedaça. Não minha filha, não acuse as
criaturas pelo que Deus faz por meio delas. Elas são meros
instrumentos nas mãos de Deus. Toda tribulação, seja ela
causada pela natureza ou pelos homens, seja física ou moral,
vem sempre de Deus e é expressão da vontade divina. Nossa
natureza, infelizmente, reclama os seus direitos, mas não
neguemos à razão e à resignação cristã a parte que lhes cabe.
Filha, mantenha o espírito alegre; afaste todo temor e
angústia. Estando nas mãos de Deus e de Maria Santíssima,
nada nos deve atemorizar.
Deixo-a no Coração Sacratíssimo de Jesus, a quem imploro,
para você, um dilúvio de bênçãos.
Eu também a abençoo e fico, no Coração de Jesus
Sua afeiçoadíssima Madre
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 4, p. 13-14)
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“

Você quer chegar à fé e
não conhece o caminho
para ela? Aprenda com
aqueles que, antes de você,
foram molestados pela dúvida.
Imite o seu modo de agir,
faça tudo o que a fé exige,
como se já fosse crente. Vá à
Missa, use a água benta…!
Isto fará de você uma pessoa
simples e o levará à fé.”
BLAISE PASCAL

“

Nada te perturbe, nada te
assuste, tudo passa. Deus
nunca muda. A paciência tudo
alcança. Quem a Deus tem,
nada lhe falta. Só Deus basta!”
SANTA TEREZA D’AVILA

“

É bom ensinar, desde
que se pratique
o que se ensina”.
SANTO INÁCIO DE LOYOLA

“

Se não vivemos o
Evangelho, Jesus
não vive em nós.”
CHARLES FOUCAULD

“

Nos sofrimentos,
comporte-se com fé e
calma, sabendo que com
o tempo tudo passará.”
FAUSTINA KOWALSKA

“

A maioria das pessoas
não faz ideia do que
Deus poderia fazer delas se
somente elas se colocassem
à Sua disposição.”
SANTO INÁCIO DE LOYOLA

“

Vocação é a palavra que
introduz na compreensão
dos dinamismos da revelação
de Deus, e assim desvela
ao homem a verdade
sobre a sua existência.”
JOÃO PAULO II

“

Ao passar Jesus viu
um homem chamado
Mateus, sentado na
coletoria de impostos, e
disse-lhe: ‘Segue-me!’ Ele
se levantou e seguiu-o.”
Mt 9,9

“

Só por hoje, serei feliz,
com a certeza de que
fui criado para a felicidade,
não só neste mundo, mas
também no outro.”
JOÃO XXIII

“

Meu espelho há de
ser Maria. Visto que
sou sua filha devo parecerme com Ela e assim
parecerei com Jesus”.
SANTA TERESA DOS ANDES

