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De um filho, em homenagem a seu querido pai

Goiânia, 20 de novembro de 2020

Dom Washington Cruz, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia





O TERCEIRO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO 
DA CONGREGAÇÃO PASSIONISTA

Esta publicação, que oferece ao leitor de língua portuguesa 
uma importante obra da tradição passionista – Vox Patris. Máximas 
espirituais de São Paulo da Cruz –, se insere nas comemorações do 
terceiro centenário da Congregação. Por isso, a capa apresenta o íco-
ne e o logotipo do tricentenário.

O ícone e seu simbolismo

O ícone da capa possui uma forma de tríptico, isto é, obra reali-
zada em três placas, conforme a tradição na arte sacra, como 

imagem do mistério da Trindade Divina.
A parte central, representa a última estação da Paixão de Cris-

to: a sua morte na Cruz. Aos pés da cruz, se vê Maria, a Mãe de Jesus 
e São Paulo da Cruz. Maria está com os braços elevados, desejando 
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abraçar o Filho, mas eles parecem hesitar tal gesto. Até o fim, Maria 
se deixa conduzir sem resistir à vontade e ao Plano de Deus. As suas 
mãos refletem uma dor indescritível. Em uma das mãos, ela tem um 
pano, pronta para encobrir o rosto do filho morto no momento do 
descendimento da Cruz.

 No lugar do discípulo predileto, João, está o fundador dos 
Passionistas, São Paulo da Cruz. A sua postura exprime tristeza, im-
potência e uma grande entrega à vontade de Deus. A ele, o Fundador, 
é dedicado o ícone. Ele põe a sua mão direita sobre o peito, lugar 
onde, no hábito (passionista), está colocado o coração passionista, 
símbolo do Amor crucificado.

Sobre as duas imagens de Maria e São Paulo da Cruz e sob os 
braços estendidos de Cristo, pairam os anjos, chorando assustados 
diante da Paixão do Filho de Deus. A cabeça de Cristo está inclinada 
para o lado, e os seus braços estão estendidos de forma desigual. Pa-
rece que, também no momento da morte, Ele está em diálogo interno 
com a sua mãe, como se desejasse confortá-la. 

O tronco da cruz penetra, através da terra, o submundo, aon-
de Satanás, a velha serpente, aguarda o momento da aniquilação de 
Cristo. Sobre a cruz está o símbolo dos Passionistas, o Coração Pas-
sionista, circundado pela mão Deus que abençoa, e pelos símbolos da 
criação e da re-criação: sol e lua, anjo do juízo final e a água como 
uma corrente de vida que jorra do Espírito Santo, representado na 
forma de uma pomba.

Nas laterais, acima dos dois santos e dos dois beatos, estão dois 
anjos que mostram os instrumentos da Paixão de Cristo: a esponja e 
a lança, símbolos da sede de Cristo pela humanidade, e a abertura do 
seu coração perfurado, fonte dos sacramentos da Igreja. 

Na lateral esquerda, se vê Santa Gema, a grande mística do Amor 
Crucificado, que representa todas as mulheres que compõem a Congrega-
ção Passionista, e o Beato Isidoro de Loor, com o coração ferido de amor. 

Na lateral direita, se vê São Gabriel de Nossa Senhora das Do-
res com um crânio, símbolo da fragilidade da vida humana sem 
Deus e a vela sendo consumida para significar a relatividade de toda 
experiência humana. 
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Abaixo dele, se vê o Beato Domingos Bárberi, apóstolo do 
Ecumenismo, com o livro aperto e duas penas (canetas). Deus fala 
por meio do coração e do intelecto. Quanto maior é o Amor de Cris-
to, mais profunda será a penetração e a compreensão das Escrituras.  
À beira da mesa do Beato Domingos, se encontra a ampulheta, como 
que recordando uma constante vigilância: “vigiai, pois ninguém co-
nhece nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá”.

O logotipo e seu simbolismo

A Santa Sé concedeu o Ano Santo, o Jubileu, por ocasião do 
Terceiro Centenário da fundação da Congregação Passionista. É o 
primeiro Ano Santo Passionista da história e se estende de 22 de no-
vembro de 2020 a 1 de janeiro de 2022. O Jubileu faz memória do dia 
em que Paulo da Cruz deixou a cela de Castellazzo (Italia), onde se 
retirou em 22 de novembro de 1720 e escreveu as primeiras Regras 
dos "Pobres de Jesus.

O logotipo comemorativo é composto por três partes diferen-
tes: em primeiro lugar, se destaca o brasão e o nome do evento, segui-
do do código gráfico complementar composto por palavras inspira-
das no 'sentir' passionista.

Em campos diferentes do conjunto, encontra-se o slogan prin-
cipal, o qual identifica o significado do terceiro centenário: “Renovar 
nossa missão” além do número 300 e das datas comemorativas, os 



quais podem ser utilizados, seja em conjunto ao logotipo, ou como 
elementos na decoração gráfica, assim também como nas diversas 
aplicações gráficas ou integrados junto ao material de comunicação, o 
qual foi criado para a propagação dos atos e dos eventos do centenário.

X
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INTRODUÇÃO À EDIÇÃO
EM LÍNGUA PORTUGUESA DA VOX PATRIS

É para mim um verdadeiro prazer acompanhar com estas poucas 
linhas a publicação em português de um texto tradicional de 

nossa espiritualidade passionista: a coleção de ditos e palavras sábias 
de Paulo da Cruz intitulada Vox Patris.

Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1949, como um 
presente de amor a seu pai e fundador, por seus filhos passionistas. 
Dom Washington Cruz, como muitos outros passionistas depois 
dele, pôde alegrar-se com este precioso texto, que ainda nos permite 
apreciar e refletir sobre os ensinamentos de um homem que foi, ao 
mesmo tempo, um grande místico e também um grande asceta, ca-
paz de seguir Cristo no caminho da Cruz, São Paulo da Cruz.

Sou grato a Dom Washington por ter escolhido divulgar este 
trabalho em benefício também dos cristãos do Brasil.

Os tempos mudaram, é claro. Nosso mundo é muito diferente 
do mundo em que Paulo da Cruz e seus primeiros companheiros vi-
veram. No entanto, de suas palavras ainda podemos ouvir conselhos 
simples e eficazes para aqueles que querem se lançar no árduo, mas 
alegre caminho da espiritualidade passionista.

Que São Paulo da Cruz, apóstolo, místico e ascético da paixão 
de Cristo – “a maior e mais maravilhosa obra do amor divino”, o 
“meio mais eficaz de converter almas, de destruir a iniquidade e de 
alcançar grande santidade” – acompanhe o leitor deste texto com 
suas orações e assegure a todos aqueles que extraem de sua sabedoria 
a ajuda e as graças necessárias para se tornarem santos.

