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Se chamarmos ao juízo da história o século XIX, deverá ele confessarse de ter pecado gravemente , por pensamentos palavras e obras . Esse lapso
de tempo representa o triunfo do racionalismo, ou seja, da soberba do
homem em revolta contra toda a autoridade sobretudo de Deus. Quebram-se
todos as peias, sacodem-se todos os jugos, apregoam-se aos quatro ventos
todas as liberdades, quer no pensamento, quer no culto, quer no ensino,
quer na imprensa, quer na religião. Santo António Maria Claret tinha-o
previsto, pois no seu diário, a 27 de Setembro de 1859 escreveu: “No dia 23
às sete e meia da manhã, dirigiu-me nosso Senhor estas palavras: ‘ voarás
pela terra e anunciarás os grandes castigos que se aproximam. Os três
grandes castigos que estão para vir são estes: - o protestantismo e o
comunismo; ( nessa altura ainda ninguém falava no comunismo nem sequer
Marx tinha publicado o seu livro “O Capital” que foi a base teórica do
Comunismo) os quatro anti-demónios que promoverão de modo
espantoso todo o amor dos prazeres, o amor do dinheiro, a
independência da razão e a rebeldia da vontade; terceiro, as grandes
guerras e as suas consequências. Estas profecias tiveram trágica realidade
e aplicam-se também a Portugal. Em nenhum país da Europa foram mais
nefastas as ruínas do liberalismo, em nenhuma terra civilizada , o ódio aos
frades e ás freiras deu origem a mais vergonhosa e grosseira ditadura. Acerca
da nossa pátria, a suprema autoridade da Igreja assim pensava também. A 1
de Fevereiro de 1836, desabafava a sua mágoa perante os Cardeais, o Papa
Gregório XVI : “ Vós sabeis em que estado se acham os problemas da Igreja no
reino de
Portugal. Quando primeira e segunda vez nos queixamos
amargamente no meio de vós, das injúrias feitas à mesma Igreja e dos
atentados cometidos contra o seu poder e sagrada liberdade, coisa deplorável e
com efeito indigna de uma nação que se gloriava de obedecer aos reis que
prezavam do título de fidelíssimos, depois das nossas admoestações
reiteradas, depois de tantas provas dadas por nós com longa paciência, não se
tem desistido de vergonhosos atentados contra a Igreja e os respectivos
direitos, não cessando ou reparado o mal feito ao mundo católico com exemplos
perversos em Portugal.
O seu imediato sucessor, Pio XI, 26 anos depois, dirige uma paterna
mas severa admoestação ao Episcopado português: “ Entre tantas e tão
graves amarguras que nos oprimem, não podemos deixar de sentir
particularmente uma dor profunda conhecendo como conhecemos o deplorável
estado em que se acham nesse reino de Portugal as coisas que respeitam à
Igreja Católica, sem que contudo tenha aparecido qualquer testemunho público
a terdes empregado no desempenho do vosso gravíssimo cargo Episcopal
aquela vigilância e fortaleza que sempre foram necessárias mas que agora no
meio de tão grande iniquidade dos presentes tempos , especial e

imperiosamente são reclamadas pela obrigação do vosso ofício pela causa da
Igreja Católica e para salvação dos fieis que vos está confiada nessa nação
Em Junho de 1857, um Jesuíta de grande envergadura assim se
exprimia numa carta ao seu Superior Geral: “ O Reino de Portugal, quanto à
parte religiosa, encontra-se em miserável estado. Numerosas sedes episcopais
encontram-se viúvas dos seus pastores, algumas entregues a bispos típicos os
cabidos e as colegiadas pela maior parte manchadas pelo vício da simonia e as
paróquias confiadas aos sacerdotes que são imagens da autoridade civil isto é,
que não explicam o Evangelho ao povo e a doutrina cristã às crianças”. Deus
cuja misericórdia não tem limites acorreu a tão lastimável estado de coisas
quer a nível mundial quer a nível nacional, por meio do seu Santíssimo
Coração “ no qual, - escreveu Leão XIII na Enciclica Annum Sacrum - se
devem colocar todas as esperança, a Ele pedir e d’Ele esperar a salvação.”
