TRATADO
eeNF8R�U_D11J)B '26M
A

VONTAD-E DE D-EU.S
C0!1f'05TO l"OR

S.
E PUBLIC®O

J'{}j9n•o de .&i1uori
NA

. LINGVA- PORTUGUilZA PELO

])o C:ollegi� àe �· jedro e S. juulo
tlo.s )lfii:�io.J)(lrios :Jnflle�es

http://alexandriacatolica.blogspot.com,br
NICTHER.OY
€sco/a (;yp. Salesiana.
1913

COM

APPROVAÇÃO llA AIITORil>AHY. JliOC�:SANA

C.ONFORMIDADE
COM

f\ VONTI1DE DE DEUS
-•.rv�-.....
. --

L
Toda

a nossa

p t>r fei ção

consiste em

amar

ao

nosso amabi l i ssimo Deus. « A caridade
é o vinculo da perfeição.>> (Goloss. Il.l. 14.)
E to ua a perfeição do amor de Deus,

consiste em unir a nossa vontade com a sua
santissirua v o ntade . « O principal eft'eito do
aruot· diz S. Dionysio (De Di-v . Nom.
C. 4. ),
.
é uuir a vo ntaue daqudles que se amam de
manei ra, que se torne um a e a mesma von
tade. » Por co nseguinte quanto mais uma
pessoa está unida com a vontade divina
maior será o seu amor. P enitencias , medi
tações, communhões e obras

de

caridade,

praticadas para com o nosso proximo, são
de certo agradavei s a Deus, mas quando�
em confor 
midade com a sua von tade , mas, quando
ellas não se praticam pela vontade de Deus,
não só lhe são dcsagradaveis, mas odiosas
quando estas obras são feitas
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e merecedoras unicamente de castigo. Se
um amo tivesse dous ereados, dos quaes um
tt·abalhando todo o dia, mas conforme a sua
vontade, e o outro trabalhando á vontade
ele seu amo, segummente o amo estimaria
mais o segundo do que o primeiro. Conto
podem nossas acções promover a gloria de
Deus, senão forem conformes ao seu divino
agrado� « O Senhor, disse o Propheta a Saul,
não deseja sacrificios, mas obediencia á sua
vontade: acaso pede o Senhor holocaustos
e victimas, e não obediencia á sua vo:r.Y
(1 dos Reis) XV. 2;J, 23.)

Aquelle que trabalha segundo a sua pro
pria vontade, e não conforme a vontade de
Deus, commette uma especie de idolatria,
porque em lugar de adorar a vontade di
vina, adora de alguma maneira a sua
propria.
A maior gloria pois que nós podemos dar
a Deus, é cumprir sua bemdita vontade em
'
tudo . O nosso Redemptor, que baixou dos
Céos á terra para promover a divina gloria,
cumprindo com a divina vontade, veiu princi
palmente ensinar-nos a assim o praticarmos,
pelo seu mesmo exemplo. Es�utemol-o, como
S. Paulo nol-o descreve, fallando ao seu
Eterno Pae: Vós não tendes querido sacri
ficio neru obla\lão, porém haveis-me dado um
corpo... Então eu disse, eis-me aqui ó Deus,

----'5para fazer a vossa �ontade.� (Heb. X. 5. 9.)
Vós tendes recusado as victim as que os
homens vos tem offerecido, e me orden astes
sacrificasse o corpo que me haveis dado,
eis-m e prorupto a fazer a vossa vontade.
E elle repetidas vezes declara, que n iio
veiu fazer a sua vontade, ruas sim a de seu
Eterno Pae: « En desci do Céo, n ão para
fazer a minha vonta de, mas sim para cum
prir a daquelle qne me enviou. » (S. Jorro.
VI.) E nisto, desej ava Elle, que o mundo
couheeesse o amor que tinha a seu Pae,
na sua ob'tldieneia á �na vontade, a qual
era que Elle fosse nueifieado sobre um a
cruz para salvação do genero humano : por
isso, quando o Senhor se adiantou a encon
trar seus inimigos, no horto de Get.hesemani,
que vin:bam para o prender e matar, Elle
di sse : « Eu me entrego ao seu furor, par- a
que o m u ndo Yej a que eu aruo a meu Pae:
e que cum pro o que meu Pae me tem or
denado : levan tai-vos pois e �amos daqui .»
(S. Jorro XIV. 31.) E rlesta m aneira cum
prind o, com a divi11a vontade, Elle disse
que conhecia quem era seu irmão: « Aqnelle
que tizer a vontade de meu Pae, que está
no Céo esse é meu irmão.» (S. Matheus
,

XII.

.50.)
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JI.
Tem sido sempre este o fim que os
Santos todos tem levado em vista: a con
formidade com a vontade de Deus. conhe
cendo m uito bem, que nisto consistia a pu
reza da alma. O beato Hen rique Snso, disse:
«D eus não quer que nos abuntlemos em luzes
espirituaes, mas sim que em tudo nos con
formemos com a sua div ina vontade.» E
Santa There:r.a : « Tudo o que se deve pro
curar no exercício da oração, é a confor
midade da nossa vontade com a,vontade di
v ina, tendo por certo, que nisto consiste a
maior perfeição. Aquelle que fôr mais �<np!>rior
nesta p ratica, receberá maiores mercês de
Deus, e fará os maiores progreE�sos no ca
minho da perfeição.>> A Beata Stephania de
Son cino , religiosa da Ordem de S. Domingos,
sen do arrebatada em espírito e levada ao
Céo em uma visão, viu algumas pessoas
que conhecia, e que tinham morrido, collo
cada.s 4ilntre os Seraphins, e lhe foi dito
qne tinhã.o sido exaltadas a tão alto gráo
de gloria, em conseqnencia de stm c.onfor
midade com a vontade de Deus, em quanto
estiveram sobre a terra : e o beato Sueo ,
que acima men cionámos, fallando de si
mesmo, exclama: « Eu antes queria ser o
mais vil insecto que se arrasta pela terra,
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pela vontade de Deus, do que ser um Se
raphim pela minha >ontade. Nós devemos
neste mundo aprender dos Santos, que estão
no Céo, a maneira de amar a Deus. O a mor e
p uro e perfeito que os Bemaventurados no Céo
tem para com Deu11,consiste em uma per
feita união da sua :í. divina vontade. Se os
Seraphim; entendessem ser esta vontade, que
ell<>ó levantassem montes de arêa sobre as
praias do mar, por toda a eternidade, ou
que arranca.ssem hen"a nos jardins, elles o
fariam com o maior prazer e gosto. E mais
ainda: se Deus lhes significasse que seriam
queimados no fogo do inferno, elles desce
riam immediatamente ao abysmo, para cum
prirem a vontade divina. E é o que Jesus
Christo nos ensina a pedir, que se faça a
vontade de Deus na terra, como os Santos
o fazem no Céo. ( S. Math. VI. 10. )
Nosso Senhor chama a David «um hom em
segundo o m eu coração , porque cumpi"iu
todas as minhas vontades;» (.Actos, XIII. 22.
David sempre estava prompto a abraçar
a divina vontade, como elle mesms declara.
« O meu coração está prompto, oh! meu
Deus, o meu coração está prompto. » (Ps.
�VI. 8.) E tudo quanto elle pedia ao Se
nhor, era que lhe ensinaise a cumprir a
sua divina vontade: « Ensinae-me a fazer a
Vossa Vontade. ( CXLII. 10.)