Roma, Santos João e Paulo, 5 de maio de 2020.
Joachim Rego, C.J P.

Superior Geral
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PREFÁCIO

São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas, foi um daqueles 
grandes homens poderosos em obras e palavras, que, no século 

do enciclopedismo e da revolução, Deus enviou à sua Igreja para que, 
com a virtude e santidade, servissem de barreira ao vício, e com a 
pregação assídua do Evangelho, chamassem as almas transviadas à 
divina escola das verdades reveladas.

Por mais de quarenta anos ele percorreu todas as regiões da Itá-
lia, e com a luz da palavra e dos exemplos, sustentada e corroborada 
pela força dos prodígios, converteu inúmeros pecadores, fez retornar 
à fé os que andavam errantes, e foi guia e sustento para as almas cha-
madas ao serviço de Deus na mais alta e mais perfeita via dos con-
selhos evangélicos. Por isso, com razão, a Igreja, em uma antífona, o 
saúda como animarum venator, evangelii praeco et lucerna fulgens1. 

Mas onde Paulo aprendeu a sabedoria da qual estava repleto? 
De qual rica nascente obteve ele a força e o espírito que tornou sua 
palavra tão eficaz para a conversão das almas? Principalmente in vul-
neribus christi (das Chagas de Cristo).

Se Paulo, de fato, não deixou de estudar os livros dos homens, 
mais ainda estudou o Crucifixo, livro escrito intus et foris (dentro e 
fora), que ele sempre teve diante dos olhos, sempre meditou e levou 
no coração, e tomou como assunto principal das suas pregações, fa-
zendo seu, deste modo, o programa do grande Apóstolos das gentes 
nos autem praedicamus Christum Crucifixum2.

Mas a voz eloquente do grande Arauto do Crucifixo não se 
extinguiu com a morte, pois conservamos muitíssimas Cartas nas 
quais, entre outros assuntos ordinários que devia tratar, sabia der-

1 Caçador de almas, arauto do Evangelho e luzeiro refulgente.
2 Nós anunciamos Cristo Crucificado (ICor 1, 23).
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ramar todo o seu coração de apóstolo e sugerir práticos e eficazes 
ensinamentos de vida e de perfeição cristã.

Ao publicar estas Cartas, o Padre Amadeu da Mãe do Bom 
Pastor, no Prefácio, expressava os seus votos de que “os santos docu-
mentos nelas esparsos, viessem a ser recolhidos e ordenados metodi-
camente para ter, assim como em um tratado, a doutrina ascética do 
Santo, para a Glória de Deus e o bem de muitas almas”.

É o que procuramos fazer com a presente coleta de Máximas 
Espirituais que “escolhendo flor das flores”, extraímos dessas Car-
tas, e temos o prazer de oferecer em primeiro lugar aos Confrades 
Passionistas, para fazê-los ouvir de novo, com mais eficácia, a voz 
sempre amada do Pai; e também a todas aquelas almas que, dese-
josas do próprio progresso espiritual, quiserem aprender dele “não 
a sabedoria deste mundo, cuja obra se reduz a nada, mas sim, a 
sabedoria de Deus, a sabedoria humilde e escondida, que Deus pre-
parou antes de todos os séculos para o nosso bem, e que nenhum 
dos sábios deste mundo conheceu” (1 Cor 2, 6-7).

Ao apresentarmos as Máximas do Santo, tratamos de transcre-
vê-las ad litteram3 usando, todavia, para maior uniformidade e efi-
cácia, quase sempre a segunda pessoa do plural, como se o Santo nos 
falasse diretamente, e omitindo ou modificando algumas palavras 
para tornar a frase independente do resto do período.

Para dar às Máximas uma certa ordem sistemática, que facili-
tasse sua compreensão e estudo, nós as reagrupamos sob quatro títu-
los, divididos em parágrafos com breves introduções, tomando como 
guia as palavras de Cristo em São Mateus se quis vult post me venire, 
abneget se metipsum, tollat crucem suam et sequatur me4.

Parece-nos, de fato, que essas palavras com as quais Cristo nos 
convida a segui-lo pelo caminho da abnegação e da Cruz, contêm, 
em síntese, toda a Ascética cristã cujo objetivo é a perfeição, isto é, o 
amor de Deus até ao sacrifício e a imolação.

A muitos parece dura esta palavra “renuncia a ti mesmo, toma a 
tua cruz e segue a Jesus Cristo” (Mt 16, 24). Muito mais duro, porém, 

3 Ao pé da letra.
4 Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga (Mt 16, 24).
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será de ouvir aquela sentença final “apartai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno” (Mt 25, 41). Pois os que agora ouvem e seguem, 
docilmente, a palavra da cruz não recearão, então, a sentença da eter-
na condenação. Este sinal da cruz estará no céu, quando o Senhor vier 
para julgar. Então todos os servos da cruz, que em vida se conformam 
com Cristo crucificado, com grande confiança chegar-se-ão a Cristo 
juiz. “toma, pois, a tua cruz segue a Jesus e entrarás na vida eterna”5.

Pe. Tito (Cerroni) de São Paulo da Cruz
Passionista

5 Imitação de Cristo, liII c. 12.
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I - ESCUTAR OS CHAMADOS DIVINOS
(SI QUIS VULT POST ME VENIRE)
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I - ESCUTAR OS CHAMADOS DIVINOS
(SI QUIS VULT POST ME VENIRE)

Jesus Cristo, vindo ao mundo para ser caminho, verdade e vida de 
todos os homens, a todos dá a sua graça, chama e atrai a si, e a to-

dos faz ouvir o seu amoroso convite si quis vult post me venire6.
Esses chamados do Senhor, variados e multiformes como a 

graça atual da qual são a expressão, atuam direta e indiretamente 
sobre as nossas faculdades espirituais, a inteligência e a vontade, ilu-
minando a primeira e corroborando a segunda, para nelas fazer pro-
duzir bons desejos e atos sobrenaturais dignos da vida eterna.

Mas Deus, que é rico em misericórdia e que livremente prout vult,7 
distribui os seus dons, costuma fazer ouvir em algumas almas “um cha-
mado de predileção”, convidando-as, com a vocação religiosa, a segui-
rem Jesus Cristo mais de perto, pela prática dos conselhos evangélicos.

Porém todos os chamados divinos, tanto os comuns quanto 
os especiais, têm por finalidade o exercício das santas virtudes e a 
capacidade de adquirir a santidade e a perfeição “Nele, Deus nos es-
colheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros 
diante dele, no amor” (Ef 1, 4).

Trataremos, portanto, nesta primeira parte: 1) dos bons dese-
jos, luzes e inspirações do Senhor; 2) da vocação religiosa; 3) do exer-
cício das virtudes; 4) da perfeição.

