A Irmã Maria do Divino Coração e Portugal:
a dívida de Portugal para com a benemérita Superiora do Bom Pastor.
Pela Exma. Sra. D. MARIA J. MENDES LEAL

Um dos mais celebres sonetos de Olavo Bilac começa assim:
“ Quando uma virgem morre, uma estrela aparece
Nova, no velho engaste azul do firmamento:
E a alma da que morreu, de momento a momento,
Na luz da que nasceu palpita e resplandece”.
Tem razão o poeta: quando uma alma em quem brilhou uma centelha de luz divina parte deste
mundo, uma estrela nova aparece... Mas não é no «velho engaste azul do firmamento» que ela cintila! É
ainda para lá das estrelas, «lâmpadas sagradas dos umbrais divinos» - como lhes chamou outro poeta - é no
próprio santuário eterno, habitado por Deus, que as almas resplandecem, e daí difundem luminosamente
sobre a terra a sua santidade !
Mas eu penso que os santos não são estrelas só depois da morte... Creio que certas almas
privilegiadas são estrelas caídas das mãos de Deus sobre esta «bola de lama que pelo espaço voa leve como
a andorinha» (l).
No meio da apagada mediocridade da multidão das almas que se não distinguem, os santos
sobressaem como astros, espalhando a luz divina que o Verbo, a Luz incriada, em Si encerra.
É duma dessas almas, que se pode comparar a uma estrela desprendida do céu e
momentaneamente fixada sobre a terra, que eu vos venho falar.
A Irmã Maria do Divino Coração foi, na verdade, uma estrela de primeira grandeza !
Uma estrela saída duma nebulosa magnifica: a sua família era já um agrupamento de estrelas.
Os pais de Maria Ana Joana Francisca Teresa Antónia Huberta, condessa Droste zu
Vischering, - que na vida religiosa tomou o nome de Irmã Maria do Divino Coração - eram ilustres pelo
seu nome aristocrático, mas mais ainda pela nobreza das suas virtudes.
Católicos fervorosos, com antepassados de cujo heroísmo de fidelidade á Igreja se sentiam
orgulhosos, foram também abençoados na sua posteridade.
A menina que no dia 8 de Setembro de 1863 nasceu em Münster, Alemanha, no lar dos
Condes Droste zu Vischering, foi como uma pomba que desde pequenina encontrou o seu ninho no Coração
de Jesus.
Na vida da Irmã Maria do Divino Coração existiu sempre, desde o princípio até ao fim, uma
igualdade e uma harmonia, para as quais, desde já, quero chamar a vossa atenção.
O seu ideal nunca baixou; o dom de si mesma, feito na juventude, manteve-o ate á morte sem
infidelidades; a vocação especial que de Deus recebeu, consumiu-a num holocausto.
E foi este rumo direito do seu caminho, esta persistência na virtude, e esta plenitude no
sacrifício, que tornaram a sua vida admiravelmente grande e bela.
Dum voo de alma, toda a gente é capaz, no impulso dum entusiasmo.
Dum acto de generosidade, toda a gente é capaz, num acto de fervor.
Mas ser sempre o mesmo - ser sempre grande e heróico - não é para todos, é para os santos!
A Condessa Droste zu Vischering foi uma alma seduzida pelo amor de Cristo, desde o
alvorecer da sua vida. Do seu coração brotou sempre o cântico de Inês: «As minhas obras são para Ti, ó
Cristo, para Ti que eu vi um dia, que amei, a Quem confiei a minha vida e que eu escolhi ! » (Da
consagração das Virgens). E segundo ela escreveu na autobiografia, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus
orientou sempre as suas aspirações de santidade e satisfez os seus desejos de doação inteira.
Toda a sua existência está marcada com o sinal dessa devoção, ou melhor, da sua consagração
ao Coração de Jesus.

« Tu hás-de ser uma Esposa do meu Coração », disse-lhe um dia nosso Senhor.
Como respondeu ela à graça desta vocação ainda na vida secular?