-8Um acto de perfeita uniformidade com a
vontade divina, basta para constituir um
Santo. Veja-se S. Paulo: no tempo em que
era o perseguidor da Igreja, foi illnminado
e convertido por Jesus Christo: e depois
como procedeuY que disse'l Tudo quanto
fez foi offerecer-se á divina vontade, di
•zendo: «Senhor, que quereis vós que eu
façaY » (.Act. LX. 6.) E o Senhor lhe decla
rou, que seria. um vaso de eleição e o Apos
tolo dos gentios. » (.Actos IX. 15.) Aquelle
que entrega a Deus a sua vontade, entrega
lhe tudo. Quem dá seus bens em esmolas, seu
corpo ás disciplinas, e seu alimento ao jejum
dá uma parte do que possue: ruas aquelle
que entrega a Deus a sua vontade, dá tudo,
e póde dizer: «Senhor eu sou pobre, mas eu
vos dou tudo quanto possuo, dando-vos a mi
nha vontade, e nada mais tenho que vos dar.»
E' isto só que Deus espera de nós: « Filho,
diz Elle a cada um de nós, da-me o teu co
ração. » ( Prov. XXIII. 26.) isto é, a tua
vontade; nés, diz Santo Agostinho, não po
demos offerecer a Deus cousa que mais a
gradavel lhe seja, que dizer-lhe: «Senhor,
tomae posse de nós : nós vos entregamos a
nossa vontade, fazei-nos saber o que exigis
de nós, o nós o cumpriremos . .,.,
Se pois queremos dar um grande prazer
a Deus, devemos conformar-.nos com a sua
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divina vontade; ruas nãO só conformar-nos,
porém unirmo-nos aos seus mandados: con
formidade, expressa a união da nossa com
a vontade de Deus; mas uniformidade quer
dizer mais, quer que a vontade divina e a
nossa seja uma só: de maneira que não de
vemos desejar, seníío o que Deus deseja e
quer. E' esta a maior perfeição á qual de
vemos aspirar: este deve ser o objecto de
todas as nossas acções, de todos os nossos
desejos, meditações e orações. Para isto de
vemos pedir o soccoiTO do nosso Anjo da
guarda e Santos, nossqs advogados, e sobre
tudo a -protecção da Santíssima Mãe de
Deus, a qual é a mais perfeita entre todos
os Santos, e porque foi quem mais perfei
tamente abraçou a vontade divina em todas
as occasiões.
III.

Porém o grande ponto é abraçar a von
tade divina em tudo quanto acontece, seja
agradavel ou desagradavel ás nossas incli
nações. Nas cousas agradaveis, os mesmos
peccadores se conformam com a vontade de
Deus, porém os Santos unem-se á vontade
divina, mesmo quando siW desagradavei.s e

amor proprio. Nisto se prova o
nosso amor para com Deus. O padre João

contra o

Conformidade, etc. 3

-

d'Avila, dizi a :

lO

-

«Uma acçiio de graças n o

tempo da trihnlnçiío vn.l� mais qne mil :wtos

de agradeciment{l n o tempo em que tudo
nos prospera. �>
Demais, nós não só devemos unir-nos á
di vin.a vont.ade nas adversidades qne direc
taruente nos vem de Deus, como a doença,
a desol ação do espírito, a pobreza e a m or te
de nossos parentes, mas tambem nos casos
promovidos pelas creaturas, assim como
o desprezo, a perda da reputação, a injust iça
os roubos e todas as mais perseguições.
Devemos att.end er, q uan do soffremos inju
rias na nossa reputação, h onra ou bens, que
nosso Senhor não desej:t o pec cudo , que os
outros commettem , mas sim a nossa h n
m ilhação, pobre za e mortificação E' certo e
de boa fé, que tudo quanto acontece uo
mundo é por pet·missão divi na : « Eu sou
o S enh or, fóra de mim não ha outr o sou o
Senhor que faço todas as. cousas » (Isaias
XLI. 7.) Do Senhor nos vem os bens e os
males, porque nos 8ão contra .rios, mas que
realmente são para nós bens, <J n a n do os
acceitamos de suas mãos: diz o propheta
Amos: » Haverá mal em alguma cidade,
que o Senhor não tenha feitol » ( Ill. 6.)
e Salomão diz : « O bem e o mal, a vida,
a morte, a
pobreza e a riqueza de Deus
nos provém. »
XI.
'E' cert o,

(Ecel.

14.)

-11conforme o que eu tenho dito, !Jne quando o
homem vos offeude, não é esta offimsa dese
jada por DenR, nem Elle concorre na malicia
de sua vontade, mas concorre pelo concurso
geral das acções materiaes que vos affiigem ,
envergonham ou in juriam, de maneira q ue a
o.tl'emm recebida, é sem duvida permittida
por Deus, e vem de sua mão. Assim o Se·
nhor o disse a David! que Elle seria o autor
das injurias que havia de receber de Absalão:
« Levantarei m ales contra ti, que procederão
« de tua propria casa ; tirar-te-hei tuas mu
« lheres diante de teus olhos, e isto em cas
« tigo dos teus peccados. » (2 dos Reis XII.
11, ) Tambem disse aos Hebreos que, em
consequencia. de suas iniqnidades, lhes man
daria os Assyrios para os despojarem e
arruinarem. « A i do Assyrio, elle é a vara
e a espada da minha ira . .... Eu o m andarei
para os despojar, » (.ls. X. 5. (6 Santo
Agostinho assim explica is to : a impiedade
dos Assyrios foi !t espada de D eus, para cas
tigo dos Hebreos. E o mesmo J. Christo
disse a S. Pedro, que a sua morte e paixão
não proveria tanto dos homens, como da
vontade de seu Eterno Pai : « Não beberei
Eu o calix que o Pai me deuY » (S. João.
XVIII.

11.)

Quando o mensageiro (o qual se julga ter
sido o diabo) veiu dizer a Job, que os Sa-

�
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�

beanos, lhe tinham tirado os seus bens e
morto os seus filhos, que respondeu o Santo
homem 1 « O Senhor os deu, e o Senhor os
levou. > > (J. 21.) Elle não disse : « o Senhor
deu-me filhos e bens, e os Sa.beanos tudo
me tiraram , mas sim : o Senhor m'os deu e
o Senhor m'os levou »; porque elle bem sabi a
que a sua perda fôra permittida pelo Omni
potente, e depois accrescentotl : « A ssim
como foi do agrado do Senhor, assim se fez :
bemdito seja o nome do Senhor. » Não de
vemos portanto receber nossos infortunios,
como da mão do acaso ou da malicia dos ho
men s, mas devemos estar persuadidos que
tudo quanto nos acontece, é pela vontade de
Deus. « Conhecei , diz Santo Agostinho, que
tudo quanto no mundo vos succede é pela
vontade de Deus, ainda que sej a contrario á
vossa. »

IV.
Epitecto e Atho (Ros. L. 1.) dons Bem
aventurados Martyres de Jesus Christo,
quando sof'freram o tormento, queimados com
fachos por Ol'dem do tyranno, e dilacerados
com ganchos de ferro , disseram sómente:
« Senhor, sej a feita em nós a vossa vontade.
«E quando chegaram ao lugar da execução,
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exclamaram em altas vozes: «Bemdito sejaes,
ó Deus Eterno, porque a vossa vontade se
cumpriu amplamente em nós. » Cesario relata
(Lh·. 10, Cap. 6.) que certo religioso, que
ainda que exteriormente não era differente
dos mais, tinha comtudo chegado a um tal
gráo de santidade, que pelo m ero toque de
seus habitos, curava aquelles que estavam
doentes. O Superior admirado disto, per
guntou-lhe como fazia elle estes milagres, não
vivendo mais exemplarmente do que o s
outros : ao que o religioso respondeu que
tambem se admirava, c não sabia a razão
disso : mas quaes são as vossas devoçõesY
lhe tornou o abbade. O bom religioso repli
cou, que poucas eram, ou para melhor dizer,
nenhumas, mas que sempre tinha cuidado
de entregar a sua vontade á vontade de Deus,
e que nosso Senhor lhe havia concedido a
graça de abandonar i nteiramente a sua von
tade á divina « A prosperidade não me eleva,
nem a adversidade me a.bate, porque eu t.ndo
recebo como vindo da mão de Deus, e para
este fim dirjjo todas as minh as preces, para
que a sua vontade se cumpra perfeitamente
em mim. » O Superior lhe replicou: « Não
vos resentistes vós hontem contra o inimigo,
que tanto nos prej udicou, roubando-nos os
nossos m antimentos, e la nçando- nos o fogo
na nossa propriedade, destruindo-nos o nosso