Para levar a cabo essa aberta regeneradora, escolheu o Senhor uma
alma de raras qualidades e sobretudo de grande virtude, a jovem Condessa, a
Ir. Maria Droste, cujo Centenário da morte ou da sua entrada no Céu,
estamos aqui a iniciar.
Dominava esta alma de eleição um apaixonado amor à santa Igreja
como ela própria confessa depois de se referir à primeira Comunhão feita a
25 de Abril de 1875 “Nosso Senhor, que mais tarde tencionava inspirar-me
para sofrer pela conversão dos pecadores e pelas necessidades da Santa
Igreja, também permitiu que desde a minha mais tenra idade, eu sentisse a
fidelidade e a felicidade de ser filha da Santa Igreja. Talvez a primeira coisa de
que me lembro foi uma viagem a Roma que meus pais fizeram no mês de Junho
de 1867. Lembro-me das cartas que escreveram, dos retratos do Santo Padre
que eles trouxeram e da grande festa com bandeiras no dia em que
regressaram de Roma”.
No ano de 1872, a perseguição religiosa que grassou sobre a Alemanha
e que não poupou a família dos Condes Droste zu Vischering, não causou
tristeza, antes felicidade, em todos aqueles cristãos com a tempera dos
primeiros mártires. “Todos esses acontecimentos, - escreve Maria aumentaram cada vez mais o nosso entusiasmo pela Santa Igreja Católica e
seus ministros.
A 25 de Junho de 1897, já religiosa no Porto, na festa do Sagrado
Coração de Jesus, relatará:” Nosso Senhor depois da Comunhão, disse-me que
hoje me escolhia novamente para esposa bem amada do seu Coração e punha
os tesouros do seu Coração à minha disposição. Que devia rezar muito pela
Santa Igreja Católica, pelo mundo inteiro, mas sobretudo pelas almas às quais
Ele queria fazer chegar graças por intermédio de mim”.
Mais tarde resumirá assim a sua vida: “ Esposa de nosso Senhor e filha
da Santa Igreja, encontrei nisso toda a minha felicidade”.
Mas é tempo de conhecermos mais intimamente esta alma privilegiada
da qual o Senhor se serviu para derramar graças abundantes sobre o mundo
e em particular sobre a nossa terra.

“ Nasci em Münster na Vestefália, Alemanha, a 8 de Setembro de 1863,
eu e o meu irmão gémeo, mas minha mãe disse que nessa ocasião sentiu uma
consolação tão grande, que esse dia foi para ela um dos mais felizes da vida. O
primeiro favor que recebi de nosso Senhor foi o de ser baptizada imediatamente
por estar em perigo de vida. Quem me baptizou foi o médico, o chefe dos
Maçons em Münster. Nosso Senhor quis assim livrar-me desde o primeiro
instante da minha entrada no mundo, do poder do demónio e tomar posse de
mim “. No Natal de 1883 consagra-se a Deus pelo voto de castidade perpétua.
O Senhor apodera-se dela e marca-lhe a consagração com o sinal da cruz
fazendo-a passar por dilatados e penosos sofrimentos quer corporais quer
espirituais. Com o espírito embalado por longo tempo, em sonhos de ser
missionária dos infiéis, Deus escolheu-a para outro campo de acção.
No dia 1 de Julho de 1888, ao esperar na Igreja Paroquial a sua vez de
se confessar, ouve subitamente a voz do Senhor; “ Deves entrar no
Convento do Bom Pastor ” . Com a vocação irrompe na sua alma a ânsia de
salvar a juventude extraviada nas pobres Madalenas, imitando Jesus, o Bom
Pastor, que sai à procura da ovelha perdida, Ele que é o amigo dos
pecadores.