“ Entregando-se, dispensando-se sem reserva e sem contar », como S. Paulo, para retribuir o
amor d'Aquele cujo Coração « amou tanto os homens que a nada Se poupou, até esgotar-Se e consumir-Se
para lhes testemunhar o Seu amor ».
Todos vós conheceis estas palavras do Divino Mestre a Santa Margarida Maria, ao queixar-Selhe da nossa ingratidão!
A devoção da Condessa Droste zu Vischering pelo Sagrado Coração de Jesus - que foi o ponto
de partida de todas as graças da sua vida - era perfeita, afectiva e prática.
O seu amor afectivo, ela própria sente dificuldades em o exprimir, porque « é difícil com a
língua humana explicar coisas todas celestes » - escreve na sua autobiografia.
É por tal forma intenso esse amor-sentimento, que nele encontra “ todo o céu que está
escondido no Divino Coração e na união com Ele », - lemos nas suas notas íntimas.
Mas este gozo de Deus, este encanto na Sua beleza, estes transportes de amor que são um
êxtase de felicidade e constituem a parte sensível da devoção - aquela parte de ternura, paixão, enlevo e
alegria, manifestações humanas do nosso coração de carne, mesmo nos mais elevados afectos sobrenaturais
- não são o amor completo e perfeito !
São uma graça, mas podem também ser uma ilusão !
O que não engana, é o amor que apanha a vida inteira e a consagra a Deus, oferecendo-Lhe os
trabalhos e os sofrimentos de cada dia.
O que não engana é o amor que se traduz em esforço de perfeição e torna as almas humildes,
pacientes, mortificadas e caritativas !
Para a Condessa Droste zu Vischering, amar a Deus consistiu sempre em « fazer tudo o que
Lhe era agradável »; é a maior prova de amor, aquela que Jesus Cristo deu a Seu Eterno Pai.
Desde pequenina, foi esta a lei do seu coração; mas nem por isso a sua vida era triste, ao
contrário: « Julgava que não havia ninguém no mundo mais feliz do que eu! »
Gostava de brincar, de saltar, e de cantar - era muito alegre, “ garota e travessa » - confessa na
autobiografia.
Aos 15 anos, linda e estimada como era, agradava a todos, mas começou a desapegar-se das
criaturas para se dar toda a Deus.
Procurava também emendar-se dos seus defeitos: «Aprendi a vencer um pouco o meu génio;
pelo menos - acrescenta humildemente - comecei a compreender que amar o Coração de Jesus sem espírito
de sacrifício, era só imaginação! Comecei a amar e a procurar os sacrifícios, para assim me unir a Ele, de
Quem tanto desejava ser esposa! »
Com a mesma generosidade aceitava todos os sofrimentos das mãos de Deus: «Minha irmã
mais velha às vezes admirava-se de eu estar, embora doente e com bastantes sofrimentos, sempre a mais
alegre de todos ».
Qual o motivo dessa alegria? Ela própria no-lo diz: «Queria dar ao Sagrado Coração de Jesus
amor por amor, e suspirava cada vez mais pelos sofrimentos como meios de morrer a mim mesma e viver
só para Ele ».
No entanto, a sua vida decorria simples e ninguém adivinhava estes segredos do seu coração...
«Amor é um fogo que arde sem se ver », como diz o nosso maior poeta.
Aos 25 anos entrou para o Bom Pastor, o que não lhe foi permitido mais cedo por falta de
saúde.
E se na primeira época da sua vida, passada no mundo, a devoção da Condessa Droste zu
Vischering pelo Sagrado Coração de Jesus já foi - como acabamos de ver - um dom total de si mesma, a
que generosidade não chegou essa devoção na vida religiosa?'
A sua alma vai ganhar ainda em grandeza e beleza, em méritos pessoais e favores divinos.
Se até aí, a aspiração à santidade estimulou as suas virtudes, e o amor a levava a abraçar com
alegria a cruz, doravante essa ânsia de perfeição e de sofrimento irá crescendo sempre, sem jamais se
saciar!