Se queres ser feliz

J

Querida filha em Jesus Cristo,

esus, no Evangelho de hoje, declara-nos que todo aquele
que nesta vida, renunciar a alguma coisa por seu amor,
receberá o cêntuplo do que sacrificou, isto é, a santidade –
fruto do desapego dos bens terrenos; ou melhor, é Jesus
mesmo que se recebe como recompensa. Com a posse
de Jesus é o mundo todo que possuímos; nele gozamos
de todos os bens das demais criaturas, e com maior
vantagem, pois, possuindo-os em Deus, estamos livres
de inconstâncias, de preocupações e de outras misérias
inerentes à posse dos bens deste mundo.
Com razão o Apóstolo São Mateus abandonou tudo, ao
primeiro apelo do Senhor, em oposição ao jovem do
Evangelho, possuidor de muitos bens, que se afastou
triste, porque Jesus lhe dissera que, para ser perfeito,
deveria vender tudo o que possuía e dá-lo aos pobres. O
jovem que de nada queria se desapegar perdeu tudo, e
São Mateus, deixando tudo o que possuía, ganhou tudo.
Eis porque se tornou um santo, um Apóstolo, ao passo
que o nome do jovem rico ficou esquecido e, talvez, até
ignorado no céu. Isto porque, no serviço de Jesus, as
privações valem mais do que as satisfações. De fato, a
alegria que experimentou São Mateus no seguimento
de Jesus Cristo foi milhões de vezes maior da que pode
usufruir o jovem de quem nos fala o Evangelho, no gozo
de todas as suas riquezas.
Esse Apóstolo e todos os Santos que deixaram tudo
por Jesus Cristo dir-nos-iam, se pudessem falar, que
sua alegria é tão grande, sua paz tão profunda, sua
consolação tão plena, que tudo o que se possa gozar
neta terra não vale uma gora de sua felicidade. De um
lado, todos os bens terrenos suscitavam neles desgosto,
embaraçavam-nos tanto que ficavam felizes ao poder
libertar-se deles; de outro, a virtude os fascinava e
atraía tão docemente, que não encontravam paralelo no
universo inteiro. As consolações espirituais que Deus lhes
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prodigalizava, em troca das alegrias temporais, foram tão
superiores a estas que não havia proporção entre umas e
outras.
Deus, minha filha, muitas vezes nos envia pessoas que se
interessam por nós, que procuram agradar-nos, prestar-nos
serviços, ajudar-nos nas necessidades; e nutrem por nós um
amor desinteressado, porque não está ligado ao material, ao
sangue, mas centrado em Jesus cristo, por amor de Quem
elas nos amam. Mateus vivia mais feliz entre as pessoas
convertidas mediante o seu apostolado, do que no meio das
riquezas e de todos os seus contribuintes.
E então minha filha? Você quer imitar o exemplo de São
Mateus ou o do jovem rico que recusou seguir a Jesus,
por estar demais apegado aos bens deste mundo? Pense
muito nisto, aos pés do Sacrário, depois de ter invocado
insistentemente as luzes do Espírito Santo.
Esperando que assim seja, eu a abençoo de todo o coração
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 2, P. 67-68)

A missão que foi dada

D

eus, nosso Pai, maravilhosa é a Tua criação. Tudo o que foi
criado vem das Tuas mãos.
Também a mim chamaste para a existência, também me deste uma
missão para a vida, uma missão que mais ninguém pode cumprir.
Eu tenho um chamado de vida. Talvez não reconheça claramente este
chamado na Terra, mas um dia ele se tornará claro para mim.
Não fui criado para ser inútil ou sem valor, mas como elo de uma
grande cadeia, ponte entre os homens e as gerações
Senhor Deus, foi-me atribuída uma boa missão: completar a Tua obra,
trazer a paz, fazer o bem, servir a verdade, viver a Tua Palavra, onde
quer que eu esteja, quem quer que eu seja.
Amém.
ORAÇÃO DAS ILHAS FIJI
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“

Hoje, no momento
em que paramos para
pensar nestas coisas e
tomar decisões e escolher,
sabemos que o Senhor está
conosco, ao nosso lado para
nos ajudar. Nunca nos deixa
andar sozinhos. Está sempre
conosco. Mesmo no momento
das decisões está conosco”.
PAPA FRANCISCO

“

A felicidade é
continuar desejando
aquilo que possuímos.”
SANTO AGOSTINHO

“

Nada é suficientemente
bom. Então vamos fazer
o que é certo, dedicar o
melhor de nossos esforços
para atingir o inatingível,
desenvolver ao máximo os
dons que Deus nos concedeu,
e nunca parar de aprender.”
LUDWIG VAN BEETHOVEN

“

Quem combate
dirigindo seu olhar a
Deus cantará triunfo.”
SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA

“

Esperança sem risco não
é esperança... Esperança
é crer na aventura do Amor,
jogar nos homens, pular no
escuro, confiando em Deus.”
DOM HÉLDER CÂMARA

