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Queridos leitores (as), continuamos

“a caminho com
São Geraldo”
buscando o amadurecimento de nossa fé rumo
a Jesus Cristo e o Reino de Deus. Com São Geraldo, adentramos cada vez mais no profundo
mistério do amor de Deus pela humanidade. Um
mistério salvíﬁco que contou com a participação
de Maria.
Maria de Nazaré é uma mulher real da história, que caminhou ﬁelmente com seu Deus. Viveu
numa cultura camponesa judaica economicamente pobre, politicamente oprimida, marcada
por exploração e violência. Sujeita a uma gravidez
de risco, dando à luz num estábulo, fugindo para
um país estrangeiro como refugiada. Tudo isto,
sempre na presença do seu Deus. Por isso, vemos em Maria, o amor preferencial de Deus pelos
marginalizados e vítimas de abusos.
O texto bíblico nos diz que a Mãe de Jesus
foi instrumento de que Deus se serviu para entrar

na nossa história. Deus agiu movido por pura graça: “Como acontecerá isso, já que eu não convivo
com um homem?” O anjo respondeu: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo
te cobrirá com a sua sombra”. Lc. 1,34ss. Deus
fez-se homem através da sua resposta de Fé. “Eis
aqui a serva do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim”. Lc 1, 38.
Hoje, nós somos os servos e as servas do Senhor. Chamados a transformar o mundo no Reino
de Deus. Ora, o reinado de Deus quer dizer de
um tempo e espaço real no hoje de nossa história.
“Fazei tudo o que Ele vos disser!”: é na ﬁdelidade
à escuta dos ensinamentos do mestre Jesus e na
prática das virtudes e valores cristãos que construiremos um mundo novo. Maria, a primeira discípula, disse sim. Geraldo Majela, o Irmão Redentorista, também, disse sim. Está na hora de cada
um de nós dizer, verdadeiramente, o nosso sim a
Jesus, fonte de felicidade e sentido para a vida.
Somente assim, poderemos fazer nosso o canto
de Maria: “O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome!”.
Neste mês de maio, mês mariano, queremos
nos abrir ao testemunho de Maria de Nazaré no
seguimento e na obediência a Jesus. Queremos
também prestar nossas justas homenagens: A
Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e nossa Mãe,
e também cada uma de vocês, Mães, seguidoras
do “A Caminho com São Geraldo”.
Nesta edição, vamos nos conscientizar do valor
das romarias e também de se fazer parte da família da Associação dos Devotos de São Geraldo.
Continuamos meditando sobre o poder da oração
na vida do crente, como o elo com o nosso Deus.
Enﬁm, seguimos como sendo o Povo de Deus,
sacrários vivos do Cristo vivo e ressuscitado que,
através do seu Espírito, faz novas todas as coisas.
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A cura abre caminho
para o Reino
“Não haverá mais criança que viva só poucos dias,
nem velho que não chegue à plenitude de seus dias”.

J

Is. 65, 20-21

esus fala do Pai sempre voltado para o seu Reino na terra.
Assim, quando se vê e age
como Bom Pastor que dá a vida
pelas suas ovelhas, é Deus que
vem a nós, com amor afetuoso
e misericordioso, para cuidar de
nós, proteger-nos, curar-nos.
Ele revela esta preocupação íntima de Pai: promover já aqui na
Terra uma vida sadia e feliz, sinal
que está reinando. Um Deus,
um Reino em nosso favor. É por
isto que Jesus considera sua
missão anunciar o Reino do Pai
presente em sua pessoa e trazer
a cura. Uma unidade dual. Pe.
Pagola vê a compaixão de Jesus, eco da compaixão do Pai,
como princípio de agir de Jesus
na história e também uma força
que há de impregnar a marcha
do mundo através de seus dis-
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cípulos. Curar por misericórdia,
sinalizando o Reino.
No tempo de Jesus, os doentes, os pobres, os pecadores,
todos sob a suspeita de culpa,
eram marginalizados, pois considerados perigosos, impuros,
sem as bênçãos de Deus. É
entre eles que Jesus insere sua
vida. As curas eram libertadoras de um mundo marcado pelo
sofrimento, anunciadoras da vitória final do Reino. Para Jesus,
causar o sofrimento ou tolerá-lo,
sem compaixão, com indiferença, no próximo, é pecado que
mais impede o crescimento do
Reino. Em Jesus mostra-se a
força libertadora do Reino, revelação de um Pai misericordioso
que quer a vida sadia e feliz já
agora e a promete plena.
Anunciar o Reino presente e