A 10 de Janeiro de 1889, toma o hábito religioso no Convento de
Münster, no mesmo dia em que, no Carmelo de Lisieux, França, Santa
Teresinha do Menino Jesus recebeu também o hábito.
Professou a 29 de Janeiro de 1891. Após três anos de total dedicação
ao apostolado das jovens transviadas, Carisma próprio do seu Instituto, é
enviada para Portugal. Contava 30 anos de idade e decorria o ano de 1894.
Depois de três meses passados em Lisboa chega ao Porto como Superiora do
Recolhimento do Bom Pastor, na Rua do Vale Formoso, Paranhos, a 17 de
Maio. De lá escreve pouco depois: “ Vivemos numa situação angustiosa, a
casa está em ruínas, devorada por dívidas que nos sufocam. Vejo porém e
sinto, que Deus está comigo e assim cresce cada dia mais a minha coragem,
embora por vezes isto seja difícil de suportar. Temos de alimentar cento e vinte
pessoas. Sinto-me tão portuguesa que não me importo com tanto desconforto,
tanto frio e tanta humidade”.
A sua tenacidade aliada a uma absoluta confiança no Coração de
Jesus realiza o milagre de transformar aquela Comunidade e as ruínas do
edifício, em florescente jardim de Deus. A 21 de Maio de 1896 cai de cama
esgotada de trabalho, que nunca mais se pode levantar. Uma ostiomielite
paralisa-a e martiriza-a com dores atrozes durante três anos. Às três horas
da tarde do dia 8 de Junho de 1899, ao hino das primeiras vésperas da Festa
do Coração de Jesus, quando por todo o mundo católico se fazia o tríduo de
solene preparação para a Consagração do Género humano ao mesmo Divino
Coração, a vítima de Paranhos consumava o seu sacrifício. Contava 36 anos
de idade. O Papa Pio XI na encíclica Miserentíssimos Redemptoris em 1928,
afirma que a devoção ao Coração de Jesus tem duas vertentes: a consagração
e a reparação. A consagração é exigência primária desta devoção. É
expressão do amor pessoal da alma para com Deus. Jesus entregou-se à
vontade do Pai num amor Filial, nós queremos entregar-nos à vontade de

Deus, á vontade de Jesus não como mercenários, mas por amor, por
retribuição de amor. O Coração de Jesus pretendia no dealbar do século XX,
afogar o mundo numa avalanche de graça e de misericórdia, para isso queria
que o Papa, seu vigário na terra, com os Bispos e todos os Católicos,
membros conscientes e responsáveis pela harmonia humana, Lhe fizessem
solenemente a Consagração do mundo inteiro e é a Irmã Maria do Divino
Coração a eleita de Deus para ser a apóstola desta Consagração. É ela que
tem de se dirigir ao Papa transmitindo a missão divina que lhe foi confiada
pelo Senhor, precisamente da cidade do Porto. Ela não fez mais do que
expandir o que há longos anos ardia no seu coração. Na manhã da Festa do
Coração de Jesus, na Capela do solar de Darfeld, diante da estátua que lhe
era tão querida, depois de Comungar, ouviu a jovenzinha distintamente
aquela vós interior “ ... que eu não conhecia ainda mas que hoje me é tão
familiar: ‘Tu serás a esposa do meu Coração’ . Não posso dizer o que senti
naquele momento, senti-me consternada, aniquilada, confundida e ao mesmo
tempo inundada das fontes do seu Amor. Que felizes momentos! Esposa do seu
Coração! Eu tão pobre e miserável! A partir deste momento eu já não podia
pensar senão no Coração de Jesus como meu esposo. Que intimidade entre
nós! Vivia com Ele, dizia-Lhe tudo e Ele era sempre cheio de misericórdia e de
bondade para comigo”.
Maria foi sempre fiel ao seu Divino Esposo, dando-Lhe sempre todo o
coração, sem qualquer compromisso com outras afeições.