“

Não foi a morte que
nos salvou, mas a
vontade de quem morria.”
SÃO BERNARDO

Sem mim nada podeis fazer

T

Querida Filha em Jesus Cristo,

enha presente, minha filha: a arrogância é um vício
que pode levá-la, envaidecida pelo bom conceito que
forma de si mesmo, a colocar plena confiança nas próprias
forças, no seu espírito, na sua inteligência, na sua virtude,
como se os acontecimentos não dependessem de Deus, que
é Senhor absoluto. Em todas as páginas da Sagrada Escritura
encontramos censuras à arrogância. Reflita filha, que contar
conosco mesmas e com habilidade, deixando Deus de lado, é
desconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre as coisas.
Jesus nos diz: “Sem mim, nada podeis fazer.” Lembre-se de
que se a mais débil criatura racional, se confiar em Deus, e não
em si mesma, de tudo será capaz. Davi venceu Golias em nome
do Senhor, Judite, confiando e apoiando-se no braço poderoso
de Deus, destroçou um exército: recorreu ao poder de Deus
e foi atendida. Com presunção e ousadia, até a criatura mais
poderosa pode falhar, O exército dos assírios, contando com sua
força, foi vencido pela oração daquela mulher forte: “Mostra,
Senhor, disse ela, que não abandonas aqueles que confiam em
Ti, mas humilhas os que contam consigo mesmos e na própria
força.” Esta é uma lei que Deus estabeleceu para sempre, pois
até o primeiro dos Apóstolos a ela foi submetido, bem como os
demais. São Pedro jura ser fiel, ainda que isto lhe custe a vida;
entretanto, presumindo de si mesmo e confiando nas próprias
forças, Deus permitiu que ele caísse miseravelmente.
E você, frágil criatura, contará ainda com suas forças e não terá
medo, vendo ruir uma tal coluna? Se Pedro, que tanto amava
Jesus, caiu, como pode você confiar em si mesma?
Responda-me, dizendo que atitude vai assumir após a leitura
desta carta.
Abençoo-a maternalmente, bem como todas as bondosas Irmãs,
desejando-lhes um desapego total do pobre “eu”, acérrimo
inimigo da verdadeira humildade do nosso Deus.
Afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 5, p. 10-11)
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Passado, presente e futuro

L

Querida filha em Jesus Cristo,

embre-se, minha filha, que não há pessoas mais infelizes
do que as que se deixam levar por uma imaginação
incontrolável. Tudo as aflige: o passado, o presente, o
futuro. É o seu caso. O passado mostra-lhe as humilhações
recebidas, certas injustiças sofridas, uma contradição que
a magoou. A imaginação reaviva o sofrimento que não
mais existe, exagera-o, engrandece-o, reproduz os efeitos
dolorosos e, de leve que era, torna-o opressivo; transforma
o mal passageiro num sofrimento permanente. O presente
a aborrece e desgosta; você imagina estar melhor lá onde
não está; e quantas pessoas, a seu ver menos merecedoras,
parecem-lhe mais felizes do que você. Assim, você não se
aplica ao que faz, porque a imaginação a distrai e cansa
com imagems extravagantes, com ilusórios fantasmas
de remorsos, de vergonha pela sua futilidade. O futuro
a importuna, ora com a perspectiva de uma pretensa
felicidade, ao encontro da qual você se atira, para logo
depois desiludir-se; ora com a previsão de sofrimentos e
cruzes imaginárias, que a afligem mais do que se fossem
reais. Deste modo, você se torna insuportável a si própria,
sempre inquieta e preocupada, descontente e inconstante.
Além disso, a imaginação faz com que você veja, nas
pessoas com quem convive, suspeitas, desprezos, ódios,
más intenções que não existem; com isto você sofre, causa
inquietação e preocupação aos outros sem fundamento, e
cai no desânimo. Para afastar a tristeza e a dor, você gostaria
de dedicar-se a algum trabalho sério, a uma boa leitura, mas
a imaginação torna a distraí-la, absorve seu pensamento e,
desgostosa, você abandona a atividade. Não é esta, talvez,
a sua longa história?Quantas vezes você sacrificou sua
felicidade a ilusórios e inúteis fantasmas! Procure, pois,
filha, controlar e reprimir os desvios da sua imaginação.
Da excessiva liberdade concedida à imaginação procedem
os maus pensamentos, as imagems inconvenientes, as
tentações de toda espécie.
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I

maginação =
devaneios, ilusões.
Madre Clélia refere-se
a pensamentos que
causam angústia e
afastam de Deus.

“

A imaginação é a
louca da casa”.
SANTA TERESA D´ÁVILA

“

Na oração, vem uma
palavra de profecia,
sabedoria ou de ciência;
por meio de uma imagem,
uma revelação ou uma
citação bíblica clara e
incisiva Deus nos fala.
Mas, nessa hora, a nossa
fantasia a ‘louca’ da casa
age e começamos a
lucubrar, a fazer castelos,
porque ela gosta de
enfeitar as coisas.”
Pe. JONAS ABIB

“

Nada é tão lamentável
e nocivo como
antecipar desgraças.”
SÊNECA

“

A atitude certa do
cristão consiste em
pôr-se com confiança
nas mãos da Providência,
em tudo quanto se
refere ao futuro”
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA,
n. 2115