-14gado e a nossa seára? Não, foi a sua resposta,
pelo contrario, dei graças a Deus como cos

tumo fazer em iguaes desgraças; conhecendo
que Deus faz ou permitte tudo para a sua
maior gloria e nosso maior bem; e por esta
raziio sempre estou contente, succeda o que
succeder. »Ouvindo isto o abbade, e vendo-o
em tanta uniformidade com a vontade divina,
não se admirou mais de que elle fizesse mi
lagres. Aquelle que assim fizer não só vem
a set· um grande Santo, mas goza de uma
paz perpetua.
Affonso o grande, rei de Aragão, príncipe
o mais sabio, perguntando-se-lhe quem pen
sava elle que era o homem mas feliz, res
pondeu « aquelle t}ue em tttdo se con
forma com a divina vontade, e que recebe
os bens e os males como se vies8em das mãos
de Deus. » Aquelles que amam a Deus,
todas as cousas conconem para bem. (R01n.
VIII. 28) Aquelles que amam a Deu,;; , vivem
sempre satisfeitos, porque todo o seu prazer
é cumprir a divina vontade, mesmo nas
cousas que lhe são desagradaveis tanto que
as iuquietações se mudam em deleites, pelo
pensameuto de que, acceitando-as voluntaria
mente, agradam a seu amado Seuhor. « Tudo
quanto acontecer lLO homem justo, o não en
tristecerá. » (Prov. XII. 21.) E com effeito,
que maior felicidade póde o homem expe-
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rimen tar, do que o cumprimento de seus
d esej os ? Então, (putndo se deseja o qu e Deus
quer, tem cada um tudo quanto desej a , pois
que (excepto o peccado) tudo quanto sue
ceder no mundo é pela vontade de Deus.
Conta-se nas vidas dos padres, que certo
lavrador colhia sempre maior q uantidade de
fmctos do que os seus vizinh os , e pergun
tando-se-lhe o motivo, respondeu: -que se
não admirassem porque as estações andavam
sempre a seu arbítrio.- Com o assim 7 dis
seram os outros ; -porque, respondeu elle,
nun•:a desejo outro tempo senão aquelle que
Deus manda, e como eu quero o qne Deus
quer, elle tãmbem me faz a vontade, dan
do-me uma boa colheita.- As almas re
signadas, diz Sal vian o quando se sentem
humilhad as , confessam a sua humi lhação;
quando são pobre:,�, soffrem voluntariamente
a sua pobreza ; em uma palavra, re sign am -se
a tudo quanto lhes acontece, e por isso são
sempre feli zes durante a vida. Se ch ega o
calor, o frio, ou a chuv a, aquelle que se
conform a á vontad e do senhor, diz: « E u
de sejo que haja calor, e frio, ou chuva,
porque essa é a vontade de Deus.)) Se a
pobreza, a perseguição ou doença o afHigeru,
ou a mesma morte, eU e dirá: « eu desejo
ser pobre, perseguido ou doente, porque esta
é a vontade de Deus. E' esta a glor iosa li-

- 16herdade que os filhos de Deus gozam, a qual
vale m ais do que todos os reinos e principa
dos deste mundo : Est.a é a solida paz que os
Santos desfructam , que excede a toda a com
prel•ensão . (Eph. 111. 19.) E todos os pra
zeres sensnaes, festas, banquetes, honras e
mundanas gratificações sã.o vaidade e ca
ducidade, e, em quanto que fascinam e
ent.retem por alguns momentos, aflligem o
espírito, onde só póde haver a verdadeira
felicidade. Aqui exclam a Salomíto, depois de
ter esgotado o gozo das delicias do mundo:
Mas isto é tambem vaidade e vexação de
espírito (Ecc. I V. 16.) O louco, diz o
E�pirito Santo, muda como a lua, mas o
homem justo continúa em seu j uiso, assim
como o sol. (Eccl. XXVII. 12.) O insensato,
isto é, o· peccador muda como a lua, hoj e
está no crescente, am anhii· no minguante,
hoje está alegre, amanhã triste, hoje meigo,
am anhã furioso como um tigre; e por que '7
porque a sua felicidade depende da prospe
ridade e advertlidade, qur. elle póde en
contrar, e então muda conforme as circums
tancias. Mas o homem j usto é como o sol
sempre igual na sua serenidade, sejam os
I!Uccessos qua.es forem ; porque a sua felici
dade está na conformidade com a vontade
divina, e por esta conformidade goza uma
inalteravel paz. «Paz na terra aos homens

- 17de boa vontade» disse o Anjo aos pastores.
(S. Luc. II. 14.) E quem sã.o estes homens
de boa vontade? São aquelles que estão
sempre unidos á divina vontade, a qual é
sempre soberanamente boa e perfeita. Tal
é a boa, acceita e perfeita vontade de
Deus. (Rom. XII. 2.) Porque Deus não póde
desejar cousa alguma, que não seja a melhor
e a mais perfeita.
v.

Os Santos, por sua uniformidadecom a von
tade divina, gozavam de um Céo sobre a terra.
Os antigos padres, diz Santa Dorotbéa,
conservavam em si uma paz constante, por
que recebiam tudo como vindo da mão de
Deus. Santa Maria Magdalena de Pazzi ao
ouvir sómente. as palavras - vontade de
Deus -, ficóu tão consolada que se exta
si� de amor. A diversidade, sem duvida,
causa pena e dôr em nossos sentidos, mas
isto só tem lugar na parte inferior, porque
o espírito, que é a parte superior, deve ser
todo tranquillidade e paz, estando a vontade
unida á de Deus: «O vosso gozo, disse o
Senhor aos seus Apostolos, niuguem vol-o
tirará, e será completo.» João XIV. 22 24.)
Aquelle que está sempre em uniformida
de com a divina vontade, goza de uma paz

-18inteira e perpetua : i nteira, porque e!le tem
tudo quanto deseja, como ncirna dissemos:
perpetua, porque ningttelll o póde privar de
tanto prazer, assi m como ninguem p6de obs
tar ao que Deus quer.
O padre João Thaulero, segundo o padre
Sangiore ( Emr. 'l'om. 1.11. ) , e o padre Ni
eremberg (Vita. Div.), couta de si mesmo,
que tendo por muitas vezes pedido a Deus
que lhe ensinasse o caminlw da vida espi
rit ual, ouviu um di a uma voz que lhe d i zi a,
que fosse a certa igreja, e alli acharia a
pessoa que pro curava. Elle se dirigiu á d ita
egreja, e á porta da mesma encontrou um
miseravel mendigo , descalço e rôto, tt quem
saudou, dizendo : « Bons dias, irmão. » O
pobre lhe respondeu: «Não me lemhro de
ter passado um só dia máo, senhor. » O
padre replicou « Deus vos dê uma vida fe
liz » ; ao que elle lhe tornou, « Eu nunca
fui infeliz, accrescentando : Padre, não foi
o acaso que me fez responder-vos que nunca
tive um dia máo : porque, se tenho fome,
louvo a Deus; quando cabe neve ou chove,

eu o bemdigo ;-se alguem me despreza, me
despede ou me afflige, ou se encontro ou
tra qualquer tribulação, dou sempre graças
a Deus. Disse-vos que nunca fui i nfel iz,
falei a verdade, pois que me tenho acos
tumado a conformar-me com a vontade de
•

- 19Deus, sem reserva;
acontece de

aR sim,

tudo quanto me

bem ou de mal,

eu o recebo

de suas mãos com alegria, como se fo!lse a
minha melhor sorte, e

isto me

- E se Deus quizesse,

t.orna feliz.

diR><e Thaulero, a

vossa condemnação, que havieiFl de uizer'/
Se tal fosse a vont.ade de Deus, rebpondeu
o pobre, eu com lmmiltlade e mnor me

n bra

çaria com Nosso Senhor, e me lançaria de
tal modo com elle, que qnanuo me quizesse
precipitar no inferno, o obrigaria a ir alli
commigo, e me acharia então mais feliz com
Elle no abysmo, do que gozanuo das deli
cias do Céo sem Elle. - Onde achm;tes a
Deus� perguntou o padre: - Achei-o onde
deixei ns creatura'l. - Quem sois
Eu

sotl

um rei. - Onde

- Na minha. alma, onde
a.R

vós� -

é o vosso reinof

eonRervo a

onlem:

minhas paixües ohedeeem á razãu, e a

minha razão obedece a Deus.

»

Por tim Thau

lero lhe perguntou o que tinha
se adiantar na. perfeição.