Mas à Consagração veio juntar-se outro elemento imprescindível: a
reparação. foi na mesma altura, ainda Jovem, passeando pelo jardim do seu
palácio, “ senti vivamente - escreveu ela - que o Senhor me dizia que teria de
sofrer muito por Ele. Jesus falou-me dos sofrimentos por que passava vendo-se
abandonado de todos e pediu-me que Lhe fizesse companhia. Disse que O
ofendia sobretudo o abandona de muitos sacerdotes”.)
Mais tarde, já em Portugal, o Senhor explica-lhe a razão de lhe pedir os
sofrimentos. “ Resgatei o Género Humano pela cruz e é pela cruz que santifico
as almas. quanto mais eu ligo uma alma à cruz e quanto mais semelhante eu a
torno a Mim, tanto mais estreitamente me uno com ela. Os sofrimentos dos
meus eleitos completam a obra da minha Redenção”. Podíamos exclamar, e ela
podia dizer também as palavras de S. Paulo: “Completo o que falta à Paixão de
Cristo a bem do seu Corpo que é a Igreja”. A cruz é o altar em que se imolam
os eleitos do Coração de Jesus. É neste ambiente de Consagração e de
Reparação que surge a grande missão da Irmã Maria de pedir ao Papa a
Consagração do Mundo ao Coração de Jesus.
A 8 de Dezembro de 1898 um ano antes de falecer, a Superiora do Bom
Pastor do Porto depois de uma preparação de cinco a sete horas diante do
Santíssimo Sacramento, durante 15 dias, escreveu ao Papa Leão XIII a
belíssima carta da qual extraí apenas estas passagens: “ N Véspera da
Imaculada Conceição nosso Senhor deu-me a conhecer que em virtude deste
novo desenvolvimento que havia de tomar o culto do seu Divino Coração, faria
resplandecer uma luz nova sobre o mundo inteiro e disse:’ Ao brilho desta
luz, povos e nações serão esclarecidos pelo seu calor ‘. Reconheci com

ardente desejo Ele tem de ver o seu adorável Coração cada vez melhor
conhecido e mais glorificado e de espalhar e de espalhar os seus dons e
bênçãos sobre o mundo. Poderia parecer estranho que nosso Senhor peça esta
consagração do mundo inteiro e não se contente com a consagração da Igreja
católica, mas o seu desejo de reinar de ser amado é tão grande que Ele quer
que Vossa Santidade Lhe ofereça os corações de todos os que pelo baptismo já
Lhe pertencem para lhes facilitar a conversão à verdadeira Igreja e os corações
dos que ainda não receberam a vida espiritual pelo baptismo mas por quem Ele
deu a sua vida e derramou o seu sangue e que são igualmente chamados a ser
um dia filhos da Santa Igreja para lhes apressar por este meio o seu
nascimento espiritual.
Depois de longas consultas estudos e informações, a 25 de Maio de
1899 publicava o Santo Padre a encíclica Anum Sacrum mandando celebrar
um Tríduo de orações na principal Igreja de cada localidade nos dias 9, 10 e
11 de Junho como preparação para a Festa do Coração de Jesus em cuja
Solenidade se recitaria a fórmula de Consagração do Género Humano.
Leão XIII compreendia a transcendência deste seu acto dizendo
textualmente: “Eu sei que este acto apressará para o mundo a vinda das
misericórdias que esperamos. Vou praticar o acto mais glorioso do meu
Pontificado”. Tanto nesta carta como na anterior a mensageira do Coração de
Jesus anunciava as graças com que o Senhor recompensaria esta acto
transcendente. Bispos e Padres tornar-se-ão mais fervorosos. Na verdade
houve um florescimento de santidade sacerdotal no princípio deste século
como poucas vezes se registou na história da Igreja. “Os justos serão mais
perfeitos”, quantas pessoas mesmo no mundo procuraram copiar na sua vida
os traços do Mestre, de Jesus. Perpassou pelo mundo uma ânsia de
santificação, os Conventos e seminários encheram-se então de verdadeiras e
santas vocações. Para quantos não se realizou também a outra promessa:
“Os pecadores converter-se-ão “ Se pudéssemos abrir o livro da vida,
encontraríamos multidões para as quais o Coração de Jesus foi o refúgio
seguro na hora da morte! “ Os hereges e cismáticos voltarão à Igreja ... na
verdade a seguir a um dilatado período de oposição, luta e incompreensão
começou o ecumenismo que tantos irmãos separados trouxe para o seio da
única e verdadeira Igreja. Por fim, a conversão dos pagãos. Que evidentes
não foram os progressos e as vitórias no campo missionário. A evangelização
dos infiéis, timbre de poucas nações tornou-se empresa entusiástica de todos
os povos cristãos. Contínuas levas de missionários recortaram todos os
cantos da terra colhendo para o Céu florejante messe de almas.