curar as doenças é a Missão que
Jesus transfere para seus discípulos, com o seu poder: “Enviou os discípulos a proclamar o
Reino e curar os doentes”. Lc.
9,1-2. Todos são convocados
para juntos continuarem buscando uma sociedade curada
de tudo que estraga a vida e estruturada para promover a vida
de todos. É a direção traçada
por Jesus para a vida e a missão dos discípulos, abrindo-se
ao Reino de Deus.
A esperança numa plenitude
do Reino, predita pelos profetas,
promessa de Jesus, já garantida pela ressurreição, firma-se
naquilo que os homens realizam
dentro do projeto do Reino. A
plenitude passa necessariamente pela cura de todos os males
que ameaçam a vida, até a vitória definitiva sobre a morte, o
dom da ressurreição, este sim
que virá só do Pai.
A humanidade caminha a
passos largos na cura de suas
doenças, passos na construção do Reino. É pena que todos
ainda não estão podendo se
beneficiar das salutares descobertas das ciências medicinais.
Mas, chegaremos lá. A cura é a
direção na qual os seguidores
de Jesus devem atuar, abrindo
caminho para o Reino. Tudo que
é benefício para o homem está
no projeto de Deus. Um mundo
curado de todos os seus males
e transformado em suas estruturas na realidade de Deus é o
mundo que Jesus quer apresentar um dia ao Pai.
Pe. Jésu Ferreira de Assis, CSsR
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Associação dos Devotos de São Geraldo:

Uma bela e expressiva virtude, fecundada nas

“

Participe das graças
concedidas nesta Basílica
e colabore com
nossas obras.
Cadastre-se no site e
receba nosso informativo
todos os meses. "

D

entre tantas, uma das
grandes qualidades que
o cristão deve cultivar em
seu coração é a generosidade.
Generosidade que já se encontra
plantada no ser de todos os filhos e filhas de Deus, pois, como
filhas e filhos de Deus, já trazem
dentro de si esta predisposição,
esta tendência, esta inclinação,
que nasce no coração de Deus.
Paulo, em sua Segunda Carta
endereçada à comunidade dos
Coríntios, define de maneira sim-

ples e singela como deve ser a
nossa postura diante desta realidade: “Que cada um dê conforme decidiu em seu coração, não
com tristeza ou por obrigação;
pois Deus ama a quem doa com
alegria” (2Cor 9, 7).
É sabido que nossa doação
feita com alegria se torna mais
rica e expressiva aos olhos de
Deus, quando a fazemos de maneira comunitária, ou seja, quando unimos em prol da mesma
causa e missão. Uma união que

nos congrega em forma de associação para que juntos ela seja
alimentada com os dons e talentos de cada um, com as doações
de cada um, numa palavra: com
a generosidade de cada um, que
somada se traduz em obras. Podemos ilustrar aqui com aqueles
versículos bíblicos, em que Tiago
nos brinda com esta verdade de
nossa fé: “Meus irmãos, de que
adianta alguém dizer que tem fé
se não tiver obras? Acaso esta fé
poderá salvá-lo? Assim também
a fé, se não tiver obras, está totalmente morta” (Tg 2. 14; 17).
Nenhuma associação, por
mais bem estruturada que seja,

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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entranhas do coração...
é capaz de se manter de pé e
crescer, sem as generosas doações de seus afiliados.
Geralmente, os membros de
uma associação, seja ela de que
natureza for, são pessoas que se
identificam com as ações realizadas por ela. São realimentadas
por ela e vão aos poucos estreitando seus laços de amizade e
pertença a ela, bem como sua
fidelidade, o que é muito importante, pois, é a fidelidade que garante a vida e as ações dela.
Na Basílica de São Geraldo
existe a Associação dos Devotos
de São Geraldo. Ela foi fundada
em março de 2009 com a finalidade de atender as demandas
do Templo e da evangelização
do mesmo.
A contribuição mensal dos associados vem propiciando uma
melhor manutenção e conservação da Basílica de São Geraldo,
bem como uma participação direta nas Obras de Evangelização
e Obras Sociais que este Templo
faz acontecer.
Em agradecimento à generosidade dos associados, em todas

as missas celebradas na Basílica
se reza pela intenção destes. É
uma forma de lembrar e retribuir
o muito que os associados têm
feito pela Basílica de São Geraldo. Todos eles recebem o informativo “A Caminho com São
Geraldo” e acompanham através
dele as notícias da Basílica, sua
programação, evangelização e
tantas outras coisas mais.
Atualmente, contamos com
um bom número de associados
da cidade de Curvelo e de vários outros municípios do Brasil,
onde São Geraldo é conhecido.
São devotos, romeiros e amigos
de São Geraldo, que por um ou
outro motivo se sentem agraciados com a força de sua intercessão junto a Deus e, é claro, se
filiam à sua Associação. Venha
você também fazer parte desta
grande família se associando a
ela. Entre em contato conosco
através do número: (38) 37217955 ou pelo site: www.basilicasaogeraldo.org.br
Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo

“A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da Mãe
e pede: ‘Mostrai-nos Jesus’. É de Maria que se aprende o
verdadeiro discipulado. E, por isso, a Igreja sai em missão
sempre na esteira de Maria.(...) Agora Ela nos pede: ‘Fazei o
que Ele vos disser’ (Jo 2,5). Sim, Mãe, nos comprometemos
a fazer o que Jesus nos disser! E o faremos com esperança,
confiantes nas surpresas de Deus e cheios de alegria.”
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Graça

Alcançada

A devoção por São Geraldo
está sendo passada desde cedo
para a pequena Laura. Natural de
Curvelo (MG) e morando atualmente em Portugal, Carmen levou
a filha até a Basílica de São Geraldo para participarem da missa.
O avô de Laura, Valdeir Pereira,
pediu a intercessão de São Geraldo quando a neta ficou internada por cinco dias com suspeita
de meningite. Após um tempo, a
criança refez os exames, que não
mostraram nenhuma alteração.
Os médicos não souberam explicar o resultado, só sabem que o
vírus ou a bactéria causadora da
doença já não existia mais. A família acredita que a graça foi alcançada por intermédio de São
Geraldo.
Se você teve uma graça alcançada
por intermédio de São Geraldo,
escreva para a gente:
Informativo
“A Caminho com São Geraldo”
Seção Graça Alcançada
Basilica de São Geraldo
Praça do Santuário, 60 - Centro
CEP: 35790-000 - Curvelo (MG)
Ou acesse nosso site, na
Seção Interatividade:
www.basilicasaogeraldo.org.br
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Maria

A

Mãe da Igreja

Igreja sempre venerou Maria
como sua mãe. Mesmo porque há uma razão lógica: ela
é a Mãe de Jesus, Cabeça da Igreja
e a Igreja é o corpo místico de Cristo, princípio e primogênito de todas
as criaturas celestes e terrestres
(Ef 1,18). Por isso mesmo, Maria é
a Mãe de todos os que nasceram
pelo Cristo, tornaram-se irmão de
Cristo e em Cristo, e são herdeiros
de sua graça, sua vida e sua glória.
Foi, porém, em pleno Concílio Ecumênico Vaticano II, no dia 21 de novembro de 1964, que o Papa Paulo
VI deu solenemente a Maria o título
de “Mãe da Igreja”.
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Os Bispos do mundo inteiro
acabavam de assinar a Constituição
Dogmática Lumen Gentium, sobre
a Igreja, e o Papa acabara de promulgar, em sessão pública, o novo
documento, que implantaria os rumos futuros da eclesiologia e da
prática pastoral. Diferentemente do
que se pensara na fase preparatória
do Concílio, os Padres Conciliares
não fizeram um documento especial
sobre o papel de Maria na história
da salvação, mas inseriram a doutrina mariana, a pessoa de Maria e
sua função como co-redentora, no
próprio documento sobre a Igreja,
ressaltando a Mãe de Jesus como