“

Um pedaço de pão
comido em paz é
melhor do que um banquete
comido com ansiedade.”
ESOPO

“

Queridos jovens, só
Jesus conhece vosso
coração, vossos desejos
mais profundos. Só Ele,
quem os amou até a morte,
é capaz de saciar vossas
aspirações. Suas palavras
de vida eterna, palavras que
dão sentido à vida. Ninguém
fora de Cristo poderá dar-vos
a verdadeira felicidade.”
SÃO JOÃO PAULO II

De uma pessoa escrava da imaginação não se pode esperar
nem o hábito de reflexão, que, lhe mostre os seus desvios
e o modo de controlá-la convenientemente; nem a fé
operante, que supõe um espírito reflexivo; nem a caridade,
que supõe o esquecimento dos defeitos e erros do próximo;
nem a modéstia, que procede da calma e da ordem dos
atos da vida interior; nem a humildade, que fecha os olhos
à imagem que o homem cria da própria importância,
traçada pela imaginação com as mãos do orgulho; nem o
espírito de oração, essencialmente oposto às divagações da
imaginação.
Examine-se, minha filha, e veja se você é capaz de controlar
e reprimir sua desenfreada imaginação; e, se ainda não o
conseguiu, não titubeie: (depois de ter implorado o auxílio
de Deus) comece imediatamente a refrear sua imaginação
com todas as forças da vontade. Se você fizer isto, o próprio
Jesus virá em seu auxílio com as graças necessárias a este
empreendimento. Cada esforço seu será abençoado por
Jesus, como também a abençoa, de todo o coração, sua
Afeiçoadíssima Madre...
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 5, p. 17-18)

Meu Criador e minha salvação
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Imitar o Mestre

S

Querida Filha em Jesus Cristo,

e é verdade que você ama Jesus, procure que o amor
transforme sua alma amante na pessoa amada do
querido Jesus. Cative seu amor, demonstrando-lhe que você
quer absolutamente fazer, por amor Dele, o que Ele fez por
seu amor. Você não poderá dar a Jesus um testemunho
mais certo da sua afeição e do seu amor do que tornando-se
semelhante a Ele, já que não imitamos senão aqueles que
amamos, justamente porque o amor transforma o amante
na pessoa amada. É uma grande honra para você ser amada
por Deus, viver como seu divino Filho, falar como Jesus,
agira e sofrer como Ele. Filha, você não percebe no mistério
da Encarnação um verdadeiro prodígio de humildade, em
razão do tempo em que o Filho de Deus se ofereceu para
salvar o mundo e fazer-se homem? Antes da Encarnação, o
gênero humano vivia entregue a si mesmo, incapaz de bem
algum, imensamente capaz de todo o mal.
Deus (…) do seu trono contempla os homens, sente
profunda compaixão deles e pensa em remediar tão
grande mal... decide enviar o Verbo eterno, e realizar o
sublime mistério da Encarnação. Com este incompreensível
aniquilamento queria ensinar ao homem, soberbo e
excessivamente ávido de glória e de hora, que a verdadeira
grandeza, a verdadeira glória esconde-se na virtude da
humildade.
Não lhe parece um prodígio inexplicável, filha, que Deus,
ao mesmo tempo em que é ofendido pelo homem, se
ofereça para ser seu Redentor e se aniquile para exaltálo, tornando-se para ele mestre de todas as virtudes?
Não é isto verdadeiro prodígio de humildade? Não é um
exemplo a imitar: fazer o bem a quem nos faz o mal? Como
é bela, desejável, excelente e digna de apreço a virtude
da humildade! Reavivemos filhas, a nossa fé e reflitamos
que aquele gracioso menino, não se preocupando com
sua grandeza e felicidade, deixou o céu, onde era adorado
por todos os anjos, escolheu a terra para sua morada, fez91

“

Viver submergidos
em humildade é
viver submergidos em
Deus, porque Deus é o
fundo desse abismo.”
BEATA ELIZABETE DA TRINDADE

“

Diante da Sabedoria
infinita, mais vale um
breve desejo de humildade
com algum ato da mesma, do
que toda a ciência do mundo.”
SANTA TERESA D’ÁVILA

“

A essência mais
íntima do amor é a
doação. Deus que é amor,
dá-se à criatura que ele
mesmo criou por amor.”
EDITH STEIN

“

O dinheiro faz homens
ricos, o conhecimento faz
homens sábios e a humildade
faz grandes homens.”
MAHATMA GANDHI

“

Pensamos
demasiadamente e
sentimos muito pouco.
Necessitamos mais de
humildade que de máquinas.
Mais de bondade e ternura
que de inteligência. Sem
isso, a vida se tornará
violenta e tudo se perderá.”
CHARLES CHAPLIN

J

esus manso e
humilde de Coração,
fazei meu coração
semelhante ao Vosso.