“Bem-aventurada a alma que ouve em si a voz do Senhor e 
recebe de seus lábios palavras de consolação! Benditos os ouvidos 
que percebem o sopro do divino sussurro e nenhuma atenção pres-
tam às sugestões do mundo! (...) Bem-aventurados os olhos que es-
tão fechados para as coisas exteriores e abertos para as interiores! 
Bem-aventurados aqueles que penetram as coisas interiores e se 

6 Se alguém quiser me seguir.
7 Como quiser.
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empenham, com exercícios contínuos de piedade, em compreen-
der, cada vez melhor, os celestes arcanos. Bem-aventurados os que 
com gosto se entregam a Deus e se desembaraçam de todos os em-
penhos do mundo. Eis o que te diz o teu Amado — Fica comigo e 
acharás paz. Deixa todas as coisas transitórias e busca as eternas. 
Que é todo o temporal, senão engano sedutor? E de que te servem 
todas as criaturas, se o Criador te abandonar? Renuncia, pois a 
tudo, entrega-te dócil e fiel a teu Criador, para que possas alcançar 
a verdadeira felicidade”8.

1 BONS DESEJOS, LUZES E INSPIRAÇÕES DO SENHOR

Além da vida natural que se manifesta exteriormente pelas 
operações próprias dos sentidos e no interior pelas operações do es-
pírito, como o pensamento, raciocínio, vontade, há em nós uma vida 
sobrenatural constituída pela graça santificante, pela qual “nos tor-
namos participantes da natureza divina” (2 Pd 1, 4) “filhos adotivos 
de Deus e herdeiros do Paraíso” (Rm 8, 16-17).

Também essa vida superior tem as suas operações, as quais 
derivam principalmente da graça atual, ou seja, daqueles auxí-
lios, que Deus, “que quer todos salvos” (1Tim 2, 4), não cessa em 
momento algum de nos conceder, iluminando o nosso intelecto 
e corroborando a nossa vontade, contra os estímulos e as tendên-
cias do mal.

É Deus de fato, diz o Apóstolo, que com a sua graça “opera em 
nós o querer e o agir com boa vontade” (Fl 2, 13) e, por isso, comenta 
Santo Agostinho sine deo operante ut velimus, vel cooperante cum 
volumus, ad bona pietatis opera nihil valemus9.

Essencial importância para a vida do espírito e para a santida-
de têm, por isso, as luzes, as inspirações e os bons desejos que a graça 
suscita em nós. “Se os Santos, diz na sua autobiografia a reformadora 
do Carmelo, não houvessem jamais concebido bons desejos e não os 

8 Imitação de Cristo, Livro III, C. 1.
9 Sem a ação de Deus, para que tenhamos vontade, ou sem sua cooperação, quando temos 

vontade, não conseguimos realizar as boas obras da piedade (Epístola 1, ad Donatum,  n. 4). 
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tivessem pouco a pouco posto em prática, não teriam chegado assim 
tão alto na vida de perfeição”10.

São Bernardo identifica o desejo de perfeição com a perfeição 
mesma, escrevendo vera perfectio est indeficiens illius desiderium11; e nos 
Livros santos lemos: “eu desejei e me foi dada a prudência, invoquei-o e 
veio em mim o espírito de sabedoria” (Sb 7, 7).

Desses bons desejos, luzes e inspirações, fala São Paulo da Cruz 
em suas Cartas, declarando-lhes a natureza e dando-nos normas e 
conselhos úteis para a nossa necessária cooperação.

Sua Natureza

O que são

Os bons desejos são nascidos do amor divino (I, 673)12.
Os santos desejos são centelhas que partem da fornalha do san-

to amor (III, 480).
Devemos ter em grande conta os bons desejos, porque são dons 

do esposo celeste (III, 480).

Os frutos que trazem consigo

Os dons de Deus trazem sempre consigo o baixo apreço de nós 
mesmos (I, 445).

As luzes de Deus vêm sempre acompanhadas de profundíssi-
ma humildade (I, p, 539).

As luzes, que trazem consigo o amor a Deus e a contrição dos 
pecados, vêm sempre de Deus (v, I, 514).

O amor ao próximo, imparcial, que não pende mais a um 
que a outro, a verdadeira paciência e resignação em todos os 
acontecimentos, o recolhimento de coração, a pureza de inten-

10 Santa Teresa,  Autobiografia, c. 13.
11 A verdadeira perfeição é o persistente desejo dela (Epístola, 253).
12 Nas referências às Cartas de São Paulo da Cruz, o algarismo romano indica o volume e 

o arábico a página.
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ção, etc. estas sim, são verdadeiras luzes, sem perigo de engano 
(I, 668).

O máximo dos desejos é o de amar a Deus segundo o próprio 
estado (I, 665).

Quais os que devemos ter como suspeitos

Nem todos os sentimentos do coração e as luzes da mente nas-
cem da graça, mas muito frequentemente se interpõem o demônio e 
a natureza (I, 226).

Tende por suspeitas aquelas luzes que não trazem grande humildade, 
conhecimento de si mesmo e maior desejo de agradar ao Senhor (I, 689).

As luzes do intelecto que inflamam a vontade, mas depois in-
cham são suspeitas (I, 538).

As luzes que não produzem humildade profunda são ilusões 
(II, 446).

Não confiar nas próprias luzes

É máxima dos santos não confiar nas próprias luzes, porque 
muitas delas nascem da própria inclinação da natureza, e muitíssi-
mas do demônio (I, 668).

Muitas vezes cremos ser luzes do alto o que é apenas efeito do 
nosso espírito experientia docet (II, 827)13

Confira o vosso interior com o confessor e não lhe escondais 
nada, se não quiserdes ser enganados pelo demônio (III, 592).

Normas e Conselhos Para a Nossa Cooperação

Como devemos nos preparar

Exercitai-vos na verdadeira humildade de coração e assim vos 
disporeis a receber os mais preciosos dons do céu (I, 514).

13 A experiência ensina.
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As santas luzes não faltam a quem quer ser bem humilde (I, 546).
Se fordes bem humildes, jamais vos faltarão as luzes para ca-

minhardes pela estrada do paraíso (I, 546).
Deus bendito vos dará abundantes luzes para bem vos regular-

des, se continuardes no exercício da santa oração (II, 40).

Como recebê-los

Recebei com verdadeira humildade de coração as visitas mise-
ricordiosas que o Senhor vos for fazendo (III, 604).

Recebei como um jardim árido as chuvas do céu, abandonan-
do-vos sem reserva nas mãos de Deus (I, 265).

As luzes e as impressões divinas devem ser recebidas com pro-
fundíssima obediência aos chamados do Espírito Santo (III, 159).

Escutai com docilidade as vozes suavíssimas do esposo celeste 
(II, 717).

Deveis ser gratíssimos ao Senhor pelas santas luzes que ele, por 
sua infinita misericórdia, vos envia (I, 154).