membro, tipo e modelo da Igreja.
Maria é vista conexa ao mistério
trinitário, em sua dimensão cristológica, pneumatológica (Espírito Santo) e eclesiológica. Logo no início do
capítulo VIII da Lumen Gentium, intitulado “A Bem-Aventurada Virgem
Maria Mãe de Deus no mistério de
Cristo e da Igreja”, marca-se toda a
linha de doutrina: “A Virgem Maria,
que na Anunciação do Anjo recebeu
o Verbo de Deus no coração e no
corpo, trouxe ao mundo a Vida, é
reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais
sublime e unida a ele por um vínculo
estreito e indissolúvel, é dotada com
a missão sublime e a dignidade de
ser a Mãe do Filho de Deus, e por
isso filha predileta do Pai e sacrário
do Espírito Santo. Por esse dom de
graça exímia supera de muito todas as outras criaturas celestes e
terrestres. Mas, ao mesmo tempo,
está unida, na estirpe de Adão, com
todos os homens a serem salvos.
Mais ainda: é verdadeiramente a
mãe dos membros (de Cristo), porque cooperou pela caridade para
que, na Igreja, nascessem os fiéis
que são membros desta Cabeça.
Por causa disso, é saudada também como membro supereminente
e de todo singular da Igreja, como
seu tipo e modelo excelente na fé e
caridade. E a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, honra-a com
afeto de piedade filial como Mãe
amantíssima” (n. 53). Este parágrafo contém os pontos desenvolvidos
nessa parte do documento.
Reconheceu o Papa Paulo VI,
naquele discurso de encerramento
da terceira sessão do Concílio, que
era a primeira vez que um Concílio
Ecumênico apresentava síntese tão
vasta da doutrina católica acerca do
lugar que Maria Santíssima ocupa
no mistério de Cristo e da Igreja.
E, emocionado, afirmou que queria
consagrar à Virgem Mãe um título
que sintetizasse o lugar privilegiado de Maria na Igreja. E declarou:
“Para a glória da Virgem e para o
nosso conforto, proclamamos Maria
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Santíssima Mãe da Igreja, isto é, de
todo o povo de Deus, tanto dos fiéis
quanto dos pastores, que a chamam de Mãe amorosíssima. E queremos que, com este título suavíssimo, seja a Virgem doravante ainda
mais honrada e invocada por todo
o povo cristão”. Alguns anos mais
tarde, no dia 15 de março de 1980,
o título foi acrescentado à Ladainha
lauretana, logo depois da invocação
“Mãe de Jesus Cristo”.
No mesmo solene discurso,
Paulo VI lembrou que o título não era
novo para a piedade dos cristãos,
porque desde os primórdios do
Cristianismo Maria foi amada como
mãe e o povo sempre recorreu a ela
como um filho recorre à mãe. E argumentou: “Efetivamente, assim como
a maternidade divina é o fundamento da especial relação de Maria com
Cristo e da sua presença na economia da salvação, operada por Cristo
Jesus, assim também constitui essa
maternidade o fundamento principal
das relações de Maria com a Igreja,
sendo ela Mãe daquele que, desde
o primeiro instante de sua encarnação, uniu a si, como Cabeça, o seu
corpo místico, que é a Igreja”.
Cito mais um trecho do discurso do Papa em que fala de Maria,
imaculada, sim, mas ligada a nós
pecadores por laços estreitíssimos:
“Embora na riqueza das admiráveis
prerrogativas, com que Deus a ornou para fazê-la digna Mãe do Verbo Encarnado, está ela pertíssimo
de nós. Filha de Adão como nós
e por isso nossa irmã por laços de
natureza, ela é a criatura preservada do pecado original em vista dos
méritos do Salvador; aos privilégios
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“

Para a glória
da Virgem e para
o nosso conforto,
proclamamos
Maria Santíssima
Mãe da Igreja...
obtidos, junta a virtude pessoal de
uma fé total e exemplar… Nela,
toda a Igreja, na sua incomparável
variedade de vida e de obras, acha
a forma mais autêntica da perfeita
imitação de Cristo”.
Paulo VI, que dera a Maria o título
oficial de “Mãe da Igreja”, desenvolveu o tema na Exortação Apostólica sobre o Culto à Virgem Maria,
um dos documentos mais bonitos
de seu pontificado. O Papa apresenta, através das festas marianas
do calendário litúrgico, Maria como
modelo da Igreja, e pede que suas
considerações de ordem bíblica, litúrgica, ecumênica e antropológica
sejam levadas em conta na orientação da piedade popular e na elaboração das novas orações marianas
(n. 29). O Papa fala de Maria como
modelo de quem sabe ouvir e acolher a Palavra de Deus com fé. Esta
é uma missão específica da Igreja:
escutar, acolher, proclamar, venerar
e distribuir a Palavra de Deus como
pão de vida (n. 17). Fala de Maria
como modelo de pessoa orante e
intercessora. Ora, a Igreja todos os
dias apresenta ao Pai as necessidades de seus filhos, louva sem
cessar o Senhor e intercede pela
salvação do mundo (n. 18). Fala de