“

Toda a santidade consiste
em amar a Deus, e todo
o amor a Deus consiste
em fazer a sua vontade”.
SANTO AFONSO DE LIGÓRIO

se homem e, sob as humildes aparências humanas, aqui
permaneceu desconhecido até a morte, permitindo que o
chamasse de pobre, fraco, impostor, para mostrar-nos a
grandeza da humildade.
O mistério da Encarnação é um prodígio de humildade! Quis
vir ao mundo como criança, para assemelhar-se em tudo aos
seus irmãos, sujeitar-se a todas as humilhações e a todas
as necessidades da infância, renunciando ao direito que lhe
cabia aos esplendores da glória e a outras prerrogativas.
Cremos em tudo isto, mas porque então, deixamos – nos
sempre dominar pelo orgulho? Gravemos de uma vez por
todas, em nossa mente, que a humildade é o alicerce da vida
cristã e religiosa, e que, sem humildade não há santidade.
(UM CORAÇÃO NOS AMA. VOL. 3, p. 47-50)
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Como Santo Agostinho

L

Querida Filha em Jesus Cristo,

embre-se de que pecar é humano, mas perseverar no
mal é diabólico. Mesmo que tenha tido a infelicidade de
deixar-se dominar pelo caráter, cometendo alguma falta, se
estiver realmente arrependida, faça o que depender de você:
peça ao bom Deus que a perdoe e lhe conceda a graça de
ressurgir para uma vida nova. Também Santo Agostinho caiu
de pecado em pecado; entretanto, não existiu penitente mais
arrependido, mais humilde, mais grato do que esse Santo.
Mais arrependido, porque suas lágrimas começaram a
correr desde o início de sua conversão. “Surgiu em mim
uma tempestade, diz ele, seguida de uma abundante
chuva de lágrimas,” e resolveu enterrar-se vivo em algum
ermo, para chorar suas culpas até o fim da vida. Se a
voz da Providência se opôs a tal plano, Agostinho soube
unir aos encargos do episcopado a penitência dos mais
austeros anacoretas. Toda a sua vida não foi senão uma
série contínua de caminhadas, de vigílias, de jejuns; e,
julgando esses atos ainda insuficientes ante a gravidade e
o número de suas culpas, quando sentiu a morte próxima,
pediu que afixassem nas paredes do seu quarto os salmos
penitenciais, que rezou com abundantes lágrimas, até exalar
o último suspiro.
Não existiu penitente mais humilde: no livro das Confissões
relata seus pecados mais hediondos ao mundo inteiro,
e expressa sua confusão diante de todos os homens e
de todos os tempos. Para sempre o mundo saberá que
Agostinho foi um impudico, um libertino, e ele fez essa
confissão pública e permanente, em vida, ocupando um
trono na Igreja, cercado de hereges e de invejosos, dos quais
aceitava o merecido desprezo.
Não existiu penitente mais grato: seus escritos não inspiram
senão o amor misericordioso do Senhor para com ele; e para
narrá-lo, nem a mão, nem a língua puderam satisfazer o seu
coração, pois sem conta são os arroubos de admiração, de
agradecimento, de amor. “Ó beleza sempre antiga e sempre
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“

Sucede, às vezes,
que a vida apresenta
desafios maiores e, através
deles, o Senhor convidanos a novas conversões
que permitam à sua graça
manifestar-se melhor na
nossa existência, ‘para nos
fazer participantes da sua
santidade’ (Heb 12, 10).”
GAUDETE ET EXULTATE, n. 17.