................................................................................................
Dizem os sábios que as estrelas sofrem uma evolução na sua vida astral.

No percorrer da sua rota, vão aumentando de temperatura, e, na medida em que aquecem,
passam de estrelas brancas, a estrelas amarelas e a estrelas vermelhas.
A substância de que são formadas contrai-se, e, por conseguinte, diminuem de volume, mas a
sua luz aumenta, e neste período ascendente da sua vida, aos nossos olhos as estrelas crescem, porque a
intensidade da sua luz engrandece-as.
Nas almas dos santos dá-se qualquer coisa de semelhante.
O lado humano da sua natureza diminui, reduzido pelo esforço ascético, mas o seu espírito
torna-se uma estrela gigante, de crescente brilho.
As estrelas, na sua evolução, chegadas ao limite máximo do seu esplendor, começam a perder
o calor e a luz, e voltam, em sentido inverso, até à fase de estrela anâ, e ainda não param, vão-se gastando e
esmorecendo até morrer...
Como diz Soares de Passos:
“.................................Além cintila
Hoje um astro brilhante
Amanhã ei-lo treme, ei-lo vacila
Que foi? Quem o apagou? Foi seu talento
Que extinguiu essa luz já fatigada;
Foram séculos mil, foi um momento
Que a eternidade fez volver ao nada”.
Mas as almas não saem duma massa perecível como as estrelas; são uma faúlha dum fogo
imortal, uma centelha do espírito de Deus, não estão sujeitas a leis de destruição e de morte: o seu destino é
eterno!
O homem, esse “ente mesquinho” que é apenas um “átomo subtil”, no dizer do poeta, foi mais
favorecido do que as estrelas!...
Por isso, embora as estrelas se gastem no irradiar da sua luz – porque toda a irradiação de
energia provoca uma deminuição de matéria – os santos, no fulgor das suas virtudes, em vez de perderem
energias, acumulam-nas, porque a graça condensa cada vez mais a sua vida espiritual. Não perdem nada,
ganham, sempre!
A Irmã Maria do Divino Coração progrediu até à morte em graça, irradiando a beleza da sua
alma numa luz sempre mais pura e mais brilhante.
Foi uma estrela sempre a crescer... Uma estrela branca na juventude; mas estrela amarela na
sua vida religiosa na Alemanha; uma estrela vermelha - hóstia em sangue – em Portugal.
Para compreendermos bem a sua vida, assinalada por virtudes heróicas e graças
extraordinárias, necessitamos de entende a linguagem das estrelas.
“ Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!”
Conheceis este soneto do poeta brasileiro? Permiti-me que vos recorde os últimos versos:
“ Eu vos direi: Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas”.
Também eu vos digo: só sereis capazes de ouvir e entender” a Irmã Maria do Divino Coração,
se amais a Deus como ela O amou!
As palavras inefáveis do Sagrado Coração de Jesus e a vida divina da Superiora do Bom
Pastor, são linguagem de estrelas: É preciso “amar para entendê-las”!
Eu que tenho apenas a minha pobre voz humana, reconheço que não posso dar á minha
narrativa o acento celeste de que a vida da Irmã Maria do Divino Coração carecia.
Perdoai-me se vos falo tão chãmente do que é sublime!
Perdoai-me o laconismo e a aridez que forçosamente tenho de pôr na exposição da sua vida.
Mas como conseguir resumir em alguns minutos uma vida tão extraordinariamente cheia?!

Mal tenho tempo de apontar as várias épocas da sua existência e esboçar o seu belo perfil
moral.
A Condessa Droste zu Vischering tomou hábito na Congregação do Bom Pastor de Münster
no dia 10 de Janeiro de 1889. Tudo no hábito que vestiu condizia maravilhosamente com a sua vocação: o
hábito das Religiosas do Bom Pastor tem, na parte interior, uma cruz; mas essa cruz, que simboliza a
crucifixão íntima, é azul! Penhor de graças celestiais!
