Artigos
Recolhido nas grandiosas e abençoadas solidões de Subiaco, São
Bento idealizou a Civilização Cristã que, pouco depois, começaria a ser
edificada em solo europeu. Para o santo Patriarca, era preciso que
houvesse uma vida religiosa no ápice de toda a existência humana,
seguida pela vida temporal dos homens que se entregam às meras
atividades terrenas. Porém, era igualmente necessário, por vontade de
Deus, que esses homens tivessem um alto pensamento, uma alta
mentalidade e elevados anseios, a fim de engendrarem uma sociedade
temporal toda marcada por aquela sociedade espiritual.

Uma bela manifestação deste ideal encontra-se na praça e no Palácio
Público de Siena, na Itália. Ali se notam esplendores que nasceram
com São Bento e com a obra beneditina no retiro de Subiaco.
Sobretudo em determinados momentos em que a praça se acha
praticamente vazia, tem-se a impressão de que toda a história do lugar
conseguiu fugir do século atual e voltar, reconfortada, para as
centúrias em que não tinha em torno de si a não ser suas próprias
maravilhas e homens cheios de fé.
Num cenário bastante bonito, o palácio se ergue como um rei,
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dominador, pronto para governar as outras casas. Dir-se-ia que,
através de seu relógio, ele possui um olhar com o qual supervisiona os
acontecimentos ao seu redor. É um olhar ordenador, de quem conhece
a situação própria de cada coisa se o bem que há no fato de elas
estarem em seus respectivos lugares, cobrando-lhes, pelo mesmo
olhar, a permanência delas nas suas posições.
Este o palácio, esplêndido e digno, amplo, confortável, severo e forte,
que não depende a não ser de si para dirigir, e que exerce esta função
tão parecida com a de Deus: governar os homens. O poder que se
aloja ali, embora temporal, é exercido em nome de Deus, e representa
eminentemente o domínio divino sobre a humanidade.
É um poder que não se exprime com a leveza e o esplendor das coisas
sobrenaturais, como por exemplo, numa linda catedral gótica, as
ogivas elegantes e os vitrais paradisíacos. Não, a natureza é mais
pesada que a graça. Ela nasce do chão, santa e legitimamente, mas é
do solo que ela vem. A graça desce do Céu. Elas se encontram e se
osculam: a natureza, serva, beija os pés da graça, a senhora.

Contudo, os dirigentes e os súditos do tempo em que o Palácio Público
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de Siena foi construído, estavam profundamente compenetrados da
idéia de que, quem governa, mesmo na ordem temporal, o faz por
desígnio de Deus. E que, para corresponder de modo perfeito a essa
disposição divina, o governante deve, não raras vezes, demonstrar a
sua força persuasiva natural, equivalente ao dom de mover as almas
que tem a graça. Daí, um ligeiro ar de fortificação, uma certa
aparência de quartel no Palácio Público, em cujos porões poderiam
caber alguns cárceres, os quais, entretanto, não comprometem o
conjunto de majestade desse edifício. Pormenor curioso, os dois
torreões levantados nos ângulos do corpo central parecem braços e
mãos erguidos ao Céu, pedindo a ajuda de Deus para o exercício de
mando das coisas temporais…
Assim, por trás da magnífica temporalidade desse palácio, brilha a
missão de velar sobre a Igreja para protegê-la, para favorecer a
expansão dos missionários por toda a terra, para facilitar aos
sacerdotes católicos a livre pregação da palavra de Deus.
O Estado tem, portanto, essa missão muito mais elevada que a de
governar os homens: a de favorecer a Igreja. Este lado altíssimo do
poder estatal é muito bem representado pela torre do palácio. Esta se
alça nos ares, sobe e sobe, como quem diz: Vós, olhando para o lado
terreno das coisas, tendes toda a minha figura temporal. Vede como
ela é bela! Mas vós não vistes nada. Vós não conheceis minha missão
divina. Olhai!
O interior do Palácio acompanha sua grandeza e esplendor externos.
Salas cobertas de pinturas de extremo valor. Em Subiaco abriam-se as
vastidões que têm como cúpula o próprio céu, e que alimentaram as
reflexões de São Bento. Nesse palácio há tetos e arcos que convidam
ao recolhimento do espaço pequeno, onde o homem pode também
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meditar nas coisas de Deus.
E então somos levados a imaginar um governante dessa Siena
medieval, passeando pelas salas, terraços e torres do seu palácio. Um
espírito ponderado e pensativo, cuidando da magnitude de seu poder
temporal, das grandes responsabilidades e dos grandes serviços que
pode prestar à salvação das almas, para o bem dos homens e,
sobretudo, para o da Igreja. Enquanto toda a cidade dorme, e apenas
se ouve, de tempos em tempos, um tilintar dos relógios e um eco dos
sinos a indicarem as horas que correm, ele está lá em cima, sozinho,
rezando e pensando, pensando e rezando, como São Bento em Subiaco
meditava… São homens assim que sofrem e se tornam solitários nas
grutas de Deus e são construções e monumentos como o Palácio de
Siena que se transformam em instrumentos da graça, para conduzir as
almas ao Paraíso Celestial. (Revista Dr. Plinio, Fevereiro/2002, n. 47, p.
27 a 30).
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