Vinculou-se por fim a devoção ao Coração de Jesus de tal maneira que as
primeiras sextas-feiras as festas e as consagrações tornaram-se prática
habitual em toda a parte.
O apreensivo estado da Igreja como foi recordado ao princípio, era
deplorável e fazia tremer os chefes da mesma Igreja, mas então voltaram-se
para o Coração de Jesus e o que não podiam os homens realizou-o a graça do
Senhor. Razão tinha pois a virtuosa Superiora do Recolhimento do Bom

Pastor no Porto para dizer no princípio de 1899 que tinha começado o ano
das misericórdias do Coração de Jesus.
Escutamos atrás as referências pouco lisonjeiras, até dos Romanos
Pontífices sobre o panorama da Igreja em Portugal. Para curar estas feridas,
reavivar o espírito cristão, e afervorar os sacerdotes, mandou-nos o Senhor
esta nova mensageira sua. Veio para a nossa pátria para restaurar brechas
sobretudo no sector eclesiástico. Do ardor da sua oração para o sacrifício
entrou ela em Portugal, amou a nossa nação porque era a terra aonde o
Coração de Jesus a conduzira, era o altar onde ela devia imolar-se por Deus
e pelas almas da sua pátria de adopção.
Quando certa vez teve de fazer uma visita ao seu país, a Alemanha, “a
viagem segue o curso normal, tranquilo, mas no fundo do coração sinto
saudades do nosso pobre Portugal e especialmente da minha cela junto da
querida capela, nada no mundo pode substituir para mim aquele lugar”.
Num período de crucifixão em que a Irmã Maria se imola pela Igreja e
por Portugal, afirma:” muitas vezes na minha doença, quando sentia ardentes
desejos de morrer, nosso Senhor me dizia ‘ Então queres que Eu leve sozinho a
cruz de Portugal?!” Certa vez disse-lhe o Senhor: “Fica sabendo minha filha,
que da caridade do meu Coração quero fazer descer torrentes de graça através
do teu coração para dentro do coração dos outros. É esta a razão porque ao
dirigir-se com confiança e ti, não são as tuas qualidades mas seu Eu mesmo a
causa disso. Nunca ninguém que se encontrar contigo se afastará sem que a
sua alma seja de qualquer maneira aliviada, consolada ou santificada ou sem
haver recebido alguma graça, nem até o mais endurecido pecador, dele
depende aproveitar-se desta graça.”
Por três longos anos imóvel e afogada em dores, fazia-se transportar na
sua cama portátil à sala de visitas onde diariamente passava horas e horas a
atender pessoas de todas as classes que procuravam “A santinha alemã”
como carinhosamente lhe chamavam. Mas dessa cama donde tanta
consolação e alento transmitia, não descurava, com uma energia e prudência
extraordinárias a actividade e negócios da casa, onde habitavam umas 175
pessoas.
Há pouco tempo um dos nossos prelados, antigo aluno do Colégio
português em Roma, dizia-me que não compreendia bem a razão pela qual,
junto dos quadros dos fundadores daquela Instituição, os Viscondes de S.