E trazem ao peito um coração de prata (que representa o seu próprio coração) com as imagens
de Jesus e Maria, entre lírios e rosas: símbolo de pureza e de amor, e sinal de devoção aos dois Corações
Santíssimos que no seu coração devem viver.
Que admira que a Irmã Maria do Divino Coração recebesse o hábito com alegria?
Foi para ela um dia de divina felicidade, que a estabeleceu definitivamente naquela união de
amor por que ansiava. “Como o passarinho que encontra o seu ninho, também eu, - escreve na
autobiografia – tinha encontrado o lugar do meu repouso, a minha doce morada no Coração amantíssimo
de Jesus”.
Os seus desejos de imolação iam também realizar-se plenamente.
Não lhe faltam trabalhos, humilhações e sofrimentos
O seu amor por Cristo tudo aceita com alegria, especialmente certas humilhações que lhe
proporcionam ocasião de” dar uma bofetada na condessa!”, como ela diz espirituosamente.
Deus não a poupa também a desolações interiores. Mas “sempre sofri por não poder sofrer
mais!”. Estas palavras dão-nos a medida da sua generosidade. Nosso Senhor predestinara-a para ser uma
esposa do seu Coração: o seu destino é dar-se e sofrer!
Amor por amor, vida por vida, sacrifício por sacrifício – não está nisto a verdadeira união dos
místicos esponsais?!
Fez os votos no dia 29 de Janeiro de 1891.
“No santo dia da minha profissão – lemos na sua autobiografia – encheu-me de alegria este
pensamento: agora estou inteiramente identificada com o meu Jesus”.
Na verdade, a sua vida tornou-se conforme à de Jesus, pela imitação das Suas virtudes, pela
generosidade em completar o que falta à Paixão de Cristo, e pela união perfeita da sua vontade com a
vontade do Senhor.
Quem tivera tempo para vos falar da sua humildade e da sua caridade, do seu esquecimento
próprio e do seu espírito de sacrifício!
Quem tivera tempo para vos contar a sua dedicação pelas “filhas” recolhidas no Bom Pastor,
que ela amava, tanto mais, quanto mais pobres, infelizes e abandonadas eram!
Chamava-lhes “os meus tesouros”. Orava e sacrificava-se por elas. Trazia-as no coração.
O quarto voto do seu Instituto – em que prometeu consagrar-se às pobres ovelhas desgarradas
– com que caridade “doce, amável, paciente e misericordiosa” ela o viveu!
Mas temos de passar a correr, quase sem olhar... que o tempo não dá para mais!
Em 1894 a obediência mandou-a para Portugal.
A primeira casa do Bom Pastor em que entrou foi no Porto, mas as Superioras tinham-na
destinado para a casa de Lisboa, onde chegou dias depois.
A demora nesta cidade foi curta; passados três meses regressa ao Porto, onde se conservou até
à morte.
O Bom Pastor era uma fundação pobre, onde a nova Superiora se viu a braços com as maiores
dificuldades para manter a casa, que corria riscos de ter de fechar, por absoluta falta de recursos e encargos
de dívidas.
Mas a Irmã Maria do Divino Coração não podia admitir a ideia de que a casa acabasse:
pensava nas almas para quem essa casa era a salvação!
Digna filha de S. João Eudes e de Santa Maria Eufrásia, para ela “uma alma vale mais do que
o mundo!”
Sente-se abrasada no fogo da caridade do seu Instituto, cujo fim próprio e particular – “é
imitar, tanto quanto possível, com o auxílio da graça de Deus, a ardentíssima caridade do Coração de Jesus
para com as almas, entregando-se com todas as suas forças à conversão das mulheres caídas”.

Pediu às suas religiosas a máxima abnegação no espírito de pobreza; ela própria deu o
exemplo. Sujeitou-se a todas as privações; o seu hábito remendado e o seu calçado ordinário mostravam
bem até que ponto chegava o seu esquecimento próprio! Nenhum trabalho lhe parecia ordinário nem
pesado; ia para a cozinha ajudar a escolher a hortaliça, varria a casa e trabalhava na cerca, sachando e
fazendo outros serviços do campo.
