A Beata Ir. Maria do Divino Coração
e o Sacerdócio

“Queres conformar a tua vida com o mistério da cruz do Senhor?”
Foi esta a última, e a meu ver decisiva questão, que o bispo me fez
no dia em que fui ordenado para a ordem dos presbíteros.
Ao ler a vida da Ir. Maria do Divino Coração, nestes últimos dias,
estas palavras que pronunciei há cerca de três anos foram-se-me impondo,
cada vez com mais força, à medida que avançava na descoberta desta
grande figura da nossa Igreja e desta Congregação das Irmãs do Bom
Pastor, e não posso deixar de confessar que a dimensão da sua vida que
me foi pedido que desenvolvesse na minha reflexão, a Beata Maria do
Divino Coração e os sacerdotes foi-se pouco a pouco transformando numa
reflexão, não já sobre a Beata Maria e os sacerdotes, mas sobre a Beata
Maria do Divino Coração e o sacerdócio.
À luz da Palavra de Deus que acabamos de escutar, da sua vida, e
de algumas palavras suas, vamos então tentar percorrer este caminho,
procurando descobrir aquela que foi a grande descoberta da sua vida e que
nos legou como caminho a percorrer na fidelidade ao Evangelho e na
vivência da sacerdócio baptismal, vivência que configurou toda uma curta
existência de 36 anos.
Como Israel, foi no deserto que reconheceu com toda a nitidez a voz
do amado que lhe falava, coração a coração; amado que, bem cedo, se Lhe
dera a conhecer, na alegria da sua meninice, no seio da aristocrática e
cristã família dos Droste zu Vischering onde nasceu, na belíssima região
de Westfália, na Alemanha.
Foi ao deserto que o seu amado a chamou; deserto que foi
descobrindo e construindo nas suas pequenas e grandes respostas à
Palavra de Deus que, desde menina, adoptou como Palavra de Vida, e
como caminho de felicidade.
No deserto queria desposar Aquele que a chamava, Aquele lhe ia
sussurando palavras e confidências de amor eterno em instantes de
comunhão ora alimentada na adoração, ora comunhão daquele Pão
Eucarístico que o seu amado escolhera como sinal do Seu amor.
Foi no deserto da provação extrema, deixando tudo (títulos, honras,
fortuna, família, o seu próprio país) e fazendo-se tudo para todos para

ganhar alguns, que foi reconhecendo a voz do seu amado, e finalmente, foi
no deserto do sofrimento e da dor, principalmente nos últimos três anos de
vida, que antecipou os esponsais e, podemos dizer verdadeiramente com o
profeta, que aí conheceu o Senhor.
Na sua auto-biografia, escrita a pedido do seu último director
espiritual, o Dr. Teotónio Ribeiro Vieira de Castro, na altura Vice-Reitor do
Seminário Maior do Porto, diz, a certo momento, falando do seu amado:
“Que Mestre tão prudente é Ele! Prepara-nos com tanta misericórdia
e dá-nos todas as graças necessárias (...) Numa ocasião Ele disse-me: ‘
Esposa do Meu Coração, chega-te ao Meu Coração’. E em seguida falou-me
nos sofrimentos e na minha vocação de sofrer e de me imolar por Ele.
Alguns instantes de união com Ele recompensaram-me por longos meses
de tribulação e sofrimentos. Às vezes perdia-me em qualquer pensamento.
Assim, lembro-me quanto as palavras “Deus escondido” me
impressionaram (...) Sim, Ele é bem o Deus escondido no Santíssimo
Sacarmento, que é a nossa vida, o nosso tudo, Ele esconde a Sua
Divindade e Humanidade, para se dar a nós, para nos inspirar confiança; e
os efeitos da visita deste Deus escondido, seja visita sacramental ou só
dum favor especial, são tamém escondidos. Só as almas que Ele se digna
de assim visitar os conhecem”. (p.164-165).
Como a irmã silenciosa do Evangelho que escutamos, postada aos
pés de Jesus, ela alimentava-se destes momentos de intimidade, e era a
esta melhor parte que ela ia buscar toda a energia que mais tarde se
tornava entrega e atenção generosa a todos quantos a rodeavam.
Mas deixemo-la falar-nos, como se fosse desta página concreta do
Evangelho a que se referisse, numa reflexão que faz às suas Irmãs na
Quaresma do ano de 1895, no Convento do Porto:
“Vida contemplativa, o trato íntimo com o nosso Divino Mestre, deve
ser a medula da nossa vida activa. Crede-me, queridas Irmãs, pode
passar-se uma vida de tarbalho e de ocupações exteriores, e
simultaneamente uma vida toda interior e inteiramente unida a Deus, Ele
está sempre presente, e basta entrar dentro de nós para O encontrarmos.
Habituai-vos a fazer do vosso coração uma cela onde não chega o ruído do
mundo, e onde achareis a toda a hora o predilecto das vossas almas.
Oferecei-lhe os vossos cuidados, os vossos sofrimentos, as vossas fadigas;
ponde-O ao corrente de tudo quanto vos preocupa; habituai-vos a partilhar
com Ele todas as vossas mágoas e todas as vossas alegrias. É isso que
Jesus quer: que tratemos com Ele como um filho com seu pai; quanto
maior for a nossa confiança n’Ele, tanto maior será o Seu amor para
connosco (...) Em todas as coisas exteriores, mesmo nas mais indiferentes,
fixai a vossa vida interior sobre Jesus; nunca O percais de vista, que Ele

