Santo do Dia
Deus envia sofrimentos àqueles a quem ama
Hoje é festa das Sete Dores de Nossa Senhora, colocada com muita propriedade
logo depois da festa da Exaltação da Santa Cruz. Essa festa mariana foi estendida a toda a
Igreja por Pio VIII, em agradecimento pela intercessão da Santíssima Virgem na
libertação de Pio VII. Dr. Plinio teceu lindos comentários sobre tal festa: hoje nos

encantaremos com alguns.

Nossa Senhora é a Rainha de todas as Dores
“Deus, tendo amado com amor infinito ao seu Verbo Encarnado, a Nosso Senhor
Jesus Cristo, e tendo amado com amor inferior a este, mas superior a todos os outros
amores, a Nossa Senhora, deu-lhes tudo quanto há de bom. E por isso, deu-lhes também
aquela imensidade de cruzes que, no caso de Nossa Senhora, é representada pelo número
sete. Sete dores são também o símbolo de todas as dores. E Nossa Senhora poderia ser
chamada perfeitamente Nossa Senhora de Todas as Dores. Por causa disso, se é verdade
que todas as gerações a chamarão Bem-Aventurada, a um título menor, mas
imensamente real, todas as gerações poderão também a chamar ‘infeliz'”.
“Se isso é assim, nós deveríamos compreender melhor que quando a dor entra em
nossa vida, estamos recebendo uma prova do amor que Deus tem por nós. E que
enquanto a dor não penetrar em nossa existência, nós não temos todas as provas desse
amor de Deus. E eu acrescentaria que não temos a principal prova do amor de Deus para
conosco. O que isto significa?”

A principal prova do amor é o sofrimento
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“Há membros de nossa família de almas para cujas fisionomias eu olho e, depois
de analisá-las, sou levado a pensar: a este, falta-lhe ainda sofrer, falta no fundo uma nota
de maturidade, uma nota de estabilidade, uma nota de racionalidade, uma elevação que
só tem aquele que sofreu, e que sofreu muito. Quem leva uma vida sem sofrimentos, leva
uma vida em que essas notas não transparecem na fisionomia. E o que é muito pior: não

transparecem na alma”.
“Nós devemos nos convencer de que isso é assim, ou seja, que sofrer é um dom de
Deus. E que quando começam a acontecer os contratempos, as dificuldades com o
apostolado, os mal-entendidos com os amigos ou com nossos superiores, a saúde que
anda mal, os negócios que dão errado, as encrencas dentro de casa – não devemos tomar
tudo isso como um bicho de sete cabeças. Nós não devemos, imitando a mentalidade
hollywoodiana, exclamar impacientes: ‘Como foi que uma coisa dessas pode acontecer?'”
“Não, essa não deve ser nossa atitude! Quando não sofremos, aí então é que
devemos nos perguntar perplexos: “Como é que está acontecendo isto: eu não estou
sofrendo nada!? Pois o normal é sofrer. Aquele a quem Deus ama, aquele a quem Nossa
Senhora ama, esse sofre!”
“Deus não pode recusar a um filho a quem ama aquilo que Ele deu em abundância
aos dois entes que mais amou, que são Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora.
Devemos, pois, nos imbuir bem da ideia de que o normal na vida é sofrer”.
“Sem dúvida devemos pedir à Providência que nos livre das privações, das
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provações, das crises nervosas e de toda espécie de coisas penosas, mas se estiver nos
planos da Providência que sejamos submetidos à prova, devemos bendizer a Deus,
bendizer a Nossa Senhora por estar sofrendo”.
‘”São Luís Grignion chega a dizer que quem não sofre deveria fazer peregrinações e
orações pedindo o sofrimento, embora ele condicione tal pedido à aprovação de um
diretor espiritual, porque se trata de uma súplica muito séria. Mas ele diz isso porque
sabe que quem não sofre não vai indo tão bem na vida espiritual quanto poderia ir, e às
vezes vai indo inteiramente mal”.

Todos aqueles que querem seguir a Nosso Senhor são
incômodos
“Bossuet tem uma expressão estupenda a respeito de Nosso Senhor Menino:
‘Aquele Menino incômodo’, que se aplica a todos aqueles que querem seguir a Nosso

Senhor: são incômodos eles também.
Às vezes, tenho
a seguinte sensação experimental: começo a dar um conselho, a dar um exemplo, a pedir
um sacrifício, e no semblante do interlocutor vai aparecendo algo que revela serem
incômodas as minhas palavras para ele. Como seria mais fácil para mim contar uma
piada, fazer uma brincadeira, acabar a conversa com um tapinha nas costas e dispensar o
outro de uma obrigação! Como o mando seria agradável se fosse isso!”
“Mas mandar é o contrário. Mandar é estar exigindo que o subordinado tome as
coisas a sério, que as olhe pelo seu lado mais profundo, mais alto e mais sublime. Que
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veja de frente sua própria alma, que se examine a si mesmo detidamente, procure corrigir
efetivamente e seriamente seus defeitos. Mas como isso é incômodo! Pois bem, o peso de
sermos incômodos é um dos maiores pesos que existe e também este nós devemos
carregar”.
“Nossa Senhora teve um filho que lhe trouxe tantos divinos incômodos. Quando
meditamos sobre a dor d’Ela, sobre a seriedade e a sublimidade da existência d’Ela e de
nossa própria existência, Nossa Senhora das Dores também se torna para nós maternal e
estupendamente incômoda. A resignação alegre diante dessa incomodidade, a coragem
de sermos incômodos em todas as circunstâncias, o amar de preferência aos nossos
amigos incômodos, que nos lembram oportuna ou importunamente o dever: essas são as
virtudes que no dia das Sete Dores de Nossa Senhora devemos pedir a Ela”.
Trechos adaptados da Revista Dr. Plinio, setembro/2003, n. 66, pp. 23 a 25.
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