Às “filhas” não quis que se tirasse nada; pelo contrário, melhorou o seu passadio e fez obras
na casa, por reconhecê-las necessárias para a saúde delas. Também não olhou a despesas no serviço de
Deus: para a capela e o culto tudo lhe parecia pouco!
As suas medidas de economia, a valorização dos produtos da cerca, os auxílios que a sua
simpatia atraíu para a casa, e a Providência que compensou a sua abnegação e confiança, conseguiram
vencer a crise.
Em breve o número de internadas subiu de 78 para 100, elevando-se mais tarde para 128; e o
seu sonho era alargar a casa para poder receber 500!
Não obstante todas as preocupações do governo doméstico e os absorventes deveres de
Superiora duma comunidade numerosa, a vida espiritual da Irmã Maria do Divino Coração era cada vez
mais intensa.
Sabia aliar, como ninguém, a vida activa à vida contemplativa, pondo em prática o desejo do
Fundador do Instituto: “Ergue-se para Deus pela oração e o recolhimento, para depois vir para as almas
com o coração abrasado de zelo ardente e as mãos cheias de bençãos ”.
“A vida contemplativa, o trato íntimo com o nosso Divino Mestre – recomendava às suas
religiosas – deve ser a seiva da nossa vida activa”.
A ela, o tempo chegava-lhe para tudo: para a intimidade com Deus e o serviço do próximo:
falava com frequência às religiosas e às “penitentes”, visitava as doentes, consolava as tristes, e nem sequer
faltava aos recreios, onde a sua alegria, no dizer de alguém, “era capaz de fazer rir as próprias pedras!”
Mas a sua saúde, sempre frágil, não se aguentou. Um mal terrível – uma mielite – começou a
fazer-se sentir, e em breve a prostrou no leito.
“Nunca sofri tanto na minha vida, mas também nunca tive tanta paz”.
E não se tratava – ela própria o diz – de consolações sensíveis, mas da paz da união com
Cristo na nudez da Cruz.
Quando a lamentavam respondia: “Mas que coisa melhor pode desejar a esposa de um
crucificado?”
“Agora, sim, reconheço ter atingido a minha vocação”.
A doença permitia-lhe responder sem reserva ao convite do Senhor: “Esposa do Meu
Coração, aproxima-te dele, vem à Minha Cruz!”
Mas a cruz não a torna triste nem indiferente à beleza das criaturas: “Nunca as flores me
pareceram tão belas, nem o céu de um azul tão puro; nunca os passarinhos soltaram gorjeios tão
deliciosos, como agora que tudo me chama às núpcias celestes”.
Ela própria deseja “ser como o sol que, onde entra, dissipa as trevas; deseja espalhar a
alegria e a paz à sua roda, fazer desaparecer toda a tristeza e angústia”.
Consegue- o . Talvez porque como disse António Feijó:
“A bondade é uma flor que se alimenta e cria
Dos resíduos que a dor no coração deixou”.
“Sorri com mais doçura a boca de quem sofre,
Embora amargue o fel que os seus lábios beberam.
É mais ardente o olhar onde, como um aljofre,
A dor se condensou e as lágrimas correram.
Soa, como se um beijo ou uma carícia fosse,
A voz que a soluçar na Dor aprendeu;
E não há para nós consolação mais doce
Que o regaço de quem muito amou e sofreu!”

Todas as pessoas que visitavam a Irmã Maria do Divino Coração no locutório – para onde,
imobilizada pelo mal de Pott, era conduzida no próprio leito – saíam edificadas e consoladas com a
simplicidade e gentileza do seu acolhimento, a paciência que se manifestava no seu sorriso, e o seu grande
espírito de fé e ardente amor de Deus. Nessas conversas, nunca perdia a ocasião de falar do Sagrado
Coração de Jesus. Para Ele encaminhava as almas, n’Ele lhes ensinava a encontrar força e consolação.