Quais devem ser seguidos

Os desejos de perfeição são ótimos, mas devemos seguir so-
mente os que se relacionam com o nosso estado (I, 207).

Muitas vezes Deus nos faz desejar coisas grandes, mas depois 
não quer a sua execução (I, 207).

Deus nos faz desejar coisas, que parecem ser de sua vontade, 
mas depois não é assim, faz isto como prova e para que aprendamos 
e nos conformemos com a sua santíssima vontade (I, 224).

Acontece muitas vezes que Deus, para nos conhecer e saber se 
somos seus servos fiéis, acende em nossos corações desejos de fazer 
grandes coisas no serviço de Sua Divina Majestade e depois não as 
quer realizadas, mas nos dá por sua misericórdia o prêmio, se formos 
resignados em tais acontecimentos (III, 242).

Frequentemente, o Senhor dá esplêndidas inspirações de fazer 
grandes coisas aos seus servos para provar a sua fidelidade, mas em 
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seguida, não as quer feitas, dando-lhes, porém, o prêmio como se 
houvessem sido realizadas (III, 114).

Quando e como

Os santos desejos devem ser postos em um ângulo do cora-
ção para que sejam bem guardados e executados quando aprouver ao 
Sumo Bem (III, 480).

Os santos desejos devem ser guardados com pacífico repou-
so em Deus, sem a mínima ansiedade de vê-los executados, exceto 
quando quiser o Senhor (I, 647).

É preciso conservar os bons desejos cum gratiarum actione14 e 
grande resolução firme e estável de executá-los quando o Pai Celeste 
abrir a estrada (I, 87).

Às vezes nos parece entender que Deus quer uma coisa, mas de-
pois não a quer como nós pensamos ou como nos agrada (I, 293).

Para caminharmos seguros

Para caminharmos seguros o melhor é fazer morrer todos os 
desejos em Deus (I, 238).

Quando sentirdes algum desejo que sacode o coração 
colocando-o em solicitude para fazerdes algo que, por enquanto, não 
está ao vosso alcance, é preciso que logo o façais morrer na santíssima 
vontade de Deus (I, 49).

Cultivai um só desejo ótimo que é totalmente do agrado do 
Senhor, alimentando-se de Sua santíssima vontade (I, 155).

2 VOCAÇÃO RELIGIOSA

No Evangelho se lê que um certo homem, perguntando ao di-
vino Mestre o que deveria fazer para possuir a vida eterna, Jesus lhe 
respondeu dizendo que observasse os mandamentos. Mas o homem, 

14 Com  ação de graças.
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replicando que os observava desde a adolescência, insistiu para sa-
ber o que mais lhe restaria a fazer. Jesus, “olhando-o com ternura, 
amou-o e disse-lhe falta-te apenas uma coisa, se queres ser perfeito, 
vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, depois vem e segue-me” 
(Mc 10, 21).

Nesse olhar amoroso de Jesus e nesse convite, está toda a vo-
cação religiosa a qual é, por isso, considerada pelos Santos e pelos 
Doutores da Igreja uma das maiores graças que a misericórdia de 
Deus possa fazer a uma alma.

São Paulo da Cruz chama-a em suas Cartas “o divino chamado 
da sempiterna vida” e dela declara a excelência, o dever de correspon-
der à mesma e o grave dano que constitui a sua perda.

Excelência da Vocação

A vocação é um dom de Deus

Com relação à escolha de estado, é preciso deixar a todos na 
sua liberdade, pois a vocação deve vir de Deus (I, 651).

É uma das graças mais especiais

A vocação para o estado religioso, segundo a doutrina deixada 
pelos Santos Padres, é uma das graças mais especiais que saem dos 
tesouros da divina misericórdia (IV, 77).

Uma das maiores

A graça da vocação religiosa é uma das maiores graças que 
Sua Divina Majestade concede às almas, depois do santo batismo 
(III, 663).

A graça da vocação religiosa é tida por São Tomás como uma 
das maiores que Sua Divina Majestade faz às suas almas prediletas 
(IV, 130).
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Dispõe a graças maiores

A vocação religiosa é uma graça assinalada pela Divina Miseri-
córdia, que dispõe a alma a receber outras maiores (III, 598).

É fonte de paz

Na vida religiosa encontrareis a paz que o mundo jamais pode-
rá vos dar (III, 106).

Claro sinal de predestinação

O sinal mais claro de ser alguém predestinado ao paraíso é o de 
ser religioso, o que é uma graça bem grande (II, 265).

Ecce dominus stat ad ianuam cordis tui et vocat te!15 Ó doce 
chamado de sempiterna vida (I, 414).

Dever de corresponder e de perseverar

Quando Deus chama é preciso obedecer
Quando Deus chama é preciso obedecer sob pena de sermos, 

mais tarde, repelidos por Ele, em caso de surdez (II, 835).
Examinai bem o chamado do Senhor na santa oração, confe-

rindo com um douto e santo diretor espiritual, os movimentos inter-
nos da graça, a fim de a eles corresponder (IV, 137).

Os mestres do espírito e os santos aconselham a fugir de tudo o 
que possa retardar o cumprimento do divino chamado e de ter grande 
cuidado em não o conferir com sábios e prudentes huius saeculi16 (III, 70).

É preciso perseverar

É preciso perseverar na vocação empreendida porque quem 
abandona o seu caminho, perecerá (I, 390).

15 Eis que o Senhor está à porta de teu coração e te chama!
16 Deste mundo.
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Perseverai na vocação e Deus vos fará santos (I, 395).

Meios de perseverança

Tende receio de vós mesmos, conservando sob as cinzas da hu-
mildade a vossa vocação (III, 190).

O melhor agradecimento que podeis dar pela graça da vocação 
é morrer cada vez mais a vós mesmos, pela mortificação das paixões 
internas e pelo exercício das santas virtudes (III, 690).

Para serdes reconhecidos pela graça da vocação, convém olhar 
para o alto a fim de construir um suntuoso edifício de perfeição, 
pondo profundas raízes na humildade e no conhecimento do próprio 
terrível nada: nada ter, nada poder, nada saber, acompanhado de um 
altíssimo desapego de todas as coisas criadas (III, 663).

A vida religiosa é uma cruz e quem quiser vivê-la com perfei-
ção deve estar nela crucificado (III, 611).

Renovai constantemente os santos votos, sacrificando-vos 
sempre mais no divino serviço, na vocação empreendida e estai cer-
tíssimos de que Deus vos fará santos (III, 205).

Perda da Vocação

Perigo gravíssimo para a alma

Perdendo a graça da vocação, poder-se-ia andar errante e ar-
ruinar-se como já aconteceu a tantos (I, 754).

Quem volta as costas sem qualquer motivo à santa vocação, 
coloca-se em evidente perigo de perder a graça da perseverança final 
e de saltar sem remédio no abismo infernal (III, 765).