«

feito para

Guardei silencio,

respondeu o mendigo:

ser silencioso

os .homens em ordem

a fallar com Deus;

e na

união que t{lnho

vontade

de meu

conservado

Senhor, tenho

com

com

a

achado e

acho toda a minha paz, » Tal era, em uma
palavra,

este

pobre homem, pela sua uni

formidade com

a vontade divina: elle

na

Rua pobreza era seguramente mais rico de

- 20que todos os monarchas da terra, e mais
feliz em �eus padecimentos, que todos os
mundanos no gozo de todos os prazeres. Quão
grande é a. estupidez daquelle, que resiste
á vontade divina! Forçoso é soffrer t.rihu
laçõcs, porque ninguem se póde subtmhir
ao cumprimento dos divinos decretos. Quem
resiste á sua vontade' ( Rom. IX. 19 ) E
soft'rel-as-bão sem frncto, e tambem trarão
sobre si maiores castigos na vida futura, e
maior anciedade 11a presente Quem jámais
lhe resistiu, e obteve pa:r.' (Job. IX. 4)
Se o homem enfermo se queixa de suas dô
res e enfermidades, se o que é pobre la
menta a sua sorte perante Deus, e se enfu
rece e blasphema; q ne lhe resulta �enão o
augmento de suas affticções Y «Que procuras
tu, oh homem, diz Santo Agostinho, quando
procuras bens? Procura o unico bem, no'
qual se encerram todos os bens. » Que
procuras tu excepto Dens'l Procura-o, e
acha-o; une-te e liga-te a Elle, á sua vontade,
viverás feliz nesta e na outra vida.
VI.

N'uma palavra, que mais deseja Deus,
não seja o nosso bem' Quem acharemos nós,
que nos ame mais do que Deus? A sua von
tade é não só que ninguem se perca, mas

- 21que todos se façam Santos e sejam salvos :
Não querendo que alguem pereça mas que
todos se arrependam. (S. Pedro 2 . .9.) A
vontade de Deus é a vossa santificação .
(1. Thess. IV, 3.) De•ts tem collocado a
sua propria gloria no nosso bem porque sendo
em sua essencia infinita bondade, como diz
S. Leão, e a bondade sendo por natureza
desejosa de communicar-se, Deus tem o so
berano desejo de nos fazer participantes de
seus bens e felicidade. E se nos manda as
tribulações nesta vida, manda-as todas para
o nosso bem : Tudo coopera para bem nosso.
( Rom. VIII. 28.) Os mesmos castigos,
dizia a Santa Jndith, não vem para nossa
ruina, mas para nossa emenda e salvação.
Acreditemos pois, que estes flagellos do
Senhor acontecem para nossa emenda, e
não para nossa dest.ruiçã.o. ( Judith. VIII.
27. ) Nosso Senhor para nos salvar de eternas
penas, cerca-nos com a sua bondade : 0'
Senhor, tu nos tens coroado como com um
escudo da tua vontade. (Ps. V. 13. ) Elle
não só deseja, mas sollicita o nosso bem :
O Senhor é zeloso em meu beneficio. ( Ps.
XXXIX. 18. ) E qual será a cousa, diz
S. Paulo, que Deus nos negará, Elle que
nos deu o seu proprio Filho 7 Elle que
não poupou o seu Unigenito, mas que
entregou por nós á merte, nii.o nos deu com

-
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Elle todas as cousas � Rmn. VIII. 32. ) Com
confiança, portanto, deveinos resignar-nos
aos divinos decretos e determinações, como
sendo tudo para nosso hem: Em paz, na
mesma. paz dormirei e descançarei porque
tu, ó Senhor, me tens seguramente inspi
rado esperança. ( .Ps. IV, 9. 10. ) Entre
gue-mo-nos pois em suas mãos, porque Elle
sem duvida terá cuidado de nós: ponde todo
o vosso cuidado n'Elle, porque Elle tem cui
dado de Yós, (I. S. l'ed·ro V. 7. ) Pense
mos pois em Deus e !lO cumprimento de sua
santa vontade, para que Elle pense em nós
e no nosso bem. Filha, disse o Senhor á
Santa Catharina de Sena, pensa em mim.
para que eu pense sempre em ti. Digamos
frequentemente com a. sagrada Espo�a; e
meu Amado para mim, e etl para Elle,
( Gont. II. 16. ) O meu Amado pensa no
meu bem_, e eu só devo pensar em agradar
Lhe, e unir-me em tudo á sua santa von
tade. O santo Abbade Nilo disse, que não
devemos rogar a Deus para conseguirmos
o que desej amos, mas sim para q-ue em
nós· se cumpra a sua santa vontade. E quando
a adversidade nos persiga, acceitemol-a das
mãos de Deus, não só com paciencia, mas
com alegria, segundo o exemplo dos Apos
tolos, que sahiram da presença do conselho,
alegrando-se de serem dignos de padecer
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V. 41. ) Qual póde ser a maior felicidade
da alm a, do que saber, quando soffre qual
quer tri bulação, que soffrendo de boa von
tade, se torna sobre tudo a gradavel á Deus?
Os escriptores sobre a vida espiritua l nos
dizem -1ue, ainda que Deus se apraz com
o desejo que algumas almas tem de soffrer
por Elle, e de Lhe agradar, muito mais Lhe
é a uniformidade daquel les que nem desejam
gozar nem soffrer, ruas que inteiramente se
res i gnam á sua santa vontad e , desejando só

mente cumpril-a. Se desejaes agradar a Deus,
e viver feliz no mundo, uni-vos sempre em
todas as cousas á von tade divina. Reflecti
que todos os vossos peccado, e a amargura
de vossa vida passada tem procedido de vos
affastardes da vontade de Deus. Abraçae pois
daqui em diante a vontade di v ina, e dizei
sempre em qualquer acontecimento : Assim
seja, meu Pae, porque assim é agradavel a
a tua vista. ( S. �[art. XI. 26 ) Quand o
v os inquieta algum caso adverso, pensae que
vos foi mandado por Deus, e dizei imme
diatamente. Mudo fiquei e não abri a bocca,
porque vós o tendes feito ( Ps. XXXVIII.
10. ) « Senhor, pois que vós assim o fizestes,
eu nada digo, e o acceito. �� A este fim de
veis dirigir todos os vossos pensamentos e
orações, procurar rogar a Deus na m edita-
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·simo Sacramento. para que vos auxilie a
cumprir a sua vontade. E mesmo offerecer
vos a Elle, dizendo : « 0' meu Deus, eu aqui
estou: faça-se em mim, e em tudo quanto
me pertence, o que fôr mais do vosso agra
do. » Era esta uma constante pratica de
Santa Thereza : pelo m enos esta Santa se
offereci� a Deus cincoenta vezes no dia, pa
ra que E lle se dignasse disp ôr della, como
melhor lhe agradasse.
VII.