Na sua própria família religiosa afervorou o culto do Coração de Jesus.
Inaugurou no Bom Pastor a prática das primeiras sextas-feiras, com Exposição solene do
Santíssimo Sacramento; e fazia celebrar a festa do Sagrado Coração cada ano com mais brilho e piedade.
Porque não era apenas o esplendor litúrgico que a interessava; procurava propagar a devoção
íntima, isto é, a imitação das virtudes e a união no amor.
A festa do Corpo de Deus era também para ela – que nunca soube separar a devoção do
Sagrado Coração de Jesus do Santíssimo Sacramento – uma das mais queridas.
Já doente, fazia-se transportar para junto dum dos altares onde parava a procissão que
percorria a cerca.
Mandava juncar de verdura e de flores as ruas por onde passava Nosso Senhor, e na última
festa, uma semana antes de morrer, ainda a sua voz se uniu – como se fosse o canto do cisne – aos cânticos
religiosos.
No entanto o mal ia avançando sempre. Um ano antes de morrer já era necessário meter-lhe a
comida na boca, e as dores eram crucíficantes.
Os médicos experimentaram vários tratamentos que só serviram para a torturar inutilmente.
“ Médico, para quê? Se o mal é da alma?!”
Estas palavras do autor do “Só” poder-se-lhe-iam aplicar.
Crises violentas e graves punham-na por vezes às portas da morte, sucedidas de ligeiras
melhoras, em que a vida se ia prolongando apenas para lhe prolongar o sofrimento.
Como compensação para o seu martírio, Nosso Senhor concede-lhe a graça de O receber todos
os dias na Sagrada Comunhão e faz-lhe sentir a doçura da Sua presença.
A capela da casa ficava paredes meias com o seu quarto e por um postigo junto da cama podia
ver o sacrário. A companhia do seu “doce vizinho” – como Lhe chamava – enche-a de felicidade.
Sente-se tão atraída para o Coração Eucarístico de Jesus que – diz – “Quase naturalmente me
volto como o girassol para o lado do sol, para a eterna beleza, para o amor eterno”.
Os anos da doença são um permanente colóquio com Aquele que não vê, mas de cuja presença
não pode duvidar.
“Agora é que eu me sinto contente e bem – escreve numa carta ao Director – sofrimentos,
solidão e nada mais que não seja Ele! A minha alma está cheia de alegria e sente-se livre!”
Profundo mistério que só o amor explica: o sofrimento transformado em alegria!
António Correia de Oliveira revela-nos este segredo:
“ Sabia pouco de amor
Ao princípio, a terra inteira;
A lenha, ao ver a braseira,
Cortava as almas de dor!
Tanto chorou, que o Senhor lhe disse:
“ Lenho! Hás de calar-te!
O fogo quer abraçar-te,
E choras? É que não amas.
E o Senhor beijou a lenha...
Beijou-a. De então em diante.

Lenha amante e Fogo amante
Morreram de abraços nas chamas”.
Vieram-me à lembrança estes versos, quando li a seguinte passagem duma oração escrita pela
Irmã Maria do Divino Coração:
“Bem vedes, Senhor, que a minha coroa se torna cada dia mais dolorosa, mas que também
cada dia cresce mais o meu desejo de sofrer por Vosso amor e de me consumir no sofrimento. Assim como
o fogo consome a lenha, fazei que também o meu amor para convosco, purificado e alimentado pelo
sofrimento, me consuma inteiramente, para que eu não tenha outra vida senão Vós!”
O Senhor beijou-a. Eis porque ela não tem medo do sofrimento!
“ Lenha amante e Fogo amante
Morreram de abraços nas chamas”.
A sua vida é um holocausto, no mais alto significado da palavra: sacrifício inteiro, no fogo do
amor que a queima, oferecido sobre o altar do Santíssimo Coração de Jesus.
