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A Liturgia da Palavra que acabámos de ouvir, irmãos e irmãs no Senhor, nos
centram no mistério deste amor de Deus louco e apaixonado pelos homens, pela
humanidade e por cada um de nós em particular.
Na primeira leitura o amor do Bom Pastor, que tem esse carinho e essa predilecção
pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas e que o Evangelho há-de dizer que esse Bom Pastor
há-de dar a vida pelas suas ovelhas, e há-de dá-la livremente “A vida ninguém ma tira, sou
Eu que a dou e dou-a livremente porque amo as minhas ovelhas “. S. Paulo na carta aos
Efésios, faz exaltação desse amor do Pai e nos convida a amar ao jeito de Deus e a assumir
na nossa vida esta dimensão da perfeição da caridade e finalmente este texto riquíssimo do
Evangelho, novamente nos convida ao amor, através do mandamento novo do Senhor “
Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei”, e a maior prova de amor é exactamente essa ,
estar disposto a dar a vida pelos outros como Jesus Cristo deu a vida por nós. S. João há-de
dizer:”Nisto conhecemos o amor. Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos
nossos irmãos”.
A Liturgia da Palavra portanto, bem escolhida para esta celebração e para este dia da
Beata Maria do Divino Coração, centra-nos no mistério que ela viveu, o mistério do amor
de Deus, o mistério do Bom Pastor, o mistério de Jesus Cristo e o mistério do amor dos
irmãos a quem se dedicou de alma e coração até ao fim da sua vida.
Faz hoje 99 anos, ali, naquela casa, num quarto hoje transformado em Capela, pelas
três horas e tal da tarde, morre a Irmã Maria, aquela que o Papa havia de Beatificar e
esperamos no Senhor que, este Papa ou outro, a eleve às honras da santidade Canonizandoa. Vivemos dessa alegria e dessa esperança.
A Irmã Maria do Divino Coração de quem hoje queremos começar a preparar em
centenário para a grande festa daqui a um ano, a Irmã Maria viveu, creio que posso resumir
em três grandes paixões a sua vida, o seu coração, o seu amor.
A primeira grande paixão da Irmã Maria, ainda jovem, foi sem dúvida nenhuma a
loucura apaixonada por Jesus Cristo e pelo chamamento que Ele lhe fazia.
Ela encontrou-se na sua vida com o Senhor Jesus desde pequenina, mas a certo
momento da sua caminhada espiritual Ele a convida, como ela diz na sua autobiografia,
para ser Sua esposa e doravante esta jovem que podia ter uma vida fácil de palácio, de
riqueza, de alta sociedade, uma vida confortável, uma vida cheia de mundanismo até, esta
jovem sente-se seduzida pelo Senhor Jesus e responde com uma generosidade total e radical
a esse apelo, a esse chamamento, a essa vocação. Ela sente que Ele a quer Sua esposa e vai
lutar quanto pode para realizar plenamente esta vocação e este apelo que o Senhor lhe fazia.
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Vão passar anos. A maior parte de vós talvez até saiba mais da vida da Irmã Maria
que eu, já porque sois ou Irmãs da Congregação ou devotos da Irmã Maria que tendes lido
com toda a certeza muito mais que eu àcerca dela, mas é espantoso como ano após ano, esta
jovem vai caminhando nesta sedução do Senhor e no desejo de Lhe ser fiel e de lhe
responder com desassombro e com audácia própria de um coração generoso, e nada, nem a
saúde débil, nem a separação dolorosa da família, nem porventura até algum Mosteiro que
lhe fechava as portas devido à saúde, nem a amizade, o amor fraterno fortíssimo por seu
irmão gémeo, nada a impediu de seguir de uma maneira generosa e radical a paixão interior
que sentia por Jesus Cristo e a resposta generosa ao Seu apelo.
Foi a primeira grande dimensão que a mim me tocou e me toca sempre ao ler a
autobiografia ou os escritos dela, as suas cartas porventura, e esta grande paixão interior
que a leva a dar-se a Jesus Cristo, a corresponder a esse apelo no meio das dificuldades, ao
ponto de ainda em casa, já que a entrada para o Mosteiro demorou tantos anos, ela, com
licença dos pais, vai viver quase num noviciado porque dedica o seu tempo à oração e ao
serviço dos pobres, durante esses dois anos e meio que viveu no Castelo de Darfeld, antes
de entrar na Vida Religiosa, no Mosteiro ou no Convento do Bom Pastor, como se dizia
nessa altura.
Então esta primeira paixão que nos encanta na Irmã Maria é esta resposta fiel ao
Coração de Jesus Cristo que a chama, que a convida e a impulsiona continuamente e a
resposta cada vez mais audaciosa que a leva a muita oração, a muita penitência, a uma
ascese de auto-domínio, para corresponder cada vez mais ao sonho que Jesus Cristo tinha
sobre ela e à resposta generosa que ela queria dar a esse Senhor a esse Esposo da alma e do
coração.