Feliz de vós amado leitor, se sempre fa
zeis outro tanto ! a sant.idade s:rá a conse
queneia, e, tendo passado uma di tosa vida,
concluirá com uma não menoil ditosa mor
te. Quando se passa desta para outra vida,
a esperança que os que ficam , concebem
da salvação do que foi, procede do conhe
cimento que haja, de que morrer com resig
nação. Se abraçamos to das as v icissitudes
da vida, como vindas da m ão ·de Deus, e
mesmo a morte, com submissão á sua von
tade, por certo que morreremos santos, e
seremos salvos. Abandonemos-nos pois em
tudo á boa von tade d'.Aquelle Sen hor, que
sendo o mais sabio, conhece o que melho :
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nos convém: e sendo o mais amante, pois
que deu a .sua vida por nosso amor, quer
tambem o que é melhor por nós. �'iquemos
certos e persuadidos, diz S. Basilio, que.
Deus procura o nosso bem, sem comparação
mel hor , do que nós o podemos procurar ou
desejar. Mas prosigámos e consideremos em
que coisas nos devemos unir com a divina
vontade.
1. Devemos unir-nos a vontade de Deus
nas coisas naturaes, como quando faz frio,
calor, quando chove, ou em tempo de es
cassez ou epidemia, e em outros casos iguaes.
Devemos abster-nos de dizer: que iutoleravel
frio, que horroroso calor! que desagr1ulavel
estação! ou..· .fazel·mos uso de algum11s ex
pressões que mostrem a nossa repuguancia
para com à vontade de Deus. Devemos
querer tudo como é, porque Deu;; de tudo
dispõe. S. Francisco de Bo1ja, indo uma
noite a um 'convento da sua ordem, em
quanto que nevava muito, bateu á porta
muitas vezes; por�m os ·padres que esta vão
dormindo não lh'a abriram. Quando ama
nheceu, muitos delles lastimavam tel-o feito
esperar tanto fóra de casa; mas o Santo
lhes disse « que elle tirára muita consolação
durante aquelle tempo, pensando que era
D� quem fazia cahir os flocos de neve
sobre elle. »
o
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quando padecemos fome, sede pobreza,
desolação e deshonra. Em todo· o caso de
vemos dizer: «Senhor, tn fazes e desfazes.
e eu estou contente, desejando unicamente
o que tu queres» E o mesmo devemos dizer,
diz Rodrigues, naqnelles casos imaginados
suggeridos por Satanaz, na intenção de nos
fazer cahir em alguma maldade, ou pelo
menos para nos inquietar. Se alguem vos
dissesse estas e aquellas palavras, ou vos fi
zesse estas ou aqnellas offensas, que di
rieis 7 qne farieis '. De vemos responder:
«Eu diria e faria o que Deus quizesse »E
assim nos livraríamos de toda a f:tlta de
inquietação.
3. 0 Se temos algum defeito natural, ou no
nosso espírito ou no nosso corpo, como ter
pouca memoria, engenho rude, pouca habi
lidade, falta de algum membro, saude fraca,
não nos lastimemos. Pois que merecimento
tínhamos para que Deus nos désse uma alma
mais sublime, ou um corpo mais bem or
ganisadoY Não'podia Elle petmittir que nas
cessemos na classe dos brutos? Não podia
Elle deixar-nos no nosso nada' Demos
graças ao Senhor por tudo que sua bondade
nos tem concedido, e por tudo que faz.
Quem sabe, se tendo nós tido maiores ta
lentos, uma perfeita saude, um corpo ex-
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tremamente bem organisado , nos ter-iamos
perdillo! A quantos a sua sciencia e o s eu
saber tem sido a o ri gem ela soberba e do
desprezo com que tratam os outros, e por
isso cansa da sua perdição? Em tal perigo
est.iio outros muitos, que se adiantão nas
sciencia�< e n os talentos. A quantos outros
a helleza e suas forç as tem sido causa de
muitos crimes! E ao contrario quantos por
serem pobres, enfermos e disformes na sua
figura, se tem salv ad o , e sido santos? E
quantos se foilsem ricos, instruidos e de
boa presença, se teriüo perdido e condem
nado1 Portanto, contentemo-nos com o que
Deus nos tem concedido. Não é necessaria
a belleza, a saude, nem um engenho agudo,
só é necessario o salvar-nos, disse Jesus,
Christo.
4. Devem o s p articul armente ser reRig
nados nas enfermidadades corporaes, e vo
luntariamente a braçal-as de m aneira e pelo
tempo que Deus tenha determin ado visi
tar-nos c'om ellas. Devemos tomar remedio,
para restaurarm os a saude: porque tal é a
vontade de Deus: porém, não aproveitando
estes, devemos unir-nos á vontade divina,
o que nos será de m aior vantagem do que
•

a mesma saude; e devemos dizer em occa
siões taes: «Senhor, eu não
nem

a

doença,

desejo

desej o a saude

unicamente

que

a

- 28vossa vontade sej a feita. » E' sem duvida
grande virtude, não lamentar nossas affiic
ções, durante o tempo da dôr ou enfermi
dade; porém, quando estas pesam sobre nós,
não nos é vedado descrevêl-a a nossos a
migos, nem mesmo rogar a Deus que nos
livre dellas. Falo daquellas dôres ou enfer
midades que atacam severamente, que muitos
ba tão insoffridos, que pela mais leve in
disposição ou f1tdiga, pretendem obter a
com paixão de todos . O mesmo Jesus Christo,
começando a sua Paixão, deu a conhecer
a seus discipulos a sua tribulação : « A
minha alma está triste até a morte » (S. Math.
XXYII 38.) E elle rogou ao seu Etemo
Pai o livrasse della : « Mett Pae, se é pos
sivel, passe de mim et�te eal ix. » (ibid. 39.)
Mas o mesmo Jesus nos ensinou, que o que
devemos fazer depois de taes preces, é re
signar-nos immediatamente á vontade di
vina, dizendo : « não como eu f!Uero, m as
como vós quereis. »
Vlll.

Quão loucos são aquelles que desejam a
saude, não só para nfto soffrerem , m as para
mais poderem servir a Deus, observando as
regt·as, assistindo em comm unidade, indo á
Egreja, recebendo a S agrada Communbão
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confi8sões e pregando! MaR, pergunto eu,
porque dese.i a es vós fazer essas coisas� Para
agradar a Deus� Para que procuraes vós
agradar-Lhe nessas coisas, quando conheceis
que lhe não é agradavel a p r atica de vossas
ordinarias devoções, communhões, peni
tenchts, estudos ou l!ermões; mas sim que
supporteis com paciencia as dôres e enfer
midades que Elle foi servido mandar-vosY
Uní pois vossos padecimentos aos de Jesus
Christo. Po rém é-me penoso eer inutil e
pesado á com mnn id ad e . Conformae->os conÍ
a vontade de Deus, e persuadi-vos que
vossos superiores estão resignados a ella,
vendo que servis de peso á communidade, é
pela vontade de Deus, e não por preguiça
'Tossa. Vossos desejos e morti ficações, não
procedem do amor de Deus, mas sim do
amor proprio, que procura pretextos para
se desviar da vontade divina. Se desejarmos
ag1·adar a Deus, quando nos acharmos do
entes e de cama; basta repetir estas pala
vras: � Senhor seja feita a vossa vontade; »
por cujas palavras agradarem os mais a Deus,
que por todas as devoções e mortificações que
nos seja p ossível o:fferecer-lhe. Não ha me
lhor caminho no serviço de Deus, do que
aqnelle que nos conduz a abraçar a sua
vontade com alegria. O veneravel padre
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( Epist. 2,)

escreveu a um sacerdote

qne estava enfermo:
quieteis

«

Amigo,

não Yos in

o bem que poderíeis fazer, se

eom

estivesseis bom, ma.s contentae-vos de contí
nuar doente todo o tempo que Deus quizer.
Se procuraes a vontade de Deus, indifferente
vos deve ser o estar

E

mal ou

de. saude.

certamente assim o podia dizet·,

»

porque as

nossas obras não glorificam a Deus, mas sim
a nossa resignação e conformidade á sua san
tíssima vontade.
Daqui diz tambem S. l<'rancisco de Salles,
bem servido

que Deus é mais
padecimentos,

do

por nossos

que por nossa!'

fa.digas.

Em muitas occasiües os medicos, ou

os re

medios faltam, ou o medico m1o percebe a
molestia. Em tal

caso devemos

unir-nos á

vontade divina. que tudo isto dispi"1e para
nosso maior
S.
que

Thomaz

bem.
de

estando

Santo para

Conta-se de um deYoto d e
Cantuaria

doente,

recuperar

pois, e voltou ao

fôra
a

(L.
á

5. O.

1.),

sepultura do

saude. Melhorou

seu paiz; porém

então

pen8ou comsigo mesmo: se a minha enfer

mj dade fosse vanntjosa para a minha sal

v�o, que uso poderei fa-zer da saude? Nel!lte

pensamento, voltou

p

r

ao sc ulch o do Santo,

e lhe supplicou que rogasse a Deus para que
lhe

concedesse o

que melhor

contribuísse

para a sua salvação; depois do que, recahiu
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com a mesma doença, e 1icou p e rfeitam ente
satisfeito, persuadindo-se que D�us o affiigia
para seu m aior bem. Surio relata o mesmo
de um cégo, que tinha recobrado a vista pela
intercessão de S. Yedasto, bispo; mas depois
pediu que se a vista lhe não era proveitosa á
alma, queria tornar a ser cégo; e tendo feito
esta supplica, novamente se ach ou cégo como
dantes. Portanto, ou estejamos enfermos ou
sãos, nã.o devemos pedir, nem a !'ande, nem
a molestia, porém enttegarmo-nos inteira
mente >t divina vontade de Deus, 9ue é quem
d ispõe de nós como lhe apraz. Mas, se pe
dirmos a saude, sej a ao menos pedida com
resignação, e e:x:pressa condição de que a
saude do corpo não seja prejudicial á sal
vação da alma, de outro m od o nossa supplica
seria defeituosa, e não seria ouvida, porque
Deus só ouv e U<}Uellas rogati vas, que são
acnmpanh adas de resignacão.
IX.