Os que abandonam a Congregação eram frutos malogrados, e 
Sua Divina Majestade não os quis, por culpa deles, unidos à planta 
eleita (III, 272, 190).

Ai dos que, na prova, deixam o caminho iniciado, porque vão 
parar na iniquidade e na condenação (I, 419).



30

Causas da perda da vocação

Observei que os menos sensatos não perseveram, e os vi depor 
o hábito religioso (III, 245).

Um religioso apegado aos parentes, aos bens e à correspon-
dência epistolar frequente, faz recear que não morra na Congregação 
(III, 755).

Que o religioso não se volte mais para trás. Esqueça-se de domo 
sua et de cognatione sua17 e esteja lá onde o conduziu a misericórdia 
de Deus aliter vae!18 (II, 201).

Querer ir à terra natal é um estratagema do demônio para fazer 
com que o religioso perca todo o bem já realizado (I, 436).

O demônio se serve do amor aos parentes para arrastar o reli-
gioso na rede e fazê-lo dissipar-se (III, 436).

As visitas dos parentes, muitas vezes, fazem com que os pobres 
noviços percam a vocação. Isso sirva de regra (I, 757).

Expulsai como peste os pensamentos de casa e dos parentes que 
o demônio coloca em vós, pois o maligno procura, dessa forma, en-
torpecer-vos o espírito, para vos tornar ociosos e fazer cair no tédio 
a santa vida à qual Deus vos chamou, para vos fazer santos (III, 701).

Prestai atenção a vós e deixai que os mortos enterrem os seus 
mortos (II, 23).

Deixai todos os pensamentos molestos; deixai que os mortos 
sepultem os seus mortos; vós que encontrastes a vossa vida em Deus, 
gozai-a (III, 518).

3 EXERCÍCIO DAS VIRTUDES

Toda vida supõe atividade, e toda atividade não desviada do 
seu próprio fim tende a produzir bons frutos.

Os frutos da vida sobrenatural, que está em nós mediante a gra-
ça, são as virtudes das quais fala o apóstolo na Carta aos Gálatas e que 
chama exatamente Frutos do Espírito Santo Fructus Spiritus (Gl 5, 22).

17 Esqueça-se de sua casa e de sua família.
18 Caso contrário, ai dele!
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Devemos, portanto, como ensina o Príncipe dos Apóstolos 
“usar de toda a diligência, a fim de que, à nossa profissão se unam as 
virtudes. Se elas estiverem em nós, e estiverem em abundância, então 
não será vão e infrutífero o conhecimento que temos de Jesus Cristo 
Nosso Senhor. Quem, ao contrário, está privado dessas virtudes é 
como um cego que vai tateando, esquecido que foi purificado, por 
Cristo, dos seus antigos pecados (2 Pd 1, 9).

Do exercício das virtudes fala frequentemente São Paulo da 
Cruz em suas Cartas, declarando-lhe a necessidade e dando úteis 
conselhos para a prática delas.

Necessidade

Para ser fiéis ao Senhor

Sede sempre mais fiéis a Sua Divina Majestade, exercitando-vos 
nas virtudes mais sólidas (II, 316).

Recomendo-vos a fidelidade no exercício das santas virtudes 
(I, 478).

Todo o vosso empenho deve ser no exercício das santas virtu-
des (II, 264).

Sede fiéis filhos, sede fiéis, especialmente, no exercício das sóli-
das virtudes, na humildade de coração, no conhecimento do próprio 
nada; sede mansos, modestos dia e noite, amantes do silêncio e da so-
lidão, de vos entreterdes a sós com o Esposo Divino, etc. (III, 368).

Recomendo-vos, acima de tudo, o exercício das santas virtudes 
(II, 21).

Atendei ao exercício das virtudes e assim agradareis suma-
mente ao Senhor (II, 62).

Deveis, com toda diligência, procurar o exercício das santas 
virtudes, porque são elas o que o Senhor procura em vós, e delas de-
pende o nosso verdadeiro bem (III, p, 187).
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Para assemelhar-nos a Jesus

O silêncio nos padecimentos, a paciência, a caridade, a humil-
dade, etc. são as virtudes que nos tornam mais semelhantes ao doce 
Jesus (III, 373).

Fazei resplandecer em vós as virtudes de Jesus Cristo (III, 340).
Quem está internamente unido a Jesus traz também exterior-

mente a Sua imagem, com um exercício contínuo de heroicas virtu-
des (II, 442).

Lembrai-vos, caríssimos que sicut ille ambulavit, aportet vos 
ambular19 (II, 115).

Para adornar a nossa alma

As virtudes são o ornamento da alma (I, 442).
Lembrai-vos de que a vossa alma é templo de Deus, e mantende 

esse nobre templo sempre ornado de virtudes, com as lâmpadas da 
fé, esperança e caridade acesas (I, 557).

Para nos fazer santos

Bom é o desejo de ser santo pois, haec est voluntas dei sanc-
tificatio vostra20, mas que seja acompanhado das virtudes, que são 
pedras fundamentais do edifício da santidade (I, 616).

Aplicai-vos às virtudes, adquirindo-as mesmo com heroísmo, 
porque é isso que faz os santos (III, 391).

Se souberdes humilhar-vos bem, estar bem fundados no vosso 
nada, amantes do próprio desprezo e segregados de todos, aprende-
reis a verdadeira ciência dos santos (II, 717).

O silêncio, a mortificação interna e externa, o verdadeiro ani-
quilamento de si mesmo, o agir, padecer e calar, formam a ciência 
dos santos (II, 7).

19 Como ele caminhou, convém que vocês caminhem.
20 É esta a vontade de Deus: a vossa santificação.
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Sabei que o proveito espiritual não se mede pelas doçuras, mas 
pelo exercício das santas virtudes (I, 460).

Tenhamos coragem, pois, sirvamos a Deus com grandeza de 
alma, exercitemos as grandes virtudes e Deus será a nossa fortaleza e 
nos dará a vitória (I, 488).

Os frutos mais preciosos e que nos são mais úteis

Os frutos mais preciosos e que são mais úteis a nós são as vir-
tudes (IV, 101).

Os frutos mais preciosos e mais caros a Jesus Cristo são as 
virtudes, das quais a conquista e o exercício devemos procurar com 
toda a diligência (IV, 101).

No serviço de Deus não são necessárias folhas de boas palavras 
e de bons desejos, mas sim, obras eficazes, fervor e grande coragem 
(II, 560).

Procurai os frutos e não as folhas e os frutos são as virtudes 
(IV, 100).

Quem vai a um jardim se apega aos frutos e não às folhas. As 
folhas são as consolações, as quais não deveis levar muito em consi-
deração, nem as deveis desejar. Os frutos são as virtudes cuja aquisi-
ção e o exercício deveis procurar com toda atenção (IV, 101).