A segunda grande paixão da Irmã Maria do Divino Coração é a sua loucura pela
Eucaristia.
Desde pequenita, já em casa, porque o Castelo de seus pais tinha Capela, ela sentese continuamente atraída por Jesus Eucaristia. Ela diz mesmo que tem inveja da lâmpada
que está acesa junto ao Sacrário porque queria ser ela para estar lá dia e noite em adoração,
em louvor, em acção de graças, em reparação. Ela é alguém que vive desde pequena e
depois de jovem, a sedução do Sacrário e o amor entranhado, a paixão interior pela
Eucaristia. Alguma vez que lhe não era fácil participar na Missa ou Comungar, era para ela
quase uma dor interior de alma e coração e como ela descreve, com que carinho, com que
enlevo ela fazia de sacristã da Capela do palácio e cuidava de tudo o que dizia respeito ao
altar, à Eucaristia... Mas, mais que isso. Não era só um culto exterior, era algo que se
apoderava do seu coração e que a levava a querer ser vítima com Cristo para ser
coorredentora com Ele, e sempre, como diz S. Paulo, no apêlo a ser hóstia viva com Jesus
Cristo, imolada com Ele no altar, sacrificada com Ele para em Jesus Eucaristia ser oblação
viva para redenção e para salvação do mundo.
É esta paixão que a vai devorando, é este amor à Eucaristia, desde as longas horas
de oração e de vigília, que se vai apoderando cada vez mais da sua vida e do seu coração.
Mil e um pormenores, desde o tempo em que foi para umas férias com os pais e em que faz
tudo para ter missa diária e que convence um padre a deixar Jesus no Sacrário porque ela
durante as férias cuidaria de ter sempre a lâmpada acesa e de ir lá em adoração. Ainda
jovem, no fulgor da sua juventude, é Jesus Eucaristia que a vai cada vez mais seduzindo e
polarizando o seu dom, a sua oferta, a sua entrega e a sua própria vida, porque é na
Eucaristia, como ela diz, é no Sacrário que vai encontrar a força para amar os irmãos, para
se dedicar aos pobres, para viver a doação do seu coração e da sua vida aos mais
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miseráveis, aos mais necessitados, mesmo ainda antes de ser Religiosa, e é sempre no
Sacrário, na celebração Eucaristica que ela encontrará, como mais tarde dirá ao escrever a
sua autobiografia, o encanto da sua vida, o enlevo da sua alma, é neste desejo de viver
identificada com Jesus Eucaristia, de ser vítima com Ele, de ser oblação com Ele ao Pai
para salvação e redenção do mundo.
A terceira paixão, eu diria o terceiro amor, a terceira pétala deste amor perfeito, que
foi o coração da nossa Beata, foi sem dúvida nenhuma a relação pessoal, íntima, a
devoção entranhada que ela tinha ao mistério do Coração de Jesus Cristo.
Todos sabemos o lugar ímpar que ela teve na sua correspondência com o Papa Leão
XIII para conseguir a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. O Papa fará
essa consagração no dia 9 de Junho e a Ir. Maria morre exactamente na véspera, na vigília
da grande festa universal em que o Papa quiz convidar o mundo inteiro e todas as Dioceses
a unirem-se a ele na consagração do mundo ao Coração de Cristo. Mas o instrumento
providencial que Deus na Sua Infinita Providência sempre insondável quiz escolher, foi esta
Religiosa do Bom Pastor. E foi aqui nesta casa, e foi ali daquele quarto, e foi daquela
Capela, e foi daqui que partiram para Roma várias cartas, não digo para convencer Papa,
mas para levar ao Santo Padre aquilo que o Senhor lhe comunicava na sua oração e o desejo
íntimo que Deus tinha de que o mundo fosse consagrado ao Coração de Seu Filho Jesus
Cristo e é ela, a Beata Maria do Divino Coração, que também por um mistério da
Providência Divina, - não foi por acaso concerteza que ao entrar no Bom Pastor recebeu um
nome ligado ao Coração de Jesus - quando o Senhor a encaminha neste desejo de se servir
dela como instrumento providêncial para que o Coração de Cristo fosse mais conhecido,
mais amado e para que o Papa colocasse o mundo dentro do Coração de Cristo numa
consagração feita por ele, Vigário de Cristo na terra.
O amor ao Coração de Jesus não é outra coisa meus queridos amigos, que o amor,
que a devoção ao Amor Trinitário. Deus é amor.O Pai , o Filho e o Espírito Santo são Amor
Eterno, Amor Infinito. No Coração de Jesus encontramos todo o Amor Divino enquanto Ele
é segunda Pessoa da Trindade, Verbo do Pai feito homem, mas também encontramos todo o
amor humano na sua máxima perfeição enquanto ele é homem verdadeiro filho de Maria de
Nazaré.