Por isso o Senhor vai servir-Se dela como instrumento para os Seus desígnios de misericórdia
sobe o mundo.
Foi no meio dos maiores sofrimentos de corpo e alma, que nosso Senhor lhe manifestou o
desejo de que o Santo Padre consagrasse o mundo ao Seu Divino Coração, que lhe mostrou como uma luz
dizendo-lhe: “No esplendor desta luz os povos e as nações serão iluminados, e no seu ardor ficarão
aquecidos”:
Apesar do sacrifício que isto custa à sua humildade, escreve para Roma, e embora não tivesse
recebido resposta à primeira carta, tão certa está de que os desejos do Coração de Jesus se hão-de realizar,
que no dia 1 de Janeiro de 1899 disse ao seu confessor, Rvmo. Pe. Teotónio Manuel Ribeiro Vieira de
Castro (que mais tarde seria Bispo de Meliapor e Arcebispo de Goa e Patriarca das Índias Orientais):
“Principiou o ano das misericórdias do Divino Coração de Jesus”.
Efectivamente, no dia 11 de Junho desse mesmo ano, Sua Santidade Leão XIII fez a
consagração de todo o género humano ao Sagrado Coração de Jesus.
Estava terminada a missão da Superiora do Bom Pastor do Porto.
Na véspera de começar o tríduo prescrito pelo Sumo Pontífice, preparatório da consagração, o
confessor estregou-lhe um exemplar da Encíclica “Annum Sacrum”, que o Santo Padre enviara
apressadamente para ela, e nesse mesmo dia, depois de ter recebido o Sagrado Viático, adormeceu no
Senhor, à hora em que nas primeiras vésperas da festa do Coração de Jesus se cantava este hino:
“Aproximai-vos de Jesus, que, como um inocente cordeiro, Se entregou à imolação; vinde ao
Seu Coração aberto por larga ferida, ao Seu Coração cheio de ternura.
Escutai como Ele vos convida com doces palavras...”.
E parece-me ouvir a sua resposta ao apelo divino, o mesmo cântico de sempre, que agora tem
repercussões eternas: “Eis que eu vou para Ti, ó Jesus, para Ti que eu amei, que eu procurei, que eu desejei
sempre!” (da Consagração das Virgens)
Estrela descida do Céu, ao céu voltou!
E como as estrelas – “Caravana que Deus pelo espaço conduz” - ela segue o Cordeiro no
cortejo das que viveram de amor e “morreram puras!”
Depois de tanto vos ter falado da Irmã Maria do Divino Coração, e de afinal tão pouco vos ter
dito, resta-me dizer-vos, para terminar, qual é a dívida de Portugal para com a benemérita Superiora do
Bom Pastor, e como havemos de pagar essa dívida.
Antes de mais nada, a nossa dívida é uma obrigação de amor.
A Irmã Maria do Divino Coração amou muito Portugal.
“Quero à Alemanha com um amor natural – dizia – mas a Portugal amo-o
sobrenaturalmente, e por isso o segundo amor sobreleva o primeiro”.
“Quanto mais vivos e prolongados forem os meus sofrimentos, melhor! Mais posso fazer em
favor deste querido Portugal”.

Foi por Portugal que a Imã Maria do Divino Coração se ofereceu como vítima de reparação e
de amor, num dom de si mesma tão incondicional, que nem sequer reservou para si nenhuns merecimentos!
Tudo nos deu. E como Nosso Senhor tinha posto à sua disposição os tesouros do Seu Coração
Divino, não foi só com o que lhe pertencia que nos enriqueceu: recebemos, por ela, também os tesouros
infinitos do Coração de Jesus!
Nosso Senhor disse-lhe um dia que os seus sofrimentos tinham um “significado místico”.
No pensamento de Deus estava Portugal!
Decerto, o primeiro dos raios de luz que ela viu emanando do Coração misericordiosíssimo de
Jesus sobre o mundo, para o abrasar e iluminar, caíu sobre Portugal!