Procurai com fervor servir bem a Deus e praticar as santas vir-
tudes (I, 162).

Conselhos e Meios

A virtude que não engana

A virtude bem praticada, especialmente nos imprevistos, ja-
mais engana (III, 237).

Nessas ocasiões se conhece a verdadeira virtude (I, 243).
A verdadeira virtude se conhece nas coisas mais árduas 

(III, 400).
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As penas, companheiras das virtudes

Lembrai-vos que, da santidade, não estão separadas as penas e 
as tribulações (II, 115).

As virtudes que mais agradam ao esposo divino exercitam-se 
mais nos padecimentos do que em qualquer outra ocasião (III, 625).

O verdadeiro servo de Deus ama o padecer, recebendo o sine 
medio21 da puríssima vontade de Deus (I, 617).

Amar e sofrer em verdadeiro silêncio interior e exterior, em 
pura fé e santo amor, é pescar as pérolas preciosas das virtudes no 
grande mar da santíssima vida, paixão e morte de Jesus, nossa ver-
dadeira vida (II, 643).

Precaução e discrição

A precaução, filha da prudência, requer um pouco de tempo 
antes de resolver (III, 12).

Dai tempo ao tempo para resolver as coisas, pois o tempo tudo 
faz amadurecer (III, 11).

Ninguém se arrepende de dar tempo ao tempo para resolver 
os problemas, mas vai se arrepender quando agir com precipitação 
(III, 12).

Nas obras da vida ativa é preciso guardar-se da pressa demasia-
da, que é nociva à perfeição (III, 824).

Jesus não quer de vós muitas obras feitas às pressas, mas pou-
cas e bem feitas, na paz e recolhimento (III, 384).

Quando sentirdes em vós aquela pressa interior, que é a peste 
da devoção, diz São Francisco de Sales, então, parai um pouco de 
fazer aquele trabalho, fazei suavemente três ou quatro atos de amor a 
Deus, até que o coração se acalme e, em seguida, levai avante a obra 
(III, 385).

21 Sem  mediações.
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A santa discrição é o sal que tempera todas as virtudes (I, 661).
Ao realizardes as vossas obras reavivai a fé e recolhei-vos em 

Deus com amoroso repouso (III, 385).

Aconselhar-se é coisa santa

Aconselhar-se é coisa santa para regular as próprias ações se-
gundo Deus (II, 574).

Nos nossos afazeres é preciso aconselhar-nos com homens 
doutos, de prudência cristã, mas não daquela prudência huius sae-
culi22 (III, 11).

Tendes necessidades de um douto e experiente diretor para não 
cairdes em qualquer engano e para caminhardes retamente pela es-
trada da perfeição e da santidade (v, IV, 101).

Tende o cuidado de não dizeres a pessoas indevidas as coisas 
do vosso íntimo, mas sede sincero para com aquele que dirige o vos-
so espírito (IV, 101).

Exercício contínuo

Procurai com toda diligência a aquisição das virtudes, com o 
exercício contínuo das mesmas (III, 598).

Trabalhai com toda a dedicação na prática constante das vir-
tudes (II, 115).

O pouco e continuado faz chegar ao fim (III, 146).

O pensamento da morte

Passai os dias como se cada um fosse o último de vossa vida, 
esse é um ótimo modo de agradar a Deus e corresponder às luzes 
recebidas (III, 600).

Estai sempre preparados para a morte como se cada dia fosse 
o último (II, 557).

22 Deste mundo.
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A morte de outrem deve servir-vos de estímulo, a fim de estar-
des preparados para aquele tremendo passo (II, 32).

Os santos exercícios

Fazem-se os santos exercícios para cada vez mais se fortalecer 
na piedade e dispor-se melhor para trabalhar pelo próximo (III, 182).

Dão-se os exercícios às comunidades para mais afervorar os 
religiosos na prática das virtudes e animá-los a correr pelo caminho 
da perfeição (III, 183).

Para os religiosos

Na vida em comum está escondido um grande tesouro 
(III, 611).

Se houver vida em comum florescerá a observância dos santos 
votos, da Regra florescerá a oração e o silêncio e o mosteiro será um 
jardim de delícias para o esposo celeste (III, 287).

As santas Regras são documentos de perfeição (II, 201).
As Regras foram dadas por Deus para se chegar à santidade 

(IV, 268).
O caminho para se chegar à santa perfeição é a exata observân-

cia das Santas Regras e Constituições, com desapego de todo o criado 
(BOLL, IX, 136).

As santas Regras são o espelho do religioso (II, 201).
Procurai observar as santas Regras o melhor que puderdes, e vi-

ver em santa observância, o que não será pouca penitência (II, 201).
Atendei o mais que for possível à santa observância e fazei de 

conta que estais a sós, não olhando a condição dos outros, senão para 
vos edificardes (IV, 28).

Para os missionários

É preciso pregar mais com a oração, com o retiro e com a mo-
déstia do que com as palavras (II, 64).
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A oração é o precioso bálsamo que perfuma todas as nossas 
obras exteriores (BOLL, VIII, 361).

Sem a observância das Regras pouco ou nenhum fruto far-se-á 
ao próximo (II, 689).

Conservando-se o espírito do Instituto haverá sempre santos e 
florescentes missionários  aliter nihil23 (III, 420).

Para os que presidem

Os que presidem devem ser exemplares na virtude diante dos 
seus subordinados (IV, 261).

O superior deve ser acima de tudo, amigo da oração e do contínuo 
recolhimento, a fim de ser para todos espelho de perfeição (III, 637).

Quem tem o cargo de superior deve ser mártir de paciência, de 
caridade e de mansidão para com os subordinados, mas manter-se 
sempre em tal compostura, que faça com que os subordinados este-
jam em santa reverência e respeito para com ele (III, 433).

Quem tem o cargo de superior deve vigiar sobre a observância 
e ter os olhos sempre abertos sobre o comportamento dos subordi-
nados (III, 637).

Cuidem bem os superiores de manter a observância e de não 
introduzir abusos, se não quiserem tornar-se réus de todas as culpas 
que cometerem os subordinados (II, 328).

Rector omnia videat, multa dissimulet, pouca castiget24. Omnia 
videat (veja tudo) seja vigilante sobre tudo e sobre todos, se todos 
vêm ao coro, à oração, etc. (II, 109).

As omissões conduzem ao inferno os superiores e os confesso-
res (I, 522).

Tornem-se os superiores mais amados que temidos assim serão 
mais obedecidos (I, 502).

Quem quiser ser muito obedecido mande pouco e com doçura 
(I, 589).