E é este amor do Coração de Cristo, é este Cristo que tem um coração que ama, um
Deus que tem coração, que seduziu a Irmã Maria e que a levou a dedicar-se cada vez mais a
esta devoção e a entrar neste mistério deste Coração e por isso ela é também para nós
caminho. Ela a Beata Maria do Divino Coração apresenta-se a nós como modelo, como
caminho para chegarmos como ela ao centro do amor que é o Coração de Jesus Cristo.
Que a Beata Maria hoje, no começo do centenário da sua morte - de hoje a um ano
celebraremos 100 anos da sua morte - pois que ela nos encaminhe ao longo deste ano.
Que saibamos todos ter a humildade de aprender com ela a corresponder com fidelidade à
vocação que Deus nos deu, seja ela qual for, de matrimónio, de leigo na Igreja, de Padre, de
Religiosa, o caminho que o Senhor escolheu para nós. Temos nela um modelo de fidelidade
e de entrega, de resposta generosa, vencendo todas as batalhas e todas as lutas para
correspondermos a esse apelo, a essa vocação.
Que a Irmã Maria seja também para nós modelo do que é um cristão, uma cristã que
entendeu que a Eucaristia é o centro da vida da Igreja, ou como diz o Concílio Vaticano II
na Lumen Gentium, “é o cume, o ponto mais alto da Liturgia e da vida de toda a Igreja.”
Ela entendeu isso perfeitamente. Então que ela nos ensine a sermos homens e mulheres de
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Eucaristia, a vivermos mais centrados no sacramento do amor, a vivermos mais presentes
em adoração a Jesus em cada Sacrário. Que ela nos ensine a sermos homens e mulheres de
Sacrário para vivermos de uma maneira mais plena a nossa vocação cristã que brota e que
nasce da própria Eucaristia.
E finalmente que a Irmã Maria do Divino Coração, a Beata Maria, ao longo deste
ano nos vá ensinando os segredos do amor do Coração de Jesus Cristo e nos vá sobretudo
ensinando a amar os outros como ela soube amar de uma maneira incalculável, de uma
maneira de uma total doação de amor aos outros. Ela não se ficou pela contemplação no
Sacrário, ela levou esse amor aos mais pobres, aos mais necessitados, aos mais carênciados
como dizemos hoje, aos mais marginalizados. O amor dela não era algo teórico, era um
amor que se concretizava nos outros, nas pessoas, sobretudo nas jovens da casa do Bom
Pastor onde ela trabalhava com um coração de mãe, ao jeito do próprio Deus que é mãe e
pai ao mesmo tempo. Então que ela nos ensine a descobrir o amor do Coração de Cristo e a
sabermos imitá-lo.
Que ao longo deste ano cada um de nós contemplando a Irmã Maria, ame um
bocadinho mais a Deus em primeiro lugar, ao Coração de Seu Filho Jesus Cristo numa vida
de louvor e de reparação e ao próximo sobretudo aos mais necessitados, aos mais
carênciados. Aprendamos com ela este amor que fará a autenticidade da nossa vida criatã.
Se a Irmã Maria foi Beatificada, não foi só porque teve uma vida mística muito
bonita, não foi só porque escreveu cartas ao Papa e conseguiu que o Papa Leão XIII
consagrasse o mundo.Se ela foi Beatificada e se hoje a veneramos, foi porque soube amar.
A santidade mede-se pelo amor. A Irmã Maria se é Beata e se um dia chegará aos altares
como Santa, é porque soube amar, soube traduzir na vida o amor do Coração de Cristo, do
tal Bom Pastor que ama sobretudo as ovelhas perdidas, as ovelhas doentes, as ovelhas
tresmalhadas, as que mais necessitam do seu coração e do seu amor.
Que ela nos alcance esta triplice graça que foi de algum modo a triplice paixão do
seu coração e da sua vida, e pedia isto de modo particular para as Irmãs do Bom Pastor, não
só as desta Casa mas da Congregação inteira, que estão em festa a partir de hoje, neste
centenário.
Que o Espírito Santo em que o Papa nos fez centrar o coração ao longo deste ano,
que este Espírito nos vá moldando por dentro, nos vá identificando com Jesus Cristo à
semelhança do que fez a Irmã Maria, a mulher que amou com o Coração do próprio Deus.
Podiamos dizer assim: uma mulher que para além da nobreza social da família, teve como
diz o título de uma sua biografia “Mais nobre pela caridade” , maior nobreza pelo amor e
portanto mais santa pelo dom de si mesma aos outros.
Que ela nos ensine estas grandes verdades e que interceda por nós ao Senhor, ao
Coração Divino para que nos deixemos tocar pelo Espírito que nos irá identificando com
Jesus Cristo e com o Seu Coração.
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