“

Onde há amor e
sabedoria, não tem
temor e nem ignorância.”
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

“

Não são as riquezas que
precisam ser destruídas,
mas os vícios do coração,
que provocam a avareza dos
que possuem, e a cobiça
dos que não possuem.”
CLEMENTE DE ALEXANDRIA

“

Quando estou dividido em
mim mesmo é porque
não estou unido com Deus”.
SÃO BERNARDO

T

arde te amei! Tarde
Te amei, ó Beleza tão
antiga e tão nova! Tarde
demais eu Te amei! Eis
que estavas dentro, e eu,
fora – e fora Te buscava,
e me lançava, disforme
e nada belo, perante
a beleza de tudo e de
todos que criaste. Estavas
comigo, e eu não estava
Contigo… Seguravam-me
longe de Ti as coisas que
não existiriam senão em
Ti. Chamaste, clamaste
por mim e rompeste a
minha surdez. Brilhaste,
resplandeceste, e a Tua Luz
afugentou minha cegueira.
Exalaste o Teu Perfume
e, respirando-o, suspirei
por Ti, Te desejei. Eu Te
provei, Te saboreei e, agora,
tenho fome e sede de Ti.
Tocaste-me e agora ardo
em desejos por Tua Paz!
SANTO AGOSTINHO

nova, exclama ele, tarde te amei. Infelizes foram para mim
os dias em que não te amei; ó fogo que sempre ardes e não
te consomes; ó amor sempre ardente, que não conheces
nem interrupção, nem moderação. Abrasa-me, transformame em chamas, a interrupção, nem moderação, abrase-me,
transforma-me em chamas, a fim de que eu te ame com
todas as minhas forças e nada haja em mim que não seja
amor. Sinto que te amo, ó meu Deus, mas quero amar-te
sempre mais.”
Que fornalha de amor! Ó grande Santo que ao menos uma
centelha do fogo que te consome venha abrasar meu pobre
coração e o de minhas filhas!
Santo Agostinho possuía em alto grau duas características:
zelo na evangelização dos povos e caridade para com os
infelizes.
Animado pelo desejo de tornar Jesus Cristo não só conhecido
em todo o mundo, mas no decurso de todos os séculos,
dedicou-se com todas as suas forças ao estudo da Sagrada
Escritura e tornou-se um dos maiores sábios nas ciências
sagradas e divinas, e, derramando sobre seu povo os tesouros
de sua sabedoria, ele o nutriu fartamente com o pão da
palavra de Deus. Às suas eloquentes pregações acrescentese um número incalculável de obras eruditas, as quais visam
a conduzir ao caminho da verdade os pagãos, os filósofos
(…), através de muitas obras imortais que ficarão para
sempre como um farol para a Igreja Universal. Ao seu ardor
na evangelização e na instrução, unia a caridade, procurando
ajudar os infelizes. Esquece-se de si próprio, dá tudo o que
tem e, ao se aproximar a morte, não pode fazer o testamento,
porque nada mais tem para atestar: tudo fora distribuído aos
pobres. É possível imaginar um sacrifício mais belo?
Comparemos nossa vida com a desse Santo, e tiremos nossas
conclusões, mas sem desanimar. Atiremo-nos com filial
confiança naquele Coração Divino que tudo pode e esperemos
Dele a força necessária para santificar todas as nossas ações,
para consolar o Divino Coração de Jesus, amando-o sempre e
não O ofendendo jamais.
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 3, p. 16-18)
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Cada coisa no seu
devido tempo
Querida filha em Jesus Cristo,

Q

ue é isso, filha! Mais ou menos, sempre a mesma!…
Não percebe que o fato de não se aplicar exclusivamente
à ação presente, preocupando-se ora com as coisas que a
precederam, ora com as que virão depois, é um verdadeiro
abuso do espírito? Procure, ao invés, fazer cada coisa no seu
devido tempo. Dedique-se totalmente à ação presente, como
se nada tivesse feito antes, como se nada houvesse por fazer
depois; esta, filha, é a regra da sabedoria. Você chegará a isto,
se tiver uma firme vontade de combater as preocupações,
logo que tomar consciência delas; e, mais ainda, mediante
a pureza de intenção, livre de todo apego e de todo respeito
humano. Deseja ter paz no meio de seus múltiplos e sérios
compromissos? Habitue-se, minha filha, a ver em todos os
acontecimentos, a adorabilíssima vontade de Deus, que é
a ordem e a própria sabedoria. Seja superior a eles, não se
deixando jamais vencer; permaneça entre as coisas eternas e
as terrenas com a firme disposição de desprezar estas, tendo os
olhos sempre fixos naquelas.

