Força e alegria
“Que a vontade de Deus seja a nossa força
e o seu cumprimento a nossa alegria”.

Se reflectirmos um pouco na Vida de Maria Droste, desde os seus mais tenros
anos, não é difícil verificar que a tónica do respeito e cumprimento da “vontade de
Deus” estiveram sempre presentes na sua educação e nortearam sempre a sua vida e o
seu agir.
Podemos afirmar contudo que mais tarde, já na vida
religiosa, o cumprimento da “vontade de Deus” vai ser
grandemente implementado na sua vida, mercê de influências
salutares da espiritualidade e vivência dos seus Fundadores.
Entrou numa Congregação onde S. João Eudes era
considerado o “Pai Espiritual” e onde os seus escritos e
conselhos eram escrupulosamente considerados. Na vida e
obra de S. João Eudes e muito concretamente nos seus
escritos, descobrimos que: “Em tudo a vontade de Deus” é a
fórmula que hauriu na teologia do Coração de Jesus, e
constituiu lema, não só de comportamento interior, nos
domínios da mística, mas também de conduta exterior, no
campo da acção.
A sua Fundadora, Santa Maria Eufrásia Pelletier, pertenceu à Congregação
Fundada por S. João Eudes e, como filha exemplar, bebeu dessa fonte a paixão pela
fidelidade ao cumprimento da “vontade de Deus”, o que a levava a exclamar: “Para
cumprir a vontade de Deus, eu percorreria o mundo inteiro”.
Por este clima de fidelidade à vontade de Deus que a rodeou e, pelo exercício da
sua própria fidelidade, não admira que Maria Droste possa afirmar com pleno
conhecimento de causa e num grito de coração apaixonado: “Que a vontade de Deus
seja a nossa força e o seu cumprimento a nossa alegria”. Trata-se de um lema que, tal
como o de S. João Eudes, abrange o comportamento interior mas também a conduta
exterior.
Tal como aquela criança que no alto mar, em meio a grande tempestade, dizia
não ter medo porque era o seu pai que ia ao leme, a Ir. Maria não tem medo de arriscar,
não vacila, e encontra forças para agir porque só lhe interessa fazer a vontade do seu
Deus. No cumprimento dessa vontade, que não se engana, nem engana, está a sua
segurança, a sua força. A consequência lógica desta atitude não pode deixar de ser a
felicidade, a alegria do dever cumprido. Não nos admira portanto que o Divino Coração
lhe tenha pedido para ser Sua testemunha através da alegria mesmo no meio das
dificuldades e de toda a ordem de sofrimentos, e ela conseguiu-o porque essa era a
“vontade de Deus”, e aí estava a sua força.
No cumprimento da vontade de Deus, encontramos um dos segredos da vida
heróica da nossa Beata Maria do Divino Coração.
É certo que a vontade de Deus é diferente para cada um de nós; Deus não pede a
todos a mesma coisa, mas sem dúvida é no cumprimento dessa vontade que
encontraremos a paz, a alegria, a felicidade.
Peçamos à Beata Maria do Divino Coração que nos ajude a ser fieis.
Alexandrina Dutra