A enfermidade é a pedra de toque da
alma, porque a enfermidade e a doença d'es
oobrem o caracter da virtude que a alma
possue. Se uma pessoa se não desasocega,
se não se queixa, se não dá inquietação, se
obedece ás pessoas, que tratam , e a seus

- 32superiores,

e

se

quilla e resignada

está

á

perfeitamente

tran

vontade divina, signaes

são estes de que possue muita virtude. Mas

que diremos daqJrelle doente, que se queixa
e

diz: que não

é

bem tratado 'I qne

suas

dôres são il1supportaveis � que nada o me
lhora� que seu medico é ignoranteY E que

mesmo algumas vezes se queixa, de que a
mão de Deus peza sobre elle? S. Boaven

tura relata na vida de S. Francisco

(0. 14.),

que o Santo achando-se atacado de extraor
dinarios

padecimentos,

um dos seus

reli

giosos lhe dissera: « Padre, pedi a Deus que
vos trate mais benignamente : porque
mão

carrega

demasiado

sobre vós.

a

»

sua
Ao

ouvir isto replicou S. Francisco em alta voz:
« Se eu não soubesse que o que dizeis pro

cede da simplicidade, não vos queriria ver

lnais, por vos terdes atrevido a reprehender
os juizos de Deus. » Dizendo isto, posto que
fraco e extenuado pelas dôres

e

pela molestia,

lançou-se fóra da' cama sobre o duro chão,
e

beijando-o,

sejam dadas,

exclamou:

«Mil

graças

te

ó Senhor, pelo padecimento

que me ma.ndaste. Peço-te que m'o mandes

maior, se essa fôr a tua divina vontade. De

sejo que me affiijas e não me poupes na menor

coisa; porque o cumprimento da tua vontade

é

a

maior

nesta vida.

consolação, que

»

posso

receber
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bem

á

referencia

nosso bem temporal e espiritual.
assaz

tam

perda de pessoas, que promovem o
de-çotas

são

Pessoas

muitas vezes culpaveis

neste ponto, não se resignando ás divinas
determinações.

A

nossa

santificação

deve

proceder de Deus, e não de ,nossos espiri
tuaes directores. E' sua vontade

que

nos

aproveitemos delles para guia da alma, quando
nol-os dá:
vemos

porém quando

conformar�nos,

confiança

e

nol-os tira

de

augmentar nossa

na sua bondade, dizendo: « Tu,

ó Senhor, me déste este soccorro, e agora
m'o tiraste, bemdita seja para sempre a tua
vontade,
falta,

e

porque tu mesmo supprirás

essa

nie ensinarás como te devo servir. »

Igualmente devemos

acceitar das mãos de

Deus, outra qualquer cruz que Elle se digne
enviar-nos. Mas tantos padecimentos, direis
vós, são castigos. Eu respondo: «Acaso
·
não são os castigos, que Deus nos envia
nesta vida, graças e beneficios' Se o temos
offendido, é necessario satisfazer

á

divina

justiça de algum modo, ou nesta ou na vida
futura.

A

Agostinho:
nhor,

isto

exclamaremos

com

Santo

«Cortai e quemai aqui, ó Se

mas poupai-me

na outra

vida. » E

com o Santo Jób: «Seja consolação minha
'
que, affiigindo-me com tristeza, Elle me não
poupe. »

(VI. 10.) Aquelle

que tem mere-
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cido o inferno, deve consolar-se, quando
Deus o castiga neste mundo, porque isto lhe
inspirará a esperança, de que Deus o isen
tarlí. do castigo eterno. Digamos entfto
quando Deus nos pune, o que dizia o summo
· sacerdote Hei i : «. E' o Senhor ; tiu;a Elle o
que fôr justo e agradavel a seus olhos.
(L. dos .Rêis III. 1 8 . )

X
•rambem nos devemos resignar na deso
lação do espírito. Nosso Senhor, quando
uma alma se entrega á vida espiritual cos
tum a soccorrel-:t com abundantes consoht
ções mysticas, em ordem a subt•·ahil-a aos
mundanos deleites ; porém, vendo- a estabe
lecida em espírito, retira sua omnipotente
mão para obter uma prova do amor, que
esta alma lhe detlica, e ver, se ella o
servirá sem a recompensa neste mundo de
delicias sensíveis. « Em quanto vivermo!\
no mundo, diz Santa Thereza, a nossa van
tagem não é tanto em gozar de Deus em
si mesmo, como em fazer á sua divina von
tade. » E em entra p arte, diz : « O amor de
Deus não consiste tanto em ternuras espi
rituaes, como em servil-o com fortaleza e
humildade. » E continúa : « Deus experi-

-3 5 menta aquelles que ama, com seccuras es

p irituaes

e tentaçõeA.

>>

Deve

pois a alma

agmdecer· ao Senbor, q uando Lhe apraz
favorecei-a com doçuras espirituaes ; mas
não atfiigir· se, nem impaci en tar - se , qua.ndo
a

entrega a desolação.

Devemos especial

mente attender a est.e ponto ; porque al
gumas almas fracas ; quando experimentarn
seccuras espirituaes pensam que Deu s as
tem abandonado, pelo menor> que lhes nií.o
é propl'ia a vida espiritual, e por este mo
ti v o descuidam-se da oração, e perdem o
benefico resultado do que até alli haviam
praticado. Não ha melhor occasião para a
oonformidade com a vontade de Deus, do
que ó tempo da seccura espiritual . Não digo
que não seja sensível lt perda da di vina
presença : irn possi vel

é que a alma a não

�;iuta, e a não l ame nte , q uando o nosso
mesmo Red em ptor a se n ti u e lamentou
sobre a crnz : « Meu Deus, meu Deus, porque
me desamparaste 1 » ( S. Math. XX VII. 46 . )

Porém em tão grande affiicçií.o, devemos re
signar-nos inteiramente com

a ''ontade de

Nosso Senhor. Todos os Santos so:ffreram
seccuras e desolação de espírito. « Que du
reza de coração eu experimen t o '! dizia S.
Bernardo, ja não gozo na leitura espiritual ,
nem meditação. »

A

maior parte dos Santos

vi veram em seccura espiritual , e sem con-
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solações. Estas, o Senhor não as concede
senão raras vezes, e talvez aos espíritos
mais fracos, para que não pa.rem na. car
reira espiritual. As delicias da recompensa,
nos. são preparadas por elle no Céo.
Este mundo é o lugar onde as adquirimos
pela penitencia i o Céo é o lugar da recom
pensa. Por consequencia os Santc:>s não se
entregavam ao fervor com deleites, mas
sim com penitencias. O venera•el João d ' A
vila, dizia: (Audi . .fil. C. 26. ) « Oh ! quão
melhor é estar em seccura e tentação com
a vontade de lleus, do que em contempla
ção sem e!la ! »
Mas direis vós: Se eu soubesse que esta
& solação vinha de Dent!, ficaria satis
feito i porém o que me affiige e me perturba
é o temor, que proceda das minhas faltas,
e que seja um castigo de minha tibieza.
Pois bem} lançai fóra essa tibieza, e sêde
mais diligente. .ll;;las talvez. porque eetaes
em trevas, vos achais inquieto, vos descui
dais da oração e espiritual exercício, e as
sim tornais o mal peiod A seccura. espiri
tual pode-vos ter sido mandada como um
castigo, como eu tenho dito i mas não vos
é ella mandada pelo Altíssimo' Acceitai-a
pois, como um castigo que tendes merecido,
e uni-vos á divina vontade. Não dizeis
vós que tendes merecido o inferno Y Então

-37 porque vos lamentais agora Y Acaso mere
ceis

receber

consolações

de Deus� Ficae

pois satisfeito da maneira, com que ao Se
nhor

apraz o

tratar-vos : continuae vossas

devoções, e avançae com intrepidez, recei
ando

que para

procedam

de

o

futuro vossos

lamentos

de hum ildade

falta

signação á vontade de Deus. Quando

e
a

re

alm a

se entrega á oração , não pode derivar della
maior vantagem do que a união com a von
tade

divina ;

resignai- vos

pois,

e

dizei :

« Senhor, eu acceito esta tribulação da tuft
mão, e a acceito pelo tempo que tu quizeres :
mesruo quando

te

fosse

agradavel, que eu

permanecesse atll.icto por toda a eternidade,
eu estou satisfeito.

assim , esta oração,

E

ainda que penosa, vos será mais vantaj osa
do que as mais saaves consolações.