‘

Não se importe muito em
saber quem está a favor
ou contra você, mas procure
que Deus esteja contigo em
tudo o que fizeres. Tenha
boa consciência e Deus
te defenderá, pois a quem
Deus ajuda não há maldade
que o possa prejudicar. Se
souberes calar e sofrer, verás,
sem dúvida, o socorro do
Senhor! Ele sabe o tempo e
o modo de te livrar, portanto,
entrega-te todo a Ele.”
IMITAÇÃO DE CRISTO

“

Se olhares para Deus, o
que tanto te preocupa
vai parecer insignificante”
SANTA CLARA DE ASSIS

“

Não te perturbes: reza
e espera. A agitação
não ajuda em nada.
Deus é misericordioso e
escutará a tua oração.”
SÃO PADRE PIO

Permita-me, filha, que chame sua atenção sobre outro defeito
que você não se preocupa muito em combater e que poderia
ser causa de muitas quedas, porque marcado pelo orgulho, vício
abominável aos olhos de Deus. Sabe do que se trata? Você deve
precaver-se contra suas próprias ideias, porque elas podem
levá-la à presunção, e acha que pode julgar, criticar tudo, com
uma facilidade incrível.
Apegando-se, demasiadamente às suas ideias, você não
sente necessidade de conselhos: não os pede, e rejeita os que
lhe dão; e, no caso de aceitá-los, só o faz depois de muitas
discussões. Confiando nas suas ideias, considerando sua
imaginação como infalível argumento e os seus pensamentos
como oráculos, você demonstra ter um grande apego às suas
opiniões, aos seus sentimentos e, nas contradições, mantém a
disputa e não cede até submeter o contraditor ao seu ponto de
vista.
(UM CORAÇÃO NOS AMA, VOL. 5, p. 64-65)
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Para terminar...

T

endo chegado ao fim deste livro,
caro leitor, não nos resta dúvida
sobre a sabedoria de Madre Clélia.
Suas virtudes são fruto de sua união
com Deus. Dela podemos aprender
como seguir o Mestre.
Suas cartas revelam que sua resposta
a Deus que a chamou foi radical, firme,
forte, inteira! Toda sua vida foi doação
total ao Senhor em gestos concretos:
rezava e trabalhava e em tudo se
exercitava nas virtudes que a
aproximavam cada vez
mais do Coração de

Jesus. Lá, desejava sempre entrar e
permanecer. Era seu “abrigo seguro”,
o centro de sua vida, a fonte donde
buscava força, inspiração, coragem
e razões para amar e servir. Por isso
recomendava: “O Coração de Jesus
seja o vosso tudo”.
Os trechos das cartas que você
acaba de ler são alguns dos muitos
escritos que mostram o quanto esta
mulher foi grande, ou melhor, gigante:
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na confiança, na fé, na doação,
resiliência,… Quantas são suas
virtudes! Sua capacidade de perdoar
e amar, de persistir mesmo diante
dos maiores obstáculos é para nós
inspiração e prova de que é possível
ser santo hoje! É possível fazer o bem
mantendo firme a esperança de que o
Senhor tudo recompensa e que por Ele
tudo vale a pena.

Esperamos que as palavras de nossa
querida Madre Fundadora possam
motivá-lo, para que em tudo você
busque formas de ser mais, de ser
melhor, de ser pedra na construção do
Reino de Deus, reino de justiça, de paz
e de fraternidade.

O Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus está presente
em 15 países. Atua na educação,
saúde, promoção humana e diversas
pastorais permanecendo atento aos
apelos da Igreja.
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Conheça a vida de
Madre Clélia Merloni
Madre Clélia nasceu em Forli, norte da Itália, aos 10
de março de 1861 e foi batizada no mesmo dia.

Aos 3 anos de idade, em 1864 ,fica órfã de mãe. Seu
pai casa-se novamente, em 1866, com Maria Joana
Boeri. Ela e a avó materna de Clélia a educam na fé
e nas virtudes.

Em 1872, Clélia recebe o sacramento da Crisma.

Clélia foi crescendo dotada de muitos dons:
inteligência, coragem, generosidade, entusiasmo;
deixou amadurecer no seu coração, a semente da
vocação.
Quer saber mais?

