Artigos
Ó Senhor Bom Jesus!
Do alto da Cruz deitais sobre mim o vosso olhar de misericórdia,
parecendo desejar que, de meu lado, também eu levante os meus para

Vos considerar!
Sim, para Vos considerar em vossa infinita perfeição, e no insondável
abismo das dores que padeceis… por mim. Pois bem sei que todas
essas dores, Senhor, Vós as sofreríeis só por mim ou por outro homem
qualquer, se este fosse o único a depender de tais padecimentos para
se salvar.
Vós me convidais a Vos fitar, Senhor! Mas Vós mesmo sabeis que não
ouso fazê-lo. Não ouso pôr no vosso divino olhar os meus olhos
pecadores, pois me é patente que não sou senão um vermezinho e
miserável pecador, como disse vosso grande e glorioso servidor
São
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Entretanto, sei também, Senhor, que num extremo de misericórdia
destes-me por Mãe vossa própria Mãe. É ela a advogada que
instituístes para pleitear minhas atenuantes ante o vosso tribunal, e
para me obter a torrente de vossas misericórdias.
Assim, rogo-Vos, Senhor, por Maria Santíssima, Medianeira de todas as
graças, favorável acolhida para as súplicas que passo a Vos
apresentar.
Conheço, Senhor, quanto os horizontes de minha alma são de teto
baixo. Isto é, quanto as cogitações para as quais me volto são
meramente práticas, sumidas no concreto, de pouca elevação, todas
restringidas ao âmbito natural e à vida terrena, cujos aspectos são
precisamente os que mais me atraem. E procuro não olhar de frente o
que existe de maravilhoso, de grandioso, de admirável, em suma, as
criaturas terrenas que melhor refletem vossa supremacia e vossa
glória.
Imploro-Vos, ó Bom Jesus, que limpeis de minha alma este, como
tantos outros defeitos meus, tão indignos da condição para a qual me
chamastes, a rogos de vossa Santíssima Mãe; tão indignos da condição
de quem deve viver afastado de todas as coisas terrenas, cogitando
destas apenas na medida que estejam ordenadas ao Céu, a fim de
preparar neste mundo as condições para que os homens melhor se
salvem e Vos dêem a maior glória nunc et semper et per omnia sæcula
sæculorum.
Fazei-me amar, reta e santamente, tudo quanto é grande, maravilhoso,
régio e elevado. Dai-me a graça de ser totalmente inapetente das
ninharias que até agora me atraem e de ser totalmente apetente das
grandezas que me deixam enfastiado. Pois o fastio dessas grandezas,
Senhor, acaba redundando em fastio de Vós. Quem é frio e resistente
aos apelos que fazeis ao amor dos homens, através do que é santo e
maravilhoso na terra, o é também em relação à vossa obra-prima, que
é a graça. E o é, outrossim, em relação a todos os infinitos horizontes
da fé, que devemos contemplar.
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Não Vos peço apenas, Senhor, que esse defeito se atenue em mim,
nem Vos suplico somente que dele me cureis. Imploro-Vos mais,
muitíssimo mais: que eleveis minha alma ao amor de tudo quanto é
grande na ordem sobrenatural e na ordem natural, e que eu a tudo
ame com um amor que esteja no extremo oposto da indiferença que
até agora me tem dominado.
Pela linfa preciosa que correu de vosso lado, pela Igreja que saiu de
vosso flanco, pelo sofrimento de vossa Mãe aos pés da Cruz, peço-Vos,
Senhor: perdoai-me todas as minhas infidelidades e fazei de mim o
contrário do que sou. Amém. (Revista Dr. Plinio, Março/2002, n. 48, p.
5)
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