Maria Virgem e Mãe, modelo da fecundidade da virgem-Igreja, que se
torna mãe, porque, pelo batismo,
gera os filhos concebidos pela ação
do Espírito Santo (n. 19). Fala de
Maria, que oferece ao Pai o Verbo
encarnado, sobretudo aos pés da
Cruz, onde ela se associou como
mãe ao sacrifício redentor do filho.
Diariamente, a Igreja oferece o sacrifício eucarístico, memorial da morte
e ressurreição de Jesus (n. 20).
Quando falamos de Maria como
modelo, há o perigo de vê-la longínqua, ou ao menos fora de nós,
como vemos os nossos heróis. Na
verdade, Maria é parte essencial da
Igreja. Podemos dizer que a Igreja
está dentro de Maria e Maria está
dentro da Igreja. Essa verdade foi
acentuada, sobretudo, pelo Papa
João Paulo II na encíclica Redemptoris Mater, que leva o sugestivo título:
A Bem-aventurada Virgem Maria na
vida da Igreja que está a caminho:
“Existe uma correspondência singular entre o momento da Encarnação
do Verbo e o momento do nascimento da Igreja. E a pessoa que
une esses dois momentos é Maria:
Maria em Nazaré e Maria no Cenáculo de Jerusalém” (n. 24). Depois
de acentuar Maria no centro da vida
da Igreja, conclui o Papa: “A Virgem
Maria está constantemente presente na caminhada de fé do Povo de
Deus” (n. 35). “A Igreja mantém em
toda a sua vida, uma ligação com a
Mãe de Deus que abraça, no mistério salvífico, o passado, o presente
e o futuro; e venera-a como Mãe da
humanidade” (n. 47).
Frei Clarêncio Neotti, OFM
In: zenit
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Semana abençoada

A

Semana Santa foi de muita reflexão, oração e bênçãos na Basílica de São
Geraldo, cujas celebrações integraram a programação da cidade
de Curvelo (MG).
No dia 13 de abril, às 18h30,
aconteceu a Bênção dos Ramos
na Capela do Hospital Santo Antônio, seguida de Procissão em
direção à Basílica, onde o reitor,
Padre Paulo Roberto Gonçalves,
C.Ss.R., presidiu a Missa de Ramos, tendo como concelebrante
o Padre Ivo, C.Ss.R.
Na segunda-feira, dia 14, Padre Antônio Luiz, C.Ss.R. conduziu a Reflexão das Sete Dores de
Maria. A cada dor, uma referência
com os sofrimentos enfrentados
pelas mães nos dias atuais.
Na terça-feira, dia 15, foi a vez
de Padre Ivo, C.Ss.R dirigir a Reflexão das Sete Palavras, fazendo
alusão às últimas palavras ditas
por Cristo antes da morte.
Já na quarta-feira, dia 16, a
Missa em honra a São Geraldo,
como todos os meses, aconteceu às 15h. À noite, todos parti-
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ciparam do Sermão do Encontro,
na praça da Basílica, após as procissões do Senhor dos Passos e
Nossa Senhora das Dores.
Na quinta-feira, dando início ao
Tríduo Pascal, aconteceu a Missa
da Ceia do Senhor. Na Sexta-Feira
Santa, às 7h, os fiéis se reuniram
para a encenação da Via Sacra. A
caminhada começou no Instituto
Secular das Cooperadoras da Família e seguiu em direção à Basílica, sob a coordenação de Padre
Elberth junto com o reitor Padre
Paulo Roberto, C.Ss.R. Às 15h
Padre Antônio Luiz, C.Ss.R., conduziu junto com Padre Luciano
Ivo, C.Ss.R., a Solene Ação Litúrgica e Adoração da Cruz. À noite,
a Cia. de Teatro Trama encenou a
“Copiosa Redenção”, em seguida
foi proclamado o Descendimento
da Cruz na Basílica. Para finalizar
fez-se a Procissão do Enterro em
direção à Matriz da Imaculada pelos padres Assis, C.Ss.R. e
Conceição.
Luciano Ivo, C.Ss.R. A igreja encontrava-se lotada de fiéis, que
No dia 19 de abril, às 20 horas, saíram da celebração renovados
aconteceu, na Basílica de São pela luz do Cristo ressuscitado.
Geraldo, a celebração da Solene
Vigília Pascal, Bênção do Fogo
No dia 20, fechando as celeNovo, presidida por Pe.Paulo brações da Semana Santa, aconRoberto, C.Ss.R. e co-presidida teceu a Solene Missa da Páscoa.
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III - Ensinamento de Santo Afonso sobre a oração