23 Ao contrário, nada.
24 O reitor observe tudo, compreenda muito, castigue pouco.
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O superior não seja precipitado em corrigir logo, máxime 
se sentir qualquer princípio de paixão irascível, mas passado um 
pouco de tempo, quando o coração estiver mais tranquilo, chame o 
infrator e, com coração paterno, corrija-o e dê-lhe monita salutis25 
(III, 762).

Se não houver emenda lance mão do castigo, pois às vezes é 
necessário também o rigor, mas com paz interior e bons modos a fim 
de não assustar os tíbios (III, 762).

O Superior tenha coragem para carregar a sua cruz com pa-
ciência, com mansidão, caridade e prudência e irá ao céu com a pal-
ma do martírio (III, 638).

Um superior que carrega com perfeição a cruz do governo so-
frendo em paz as adversidades e as contrariedades que surgem, pu-
ramente para agradar a Deus, terá no paraíso a palma do martírio e 
será mártir da caridade (III, 433).

Aqueles superiores que carregam com paz, com zelo, constân-
cia e fortaleza a cruz pesada de superior irão para o céu com a palma 
do martírio (I, 520).

4 PERFEIÇÃO

As virtudes e as boas obras às quais devemos nos aplicar todos 
os dias da nossa vida são ordenadas para a nossa santificação, pois 
como diz o Apóstolo aos Tessalonicenses “é vontade de Deus que nos 
tornemos santos, conservando o nosso corpo em santidade e pureza, 
não nos deixando dominar pela concupiscência, como fazem os que 
não conhecem a Deus” (1 Ts 4, 3).

A todos “Deus escolheu antes da criação do mundo, para serem 
santos e irrepreensíveis diante d’Ele” (Ef 1, 4). Sede, portanto, perfei-
tos como o vosso Pai celeste é perfeito (Mt 5, 48). E a todos, o príncipe 
dos Apóstolos repete “Antes, como é santo aquele que vos chamou, 
tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na 
Escritura “Sereis santos porque eu sou santo” (1 Pd 1, 15-16).

25 Correções saudáveis.
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A obrigação da santidade assume para os religiosos uma im-
portância toda especial, por força do estado abraçado, que é um es-
tado de perfeição. Diz, por isso, Santo Afonso (Theol. Mor. Lib. IV, 
n. 18) que pecaria mortalmente o religioso que tomasse a resolução 
de não querer tender à perfeição, ou a ela não dedicasse preocupação 
alguma, pois desta maneira, viveria a renegar a profissão feita e a 
romper os vínculos pelos quais se ligou no dia da sua consagração 
ao Senhor.

Mas em que consiste a perfeição? Quais são os seus fundamen-
tos? Os meios e cuidados que devemos ter para a ela chegarmos com 
mais facilidade e segurança?

A resposta para essas importantes perguntas nós as encontra-
mos nas seguintes máximas de São Paulo da Cruz.

Em que consiste a perfeição

Sua essência

A verdadeira perfeição consiste nisso, fazer a santíssima vonta-
de de Deus (I, 528; II, 521).

A santidade consiste em estarmos totalmente unidos à vontade 
de Deus (I, 286).

A divina vontade é a regra de toda a nossa perfeição (I, 536).
Aqui está o ponto principal da vida devota desprezo de nós 

mesmos e união perfeita à santíssima vontade de Deus (I, 86).
Não são os favores espirituais que fazem os santos, mas sim a 

humildade bem fundada e, sobretudo, a caridade rainha das virtudes 
(II, 828).

Os seus graus

A maior perfeição de uma alma consiste no verdadeiro e total 
abandono de si mesma nas mãos do sumo Bem (I, 49).

É grande perfeição conformar-se em tudo ao divino querer. 
Maior perfeição é o viver abandonado com grande indiferença, en-
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tregue ao divino beneplácito. Perfeição altíssima é alimentar-se em 
puro espírito de fé e de amor à divina vontade (I, 49).

Consiste a altíssima perfeição em estarmos inteiramente uni-
dos à vontade de Deus (I, 292).

Aquele que está mais unido e transformado no divino beneplá-
cito é mais santo (I, 292).

Fundamentos da perfeição

Primeiro: humildade

O conhecimento de si mesmo, do próprio nada e da própria 
miséria é o fundamento sobre o qual se deve levantar o edifício da 
nossa perfeição (I, 804).

Um N e um T (N = Nada e T = Tudo) compõem a grande per-
feição (III, 450).

Para fazer um suntuoso edifício de perfeição é preciso pôr pro-
fundos alicerces de humildade e de conhecimento do próprio nada 
(III, 664).

Chegareis à perfeição se fordes humildes de coração (III, 657).

Segundo: obediência

A cega obediência e a verdadeira e perfeita abnegação da pró-
pria vontade são as virtudes fundamentais do edifício espiritual ali-
ter26 se construirá sobre a areia (III, 439).

Jesus não quer outra coisa de suas esposas a não ser a obediên-
cia, pois está nessa virtude a principal perfeição (I, 26).

Fazei tudo por obediência e não duvideis que Deus vos fará 
caminhar por uma estrada que vos levará à grande perfeição (I, 432).

26 Caso contrário.
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Terceiro: mortificação

A verdadeira mortificação interna e externa, com total aban-
dono de si mesmo ao divino beneplácito, é a pedra fundamental so-
bre a qual se construirá um grande palácio de perfeição (II, 5).

Quarto: para os religiosos – vida em comum e observância
das Constituições

A vida em comum é a pedra fundamental da vida religiosa e da 
perfeição (III, 287).

Na observância das Constituições está toda a perfeição do re-
ligioso (III, 676).

Chegareis certamente à perfeição do vosso estado se fordes ob-
servantes das vossas Regras (II, 328).

Meios principais

Primeiro: caminhar em pura fé

Caminhar em pura fé e pobreza de espírito pela estrada da san-
ta perfeição é o caminho mais curto (I, 514).

O caminho mais curto para a santa perfeição é receber toda tri-
bulação e pena espiritual e temporal da mão de Deus, como um tesou-
ro que nos presenteia o Pai celeste, repetindo as sacrossantas palavras 
de Jesus Cristo ita pater quoniam sic fuit placitum ante te27 (I, 769).

Aceitando a tribulação como presente do Criador voa-se à san-
ta perfeição pelo caminho mais curto (I, 374). 

Segundo: padecer e calar

Padecer e calar essa é a estrada curta para sermos santos e per-
feitos (II, 736).

27 Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado (Mt 11, 26).
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Se fordes calmos, tranquilos e resignados fareis grande voo 
para a santa perfeição (I, 287).

Observando um pacífico silêncio nos padecimentos faz-se uma 
grande viagem para a via da perfeição (I, 580).

Dormir sobre a cruz, ao calor amoroso do Coração de Jesus 
assim se faz grande viagem à perfeição (I, 718).

Estar solitários no sacro deserto interior, crucificados com 
Cristo, sem conforto, esse é o segredo para fazer um grande voo à 
perfeição (III, 339).