João da Pesqueira, se encontrava também o quadro da Ir. Maria do Divino
Coração. Eis a razão: A senhora Viscondessa visitava com frequência a
Superiora do Bom Pastor gratificando-a com generosas ofertas para a
manutenção do Recolhimento, em troca recebia palavras consoladoras e a
certeza de rezar e se interessar pela conversão do marido desta ilustre dama.
O Visconde, D. Luís Maria de Sousa Rebelo e Souto Mayor, apesar de
católico, levava uma vidas pouco conforme com os ditames de um bom
cristão. Voltou-se decididamente para Deus devido à actuação da Ir. Maria.
Sugeriu-lhe esta que promovesse com os seus avultados recursos, a
fundação de um colégio Português em Roma, que fosse frequentado por
alunos seminaristas ou já sacerdotes, oriundos de Portugal e das suas

províncias ultramarinas. Na cidade eterna iriam estudar as ciências sagradas
de filosofia e teologia à luz da recta doutrina de que é garante o Vigário de
Cristo. assim aconteceu na verdade. Muitos jovens de todas as Dioceses de
Portugal partiram para Roma bendizendo a hora em que para ali se
dirigiram. Ainda hoje, mais de metade dos Bispos de Portugal foram alunos
do Colégio Português. Eles e tantos outros alunos felicitam a Instituição que
os albergou e lhes facilitou uma cultura superior nas ciências eclesiásticas,
que trouxeram para Portugal devido à concretização da iniciativa da Ir. Maria
do Divino Coração, a bem do Clero Português, tantas graças. Se os Viscondes
de S. João da Pesqueira foram fundadores, foi a Ir. Maria a sua inspiradora.
Quem tanto amou a nossa terra nela quis também repousar e pediu aos seus
familiares deixassem os seus restos mortais na sua pátria de adopção. Estas
relíquias repousam agora em Ermesinde, na Igreja do Coração de Jesus
erecta pelas suas filhas espirituais, em cumprimento do voto feito pela Bem
aventurada Superiora.
Na primeira sexta-feira de Julho ou Agosto de 1897, recebeu ela esta
ordem do Senhor: “Deves erigir-Me aqui um lugar de reparação e eu erigirei
nele um lugar de graças. ‘depois disse-me que queria que esta Igreja fosse
sobretudo um lugar de reparação, pelos sacrilégios e para atrair graça e
bençãos sobre o Clero’”. A construção desse templo foi a sua última
preocupação. Ela própria, no seu leito de dor, mal podendo segurar um lápis
entre os dedos, traçou as linhas arquitectónicas do futuro Santuário. As suas
religiosas começaram a erguê-lo em Paranhos, junto à casa da Rua de Vale
Formoso, onde a Bem-aventurada faleceu, porém, as convulsões políticas e
religiosas que atingiram Portugal nos primeiros anos deste século, obstaram
à conclusão da obra. Prevendo esta hipótese a Superiora deixou escrito as
seguintes normas: No caso de eu morrer antes de ter edificado a Igreja, peço
às minhas muito amadas Irmãs e filhas espirituais, que dêem cumprimento ao
voto que hoje faço, para assim corresponder aos desejos de nosso Senhor e
consolar o seu Divino Coração.” E cumpriram. Aqui em Ermesinde, nesta
Casa, ergue-se a majestosa e bela Capela do Coração de Jesus que cobre os
restos mortais de Maria do Divino Coração, que no dia 1 de Novembro de
1975 o Papa Paulo VI elevou aos altares com o título de Beata.
O Senhor tinha prometido à sua serva que ninguém que se
encontrasse com ela se afastaria sem que a sua alma recebesse graças e
fosse consolada, aliviada e santificada. Esta promessa não só se realizou na
vida da Superiora de Paranhos, mas continua em vigor junto das suas filhas.
Aqui, diante da hóstia Consagrada em constante exposição, ajoelham almas
em adoração reparadora. Aqui, sente-se o palpitar ardente da Beata Maria do
Divino Coração. Aqui surge a esperança firme de novas graças do Coração de
Jesus para a Santa Igreja, para a nossa pátria neste prelúdio do século XXI.