XI.
Mas devemos tambem persuadir-nos, que
a seccura espiritual não é sempre um cas
tigo, mas mui tas vezes dispo!!ição de Deus
para nosso maior bem, e tambem para nos
conservar humildes.

Em ordem

a que

S.

Paulo s e não tornas!!e vaidoso, com

as

que

o Senhor

tinha

recebido,

permittiu

mercês

que elle fosse molestado com tentações de
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E para que a grandeza das revela

ções me não exaltasse, me foi dado e es
ti m ulo de m i nl1a carn e, anjo dl' Satan a:r.,
para atormentar-m e. » ( 2 0o1". XII 7. )
A quelle que ora a Deus com espiritual do

çura e deleite, bem pouco faz . « E' um am igo
e companl1eiro á me�a, mas me deixará no

d ia de a.fHição . » ( Eccl. VI. 10.) Vós não
considerais como verdadeiro amigo, aquelle
que só vier á vossa mesa, e tomar parte em
vossos divertimentos ; mas sim aquelle que
vos vem va.ler nos trabalhos, e vos acudir

n aR tribulações, sem que disso tire vanta gem
propria. Quando Deus manda a obscuridade
e d es olação , é para pôr á prova os seus
verdadeiros amigos. Pallad i o, tendo soffl-ido
grande soocum espiritual na oração, foi con
sultar S. Mauricio, que lhe disse : « Quando
o i n imigo vos tentar para que deixeis a
pração, dizei-lhe : Eu me satisfaço de aqu i
fi car pelo am·or de Jesus Christo, e mesmo
só para guardar as paredes desta cella. »
Tal deve ser a vossa resposta, •lu ando fordes
tentado a não continuar na oração, porque
vos parece que n i sso pe r de i s tempo. Dizei
nessas occasiões : « Aqui estou parl't agradar
a Deus. » S. Francisco de Salles, diz que,
« se nós nada mai s fazemos quando rezamos,
do que a:ffastar di stracções e tentações, •1ue
rezamos bem.

Thaulero

tambem diz,

que
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aquelle que no tempo da seccura espiritual
perseverar na oraçíio, lhe concederá Deus
maiores grltças, do que aquelle que orar com
sensível devoção. O padre Rodrigues diz,
que um cert.o homem confessava que pelo
espaço de quarenta annos não tinh a expe·
rimentado consol ação alguma na oração,
mas que n aquelles dias em que orava, se
sentia m iti s forte em virtude, porém que
senão orava conforme o costume, se sentia
possuído de tal fraqueza, que estava intei
ramente incapaz de fazer obra alguma bôa.
S. Boaventura e Gerson <lizem, que muitos,
que durante a oração não tem a attenção que
desejam , servem mai s a Deus do que outros
que a conservam ; porque esta falta os obriga
a serem m ais diligentes : pois que, se assim
não fosse, se poderiam tornar negligentes e
soberbos, na idéa de que haviam achado o
que procuravam . E o que temos dito da sec
cura espiritual, podemos tambem dizer das
tentaçõe11 ; porém, se Deus permitte que se
jamos tentados, ainda que devemos trabalhar
para evitar as tentações, sejam estas contra
a pureza, ou contra quah1uer virtude, não
devemos lastim ar-nos ; m as tam bem nisto
resignar-nos á divina vontade. S. Paulo,
quando elle deprecava para ser livre de
tentação im pura1 respondeu o Senho r : « A
minha graça te é sufficiente. » ( 2. Oor.

- 40 -

XII. 9.)

E assim, quando Deus nos não
concede a mercê de vivermos libertos de
tentações que nos m olestam, digamos, Senhor
faze e permitte o que quizeres: a tua graça
me é sufliciente; mas dá-me o teu auxilio
para que eu não a perca. Não são as ten
tações, mas o consentir nellas, que nos priva
da divina graça. Quando resistim os as ten
tações, tornamo-nos mais humildes, e ad
quirimos mais merecimento, que· nos induz
a recorrer a Deus com mais frequencia, e
nós estamos mais longe de o offendermos,
unindo-nos mais intimamente a Elle com
o seu Santo am or.
XII.

Finalmente devemos unir-nos á vontade
de Deus, no que toca á nossa m orte, tanto
no tempo, como na maneira que Deus te
n ha determinado que ella nos chegue. Santa
Gertrudes (L. I. Vita. O. n:) subindo uma
vez a um monte, perdeu o equilibrio e eahiu
em um valle. Suas eompanheiras pergun
taram-lhe senão temia morrer sem &s sa
cramentos 7 A o que a Santa responde u :
« Eu tenho grande desejo d e m orrer com os
Sacramentos, porém deixo isso á vontade de
Deus, porque a melhor disposição para a
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morte é voluntar iamente submetter-nos ao
que Deus tiver determinado ; por tanto de
sejo a morte, que o Senhor fôr servido en
viar-me. �. Gregorio relata nos seus dia
Jogos (L. 3 . C. 27 .) que os Vandalos, tendo
condemnado a morte um certo sacerdote
chamado Santolo, lhe deixaram a escolha do
genero de morte. O Santo homem recusou
escolher, e disse : «Eu estou nas mãos de
Deus, e receberei aquella morte que Elle
permittir que vós m e dei s ; não quero ou
tra. » Este acto foi tanto do agrado do Se
nhor, que aqu elles barbaros, tendo resol 
vido degolai-o, o braço do algoz1 quando
ia a descarregar o golpe, foi suspendido ;
e aquelles homens á v ista de tão grande
milagre, lhe concederam a vida. Por tanto,
quanto ao genero de morte, devemos consi
derar o melhor, aquelle que Deus nos ti ver
determinado. Digamos sempre, quando pen
sarmos na morte. - SenllOl', sal vae a minh a
alma, e lleeretae a minha morte como vmo�
aprouver.
Tambem devemos unir-nos com a divina
vontade, quanto ao tempo 1la nossa morte.
O que é este mundo, senão uma prisão, na
qual soft'rewos e estamos em continuo risco
de perder a Deus Y A isto exclamou David :
Soltai a minha alma u e sua prisão. (Ps.
CXLI. 8.) Isto fazi a Santa Thereza suspirar
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pela morte. Quando ella ouvia as horas
no relogio alegrava-se, e consolava-se que
uma hora de sua vida estava pasF<ada; hora
de perigo de perder a Deus. O padre Avila
dizia, que aquelle que não está em dispo
sição impropria para morrer, deve desej ar a
morte, pelo perigo de uerder a divina graça
durante tt vida. Que consa póde ser m1ti s
desej avel e mais deleitosa do qtie assegn
ranuo-nos por uma santa morte, da impos
sibilidade de perder o favor e graça de Deus ?
Mas vós dizeis, que nada tendes feito
e adquirido para a vossa alma. Porém se
Deus quizesse que vós agora morresseis , que
farieis depois se tÍI'esseis vivido contnt a
vontade de Densf Quem sabe se terieis a
quelle feliz fim que esperaes � Quem sabe
se mudal'ieis vossos" costumes, se cahirieis
em novas culpas e vos perderieis� E então
se nada ftzesseis em quanto vivesseis, não
vos seria possi vel o não cmnm etter culpas,
por leves que fossem. « Porque, pois exclama
S. Bernardo, porque desejamos nós a vida,
a qual quanto mais se prolonga, mais pecca
minosa é ? E é certo, que um unico peccado
venial desagrada mais a Deus, do que lhe
agradam todas as obras boas que possamos
fazer.
Eu digo mais ; « aquelle que pouco desej a
o Céo, prova que tem pouco amor de Deus.