As condições da oração:

humildade
S

egundo Santo Afonso, a
oração se define como uma
conversa familiar com Deus.
Pela oração, o orante entra no
mistério de Deus, se torna íntimo,
amigo de Deus. Não para obrigar
Deus a fazer a sua vontade, o
que seria muito mesquinho, mas
para fazer a vontade de Deus, na
qual ele encontra a sua felicidade.
Amar a Deus por Deus mesmo,
sem outro interesse, é a proposta
dos santos. A matemática afonsiana da oração é simples: oração
+ vontade de Deus = felicidade. A
felicidade que Deus proporciona
não se assemelha à que o mundo
dá. Essa é fugaz, passageira, ilusória. A que vem de Deus permanece, tem sabor de eternidade.
O mundo não pode dá-la, nem
tirá-la. É própria das pessoas espirituais e não depende das circunstâncias. Mas quais as condições para orar? Afonso apresenta
algumas.
Humildade. Ela caracteriza a
verdadeira oração. “Deus resiste
aos soberbos, mas dá sua graças
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aos humildes” (Tg 4,6). A especial
atenção de Deus aos humildes é
testemunhada pela Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento: “A oração do humilde penetra
as nuvens, não dá descanso até
que atinja a meta, não desiste até

“

Deus resiste aos
soberbos, mas
dá sua graça
aos humildes

”

que o Altíssimo intervenha” (Ecl
35,21). Santa Teresa de Ávila dizia que “a humildade é a verdade”, por isso agrada tanto a Deus.
Ser humilde exige se reconhecer
frágil, precário, necessitado da
graça de Deus. Soberba é característica da autossuficiência, um
bastar-se a si mesmo. Humildade
significa reconhecer a necessidade da graça de Deus. Brota de
certo autodesespero. O humilde

experimenta que não pode salvar
a si mesmo. Sabe que, entregue
às suas próprias forças, perderse-ia necessariamente. Ele se
experimenta impotente diante de
suas fragilidades e por isso recorre a Deus, sua única salvação.
A virtude da humildade supõe
reconhecimento da própria situação de criatura. O ser humano não
se dá o ser. Não tem em si mesmo sua origem. Ele vem de outro.
Deus lhe dá o ser e o mantém na
existência. Sua vida está enraizada num mistério que o ultrapassa
e que ele não explica. Um mistério que demanda submissão,
mas não assusta, porque é amor.
O amor se revela o fundamento
último do real, mas sua aceitação se faz através da humildade.
O ser humano é criatura, frágil e
precária, mas querida por Deus
e sustentada por ele. A única atitude possível diante dele é a humildade. Por isso Santo Afonso a
apresenta como a condição indispensável para a oração. A oração
aproxima extremos: grandeza de
Deus e fraqueza humana; poder
de Deus e impotência humana;
sabedoria de Deus e loucura humana; amor de Deus e egoísmo
humano. Só quando se desveste
de sua fantasia de onipotência e
onisciência, o ser humano está
apto para orar, para mergulhar no
mistério indescritível que chamamos Deus e que se aproximou de
nós em Jesus Cristo.
O humilde se aproxima de
Deus não para apresentar-lhe
suas virtudes e méritos. Reconhece que seus méritos são os dons
de Deus. Como ensina Santa Teresinha, ele vai a Deus “de mãos
vazias”. Não tem medo de apresentar a Deus os seus pecados.
O verdadeiramente humilde não
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tem medo de sua miséria: “Todos
os homens são frágeis, mas cada
um deve dizer a si mesmo: eu sou
o mais frágil de todos”, diz a Imitação de Cristo. Santo Afonso encoraja o pecador a se aproximar
de Deus sem medo do seu pecado, mas confiante na misericórdia. Chega a afirmar que o pior
pecado é, muitas vezes, o que
vem depois do pecado, ou seja, a
tentação do desespero, da perda
da confiança e do afastamento
de Deus. Não. Deus não despreza um coração contrito e humilhado. “Não desprezais, ó Deus,
um coração contrito e humilhado”
(Sl 51,19). Deus resiste aos soberbos, mas concede sua misericórdia aos pecadores humildes.
Disse um grande espiritual: “É
melhor o pecado ao lado da humildade do que o orgulho ao lado
da virtude”. A razão é simples: a
humildade é a maior das virtudes
e o orgulho, o pior dos pecados.
Portanto, nem o pecado afasta o
humilde da oração. Ele não confia
em si mesmo, sabe de que é feito,
reconhece suas fragilidades e pecados, por isso se mostra audacioso: busca Deus na confiança.
E a confiança é outra condição
para a oração. Dela falaremos no
próximo número.
Pe. Paulo Sérgio Carrara, C.Ss.R.
Professor na FAJE e no ISTA,
em Belo Horizonte.
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