Quem sabe ao que nós teremos sido poupados pela sua expiação!
Quem sabe se certas graças, que não merecemos, não terão tido a sua origem remota no
sacrifício puro desta alma que por nós se ofereceu!
A Consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus – cujo pedido partiu de Portugal e ao
qual andou tão intimamente unido um sacerdote português – essa consagração que Leão XIII considerou “o
maior acto do seu Pontificado”, tem para nós, o valor duma predilecção divina e duma vocação imortal!
Quatro séculos depois da hora gloriosa em que outro Papa concedeu a Portugal o mundo
desconhecido para descobrir e cristianizar, a providência volta-se de novo para esta bendita terra de Santa
Maria, donde parte maior sonho ainda de conquista e de glória de Deus: o mundo inteiro consagrado ao
Coração de Jesus!
Mais uma vez Portugal se assinalou diante de Deus e dos homens, não já pela visão e esforço
dos seus reis, navegadores e conquistadores, mas pelo sacrifício de uma alma de eleição que por ele se
imolou!
Como pagar à Superiora do Bom Pastor do Porto a nossa dívida?
Parece-me que de dois modos:
1º - realizando os seus desejos de amor e de glória ao Santíssimo Coração de Jesus.
Consagremo-nos a Ele, “reconhecendo francamente e aceitando com alegria o Seu império”, e
oferecendo-nos espontaneamente – como se não tivéssemos obrigação de o fazer – e só por amor nos
quiséssemos dar.
Façamo-lo reinar sobre cada um de nós, com o desejo sincero de “O consolar e de Lhe
pertencer para sempre!”
Façamo-lo também reinar sobre Portugal, recristianizando as famílias e a sociedade.
E para estabelecer a Realeza de Cristo, que melhor meio do que o desenvolvimento do
Apostolado da Oração?
Mas para que este possa recristianizar Portugal, é necessário que nos compenetremos bem do
seu verdadeiro espírito.
Não basta estar inscrito num Centro e ser devoto do Sagrado Coração e Jesus.
O fim do Apostolado da Oração é essencialmente apostólico.
Se os seus associados tiverem uma alma apostólica, Cristo reinará!
Oração, acção e sacrifício – eis o apostolado plenamente vivido.
A oração é sem dúvida, o meio mais eficaz do apostolado, porque obtém a graça de Deus sem
a qual não podemos nada.
Mas o apostolado das obras, da caridade, é também uma grande força sobrenatural e social.
E o Apostolado do sacrifício, em união com o Coração do Redentor, é mais poderoso ainda!
Finalmente no apostolado do exemplo – o apostolado da nossa própria vida, se nela
reproduzirmos a vida de Cristo, - apressará o reinado do Divino Coração sobre a terra!
2º - Pagaremos a nossa dívida, trabalhando e orando para que a Santa Igreja glorifique a Irmã
Maria do Divino Coração.
Quando, em Novembro passado, o seu caixão foi aberto, o corpo apareceu incorrupto. Com
certeza o Senhor assim o permitiu, para conservar o coração que tanto O amou!
A Imã Maria do Divino Coração não morreu...
Pouco importa que ela repouse

“....... no caixão estreito (2)
pálida e fria...”
Eu creio que o seu coração permanece vermelho e quente!
A Irmã Maria do Divino Coração não morreu... Vestida com o hábito branco
“Lírio que murchou ao despontar do dia,
foi descansar no derradeiro leito”.
Mas ainda ali
As mãos de neve erguidas sobre o peito”
ela continua a pedir por Portugal!
É preciso que Portugal lhe manifeste o seu reconhecimento!
E cabe ao Porto – que a Providência predestinou para relicário do seu peregrino coração –
mostrar-se à altura dos dons de Deus e seguir na dianteira, para que em breve, nesta gloriosa Cidade da
Virgem, nos reunamos de novo a festejar a beatificação da benemérita Superiora do Bom Pastor do Porto.
..........................................................................................................................................
(1) António Nobre.
(2) António Feijó