vos dirá, como a Santa Catarina: ‘Pensa em mim e Eu pensarei em ti’ - Ele
pensará em vós, na medida em que vos esquecerdes de vós mesmas para
só pensardes n’Ele; e se Ele pensa em nós, não mais teremos que temer, e
seremos felizes, mesmo no meio das maiores tribulações. (...)”.
E
conclui: “Talvez se diga que a vida interior é muito difícil, que só os santos
a podem praticar. Mas, se reflectirmos a sério, uma só vez que seja,
naquilo em que ela consiste e começarmos a praticá-la, ela tornar-se-á
fácil e suave, e, até, uma necessidade” (p. 125-126).
Uma vida de união a Jesus Cristo, uma consciência profunda de ser
habitada por este amor, era o seu segredo. E a contemplação e a acção
eram dois momentos que se tornavam um mesmo momento e que
unificavam toda a sua existência.
Era o seu segredo que, a pouco e pouco foi descobrindo e que, numa
carta dirigida a Dom Schober, um monge beneditino que a acompanhou
espiritualmente nos seus primeiros momentos no Porto, a levava a explicar
esta união com tanta beleza. Dizia a Beata Maria:
“ Dantes, julgava que devia menter-me num desapego tão absoluto
como se trouxesse tudo na ponta de uma faca, e persuadia-me de que
defraudava em algo o meu Deus quando me afastava um pouco daquele
rigor. (...) Desejava explicar-lhe o modo como agora compreendo as coisas,
a fim de me preservar de novas ilusões. Quando a água ferve a descoberto,
desenvolve-se livremente o vapor e sobe para o ar; se, porém, em cima do
recipiente se coloca um testo, o vapor condensa-se e cai em gotas. Assim
devo eu fazer. Isto é: devo esforçar-me por abrasar cada vez mais o meu
coração no fogo do amor divino e deixá-lo consumir-se pelo Divino Esposo.
Nas horas de oração e de recolhimento, posso dar livre curso aos meus
afectos e ao meu amor, desprezando sempre e não tendo em conta alguma
tudo o que é terreno e desapegando o meu coração de tudo o que não é
para Ele; mas venha o testo a ser colocado, isto é, posta em virtude das
minhas ocupações em contacto com as criaturas, então é necessário fazer
descer doce e suavemente, quanto havia recolhido para o meu Divino
Esposo, e fazê-lo cair em gotinhas de água refrigerante sobre todas aquelas
almas com quem, no decurso do dia, haja de ter qualquer contacto” (p.
136-137).
Foi assim a sua santidade. Na simplicidade das pequenas gotas que
se condensavam destes encontros com o Seu amado. Santidade que foi
sendo reconhecida em todos aqueles que, por muitos e variados motivos
foram privando com ela. Santidade que foi sendo proclamada na voz do
povo e que a Igreja solenemente proclamou em 1975, baseada em duas
grandes motivações:

A primeira grande motivação que, naturalmente se foi impondo, foi o
testemunho da sua vida, desde o nascimento até à morte; uma vida vivida
na prática do Evangelho, onde se pode destacar um particular amor à
leitura e meditação do Evangelho, uma vida quotidiana de união e
conformidade com Cristo, alimentada por esta meditação do Evangelho,
que a levou a escolher um estado de vida marcado por constante empenho
ao serviço dos irmãos mais miseráveis, e finalmente o testemunho da
generosa aceitação do sofrimento, que a dominou até aos últimos anos da
sua vida, até ao holoausto da vida pela salvação das almas, sofrendo
alegremente com a certeza de poder conformar-se sempre mais a Cristo,
como prova de amor incondicional.
E neste momento não podemos deixar de mencionar os três grandes
motivos que confidenciou à sua assistente, Ir. Maria da Anunciação, para
a oblação do seu sofrimento. Confidenciou esta sua Irmã: “ Durante o
primeiro ano da doença, durante o Inverno de 1897, quando a nossa
querida Madre estava a braços com uma forte crise do mal que a afligia,
eu velava junto dela, e ela disse-me: ‘ A Irmã está curiosa por saber o
motivo porque eu sofro tanto? Pois bem, eu vou dizer-lho, consome-me
uma sede de sofrimento. Quando cheguei ao Porto, em 1894, contaram-me
que neste país há muitos padres esquecidos dos deveres do próprio estado;
isso produziu em mim uma impressão tão profunda porque, graças a
Deus, na Alemanha nunca soube semelhante coisa, que me ofereci ao Bom
Deus como vítima por estes padres de Portugal. Por isso eu sofro. Primeiro,
para oferecer-me ao Senhor como vítima por estes sacerdotes; em segundo
lugar, como oferta propiciatória, que obtenha para Portugal novos e bons
sacerdotes; e por último, pelo amor que tenho ao Bom Deus’. E
acrescentou: ‘Eu sei que o Senhor aceitou o meu sofrimento’ “.
Falemos. e para terminar, da segunda grande motivação que levou a
Igreja a apresentar-nos a Irmã Maria à nossa veneração, não menos
importante que a primeira, e enraizada nesta vida de conformidade com o
mistério da cruz do Senhor, nesta união amorosa que sustentou toda a
sua vida, e que foi amor recíproco, num amor até ao fim.
Desta profunda união nasceu a mensagem eclesial que por Deus lhe
foi confiada, no final da sua vida, e que levou à Consagração do Género
Humano ao Sagrado Coração de Jesus, mensagem acolhida e executada
pelo Papa Leão XIII, em 1899.
Mensagem eclesial que levou a um aprofundamento do culto ao
Sagrado Coraçõ de Jesus, que não pode ser mais visto somente como uma
prática de orações para garantir a felicidade terrena e celeste, mas como
uma plena doação ao Senhor, e levou a aprofundar a natureza do culto ao
Sagrado Coração de Jesus, que tem por objecto toda a humanidade de
Jesus, realmente presente no Sacramento da Eucaristia.

Tudo isto ajudou à tomada de consciência da doutrina do sacerdócio
comum dos fiéis que, mais tarde, foi desenvolvida no Concílio Vaticano.
A Beata Maria do Divino Coração e os sacerdotes, ou melhor, a
Beata Maria e o sacerdócio, foi o caminho que percorremos juntos neste
fim de tarde. Caminho com ela e caminho para todos, porque na sua vida,
nas suas palavras, ressoava desde já este chamamento a todos os
baptizados a fazer da sua vida uma vida de união e oblação por Cristo,
com Cristo e em Cristo ao Pai, e que o Concílio Vaticano II tão firmemente
declarou como poderemos ver em algumas das muitas passagens que nos
ofereceu e com as quais termino esta minha reflexão. Diz então aí:
“Aprendam os fiéis a oferecerem-se a si mesmos, ao oferecer
juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele. a hóstia
imaculada. Que, dia a dia, por Cristo mediador, progridam na união com
Deus e entre si, para que, finalmente, Deus seja tudo em todos” (SC 48).
“Pela participação no sacrifício eucarístico, fonte e centro de toda a
vida cristã, ofereçam a Deus a vítima divina e a si mesmos juntamente
com ela” (LG 11)
“Pois todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos
apostólicos, (a vida conjugal e familiar), o trabalho de cada dia, o descanso
do espírito e do corpo, se forem feitos no Espírito, e as próprias
incomodidades da vida suportadas com paciência, se tornam em outros
tantos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo;
sacrifícios estes que são piedosamente oferecids ao Pai, juntamente com a
oblação do Corpo do Senhor, na celebração da Eucaristia” (LG 34)
Vamos continuar a nossa celebração, unindo-nos a Jesus Cristo na
oblação do seu sacrifício ao Pai, e que esta memória que hoje fazemos da
Irmã Maria do Divino Coração, nos ajude a avivar em nós a consciência da
nossa existência sacerdotal e a levar uma vida que corresponda ao amor e
ao afecto de Cristo Sacerdote e Bom Pastor, ao seu amor para com o Pai no
Espírito Santo, ao seu amor para com os homens até entregar em imolação
a sua própria vida.
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