-
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Quem ama, deseja a presença do objectO
amado ; porém nós n ão podem o s ver a Deus,
senão deixarmos a terra ; e por consequencia
os San tos suspiravam pela m o rte , para po
llerem ir vêr o seu amado Senhor : » assim
exclamava Santo Agostinho : « Oh que possa
eu morrer, que possa eu ir ver-te. » Tambem
S. Paulo : « Desejava de se ver l ivre do
carcere do corpo e estar com Jesus Christo. >>
(Pltilip. 1. 23 ) Igualmente David : « Quando
irei e apparecerei diante ue Deu s '! »
(Ps. XLI. .:1. ) E assim t.ambem dizew todas
as almas que amam a Deus . Certo auto,
refere ( Flores. E·1nil. ) ( Graul. 4. C. 68. )
�ue um cavalheiro indo caçar a um bosqu1�,
ou viu um homem cantaudo melodiosamente :
parou, e viu um pobre leproso cheio de
chagas : perguntou-lhe o caçadot·, se era
elle quem estava cantando f » Sim, respondeu
o lep roso , era eu. » - « E como podeis
vós cantar e estar contente supportando
nfflicções e dores, que ,-os ,-ã.o gradual
mente privando da vida ? » O leproso res
pondeu : » Entre mim e o Senhor, nada
mais ha que esta muralha de barro que
é o meu corpo ; removido este obstaculo,
eu gozarei o men Deus, e vendo q ue todos
os dias me vai cahindo a pedaços, alegro -me
e cant o .
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Emfim , tarubem nos gráos d e graças e
gloria é preciso uniformarmo-nos com o di
vino querer : devemos estimar aquellaR coi
sas, que pertencem á gloria de Deus, maf;
devemos estimar ainda mais

a sua divina

vontade : devemos desejar amal-o mais que
os Seraph ins ; mas não devemos desejar maior
gráo de amor, que não seja aquelle que

o

Senhor tem determinado conceder-nos. O
padre A vila dir. ( .A·udi. filia.
22. ( « En

C.

creio

que os Santos desejariam ser

ainda

melhores do que foram ; porém esses dese
j o s não pertubavam a paz de sua� almas,
porque elles, se assi!ll o desejavam , não era
por motivos de proprio interesse, ruas pam.
gloria de Deus, a cujas distribuições se sub
mettiam , ainda que Elle menos Jhes désse ;
estimando
satisfeit-os

como perfeito amor o estarem
com o que Deus · lhes tinha

dado, e não appetecen do mais » . A s si m
Rodriguer. o interpreta ( 'Prat. 8. C. 30 . ;

)

que,

ainda

que

devemos

ser

d i ligentes

em aspirar a perfeição até onde possamos
chegar, para não servir de escusa a nossa
preguiça e tibieza, como alguns fazem ,
e dizerm os: Deus nos dará isto ; eu posso
fazer

só isto :

com tudo

quando faltamos

- 45 nesta carreira, não devemos perder a nossa
paz de e;;pirito, nem a conformidade com
a vontade divina, a q ual permittiu nossa.
falta, hn_mllhar-nos e arrepender-nos; e pro
curando maior adj utorio em Deus, proseguir
nossa carreira. Por este modo, ainda que
aspiremos a ser exaltados no Céo ao côro
dos Sel-aphins, não por certo para termos
maior gloria, mas sim para a dar maior
a Deus, e amal-o ainda mais, todavia de
vemos resignar-nos á sua santa vontade,
contentando-nos com aquelle gráo, que a sua
misericonlia se digne conceder-nos.
Seria pois grande culpa desejar dons de
sobrenatural oração. e particularmente e x
t.asis e revelações. Os mestres da vida espi
ritual nos ensinam, quando as almas são
favorecidas com taes dons, que deveriam
orar para serem privadas delles, para po
derem amar a Deus pelo puro caminho da
fé, o qual é o mais seguro. Muitos tem che
gado á perfeição, sem esses sobrenaturaes
favores; a virtude P. bastante para e levar a
alma á santidade, e principalmente a da
uniformidade com a vontade de Deus. E
se Deus se não apraz de elevar-nos a um
sublime gráo de graça e gloria, dev-emos
conformar-nos á sua santa von tade, pedin
do-lhe que ao menos, por sua misericordia,
sej ainos salvos. Se assim fizermos, a recom-
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pensa não será pequena, a qual o nosso bom
Senhor derramará sobre nós pela sua bon
dade, porque Elle ama sobre todos aqelles
que se resignam ás suas determ iuações .
Numa palavra, devemos olhar para tudo q u
anto nos acontecer, como vindo das mãos
de Dens. E a este fim se devem dirigir
todas ao noRsas acções. Fazer a vontade de
Deus, fazel-a, porque é a sua vontade. E
para assim o observarmos mais seguramente,
devemos deixar-nos guiar por nossos dire
ctores, quant{) no interno, em ordem a
conhecermos a vontade de Deus a nosso
respeito, tendo grande confiança nestas pa
lavras de Jesus Christo ; (( Aquelle que vos
ouve, a m i m ouve. ( S. Luc. X. 16. ) E so
bretndo devemos ser cuidadosos de servir a
Deus por aqnelle caminho que Ellc quer que o
sirvamos. Digo isto em ordem a evitar a illu
são de muitoH, q ne se entretem com a idéa de
que estam perdendo o seu tempo, e dizem :
Se eu - estivesse em um deserto, se entrasse
em um mosteiro, se eu est-ivesse em outra
qna.!quer parte (:ue não füssl.' esta, distante
de parentes e companheiros, viria. a ser
Santo ; praticaria estas ou aqucllas morti
ficações, e me entregaria todo a oração. Elles
dizem , eu faria, eu faria : mas no entanto,
supportando involuntariamente a cruz que
Deus lhes tem dado, não caminhando pelo
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vereda que o Senhor lhes tem mostrado, não
só se não tornam t:l:;t,ntos, mas fazem-se
máos, pessimos. Estes desejos são muitas
vezes tentações do Diabo ; porque não são
conformes com a vontade de Deus ; e de
vemos por isso rejeital-os, e tomar animo
para servimos a Deus no caminho que Elle
nos tem escolhido. Fazendo assim, viremos
a ser Santos, em qualquer estado de vida,
em que o Senhor nos tenha collocado. Quei
ramos pois sempre o que Dllus quer, e fa
zendo assim , Elle nos abraçará em seu seio.
Para este fim façamos-nos familiares, com
certas passagens da Escriptura, as 'luaes nos
chamam a unir-nos em todo o tempo com
a divina vontade : Senhor, que queres tu
que eu faça Y Dize-me, ó Deus, o que lflleres
de mim, e eu cumprirei a tua vontade em
todas as cousas, Eu sou teu, salva-me. ( Ps.
X VIII. 94. ) Já uão sou de mim mesmo,
masteu, ó Senhot·, faze de mim o que fôr do
teu agrado. Particularmente quando alguma
pesada adversidade nos opprime, a morte
dos parentes ou amigos, ou a perda de bens
ou· de reputação, digam os, sim, meu Pai,
sim, meu Deus, porque assim vos é agra
davel. « Sim, meu Pai e meu Senhor, assim
seja feito, porque assim te agrada. »( Math.
XI. 26. ) E sobre tudo sej a-nos preciosa
aquella oração que Jesus Christo nos ensi-

- 48 nou : Sej a feita a tua vontade assim na terra
como no Céo. Nosso Senhor disse á Santa
Catharina de Genovà.

« que todas as vezes
;
que recitasse o Padre Nosso, se demm asse
particurlarmente n ' estas palavras, rogan

do-lhe que ella pudesse cumprir na terra a
sua santíssima vontade, com a mesma per
feição com que os Bemaventurados a cum
prem no Céo . )) · Façamos pois outro tanto,
e seremos Santos no Céo.
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