Quem sabe padecer em silêncio e paz é quase perfeito (II, 736).
Oh! Que grande ponto de perfeição é o saber calar e procurar 

fazer com que as nossas palavras sejam doces, caridosas, prudentes 
de modo a causarem edificação a todos! (III, 133).

Trabalhar, padecer, calar, jamais lamentar-se essas são as má-
ximas dos santos e de alta perfeição (II, 309).

Terceiro: imitar os exemplos de Cristo

As paredes e o lugar não fazem ninguém santo se não se pro-
curar imitar os exemplos do Filho de Deus (III, 281).

O caminho que nos leva à santidade é aquele no qual o Senhor 
nos faz a graça de caminharmos como Ele caminhou (I, 704).

Quem quer ser santo ama seguir as pegadas divinas de Jesus, 
ser transformado em opróbrio dos homens e abjeção da plebe, estar 
oculto aos olhos do mundo e fazer em tudo a santa vontade de Deus 
(I, 616).

Busca-se a santidade pela imitação dos exemplos do Filho de 
Deus (III, 281).

Chegarão certamente à perfeição do seu estado os religiosos 
que se espelharem nos exemplos de Jesus Cristo (II, 328).

Quarto: orar assiduamente

Quem quiser chegar ao cume da perfeição seja totalmente ena-
morado da assídua oração (I, 25).
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Chegareis certamente à perfeição do vosso estado se procurar-
des manter o coração e a mente elevados em Deus e fizerdes o propó-
sito de vos dedicardes à santa oração (II, 328).

Conselhos e exortações

Fazer o que se pode, como agrada a Deus

Não pretendais adquirir a perfeição à força, fazei com doçura o 
que puderdes, pois se fordes humildes Deus fará tudo (I, 418).

É preciso procurar a perfeição, não ao nosso modo, mas sim 
como agrada ao Senhor (I, 691).

O mérito e a perfeição consistem em carregar a cruz que Deus 
quer e não a que nós queremos (III, 218).

Tomar os frutos e deixar as folhas

Na via da perfeição tomai os frutos e deixai as folhas. Os fru-
tos são uma profundíssima humildade, um grande amor ao pade-
cer, uma caridade grande para com o próximo, um vivo desejo de 
ser por todos desprezado, e de estar submisso com santa obediência, 
etc. (II, 733).

Quem é mais humilde, mais paciente, mais resignado à divina 
vontade, mais obediente, mais caridoso este é mais perfeito (II, 62).

Jesus não busca em suas esposas outra coisa a não ser humil-
dade e obediência, sendo isso o mais importante da perfeição (I, 26).

Guardar-se da soberba

Para ser santo é preciso um N e um T. O N sois vós que sois 
um horrível nada. O T é Deus, que é o infinito Tudo. Deixai de-
saparecer o N do vosso nada no infinito Tudo que é Deus, Ótimo 
Máximo (III, 747).

Um minúsculo grãozinho de soberba basta para atirar por ter-
ra uma grande montanha de santidade (IV, 39).
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Ah! Soberba maldita! Quanta ruína já causaste às almas! Deus 
nos livre dessa besta feroz! (III, 781).

Não perder tempo

Deus nos quer santos não deveis perder tempo e abraçai todas 
as ocasiões que nos dá o Senhor (II, 23).

Fazei de conta que cada dia é o último de vossas vidas a fim de 
que tal pensamento vos sirva de estímulo para correrdes em direção 
à santa perfeição (II, 23). 

Quem não segue avante volta para trás (I, 258).
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II – RENEGAR A SI MESMO
(ABNEGET SEMETIPSUM)
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II – RENEGAR A SI MESMO
(ABNEGET SEMETIPSUM)

A todos os que dóceis ao seu convite desejam segui-lo Jesus impõe 
como primeira e, indispensável condição, o renegar a si mesmo 

si quis vult venire post me abneget semetipsum28.
Já que o homem, diz Santo Agostinho, se afastou de Deus e 

se perdeu amando desordenadamente a si mesmo, assim não po-
derá reaproximar-se de Deus e salvar-se, senão renunciando a si 
mesmo Amando enim se homo peididit se, negando se inveniet se29 
(SERMO 330).

Mas o que significa renegar a nós mesmos? “Nós, diz São Fran-
cisco de Sales, temos dois em nós mesmos: um é todo celeste e é o 
que nos faz praticar as boas obras, é a inclinação que nos foi dada por 
Deus para amá-lo, aspirando ao gozo da Divindade na vida eterna; o 
outro, ao qual devemos renegar, é constituído pelas nossas paixões e 
perversas inclinações, pelos nossos afetos depravados, em suma, pelo 
nosso amor próprio”30.

Para viver em Cristo é necessário, pois, matar ao nosso amor 
próprio, renunciando às obras da carne e despojando-nos do homem 
velho com todas as suas más tendências, “pois já vos despojastes do 
homem velho com as suas obras” (Cl 3, 9). 

Essas tendências, origem de todo pecado, são, segundo São 
João, “a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a so-
berba da vida” (1Jo 2, 16); e eles se reprimem e renegam pela prática 
de algumas virtudes fundamentais, que estão na base da vida moral, 
e constituem, segundo os autores ascéticos, “a purificação ativa do 
espírito”. Tais virtudes são principalmente: a mortificação, a casti-

28 Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo (Mt 16, 24).
29 Pois quem ama a si mesmo, perde-se, negando a si mesmo, encontra-se (Mt 16: 25).
30 E. Ceria, La vita religiosa negli insegnamenti di S. Francisco di Sales, 6.
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dade, a pobreza, a obediência, a humildade, a solidão e o silêncio, e 
delas trataremos nesta segunda parte, para cada uma, relatando os 
ensinamentos e as máximas de São Paulo da Cruz.

“Filho, disse o Autor da Imitação, não poderás gozar perfei-
ta liberdade se não renegares completamente a ti mesmo. De fato, 
todos os possuidores de bens, todos os amantes de si mesmos, os 
curiosos e ávidos de distrações, os que estão sempre à procura de 
comodidades, são todos gente com grilhões nos pés e que, frequen-
temente, imaginam e constroem edifícios que não podem manter-
-se em pé, porque tudo o que não tem sua origem em Deus está 
destinado a morrer. Tende sempre em mente esta breve sentença: 
Renuncia a ti mesmo; deixa tudo e tudo encontrarás; deixa a co-
biça e acharás a quietude. Fixe bem em tua mente essa máxima, 
e quando a tiveres posto em prática entenderás todas as coisas”. 
Imitação de Cristo (LiIII, c. 32).

1 MORTIFICAÇÃO

Diz o Apóstolo que a carne tem desejos contrários ao espírito 
(Gl 5,17), e no Gênesis lemos “por serem más desde a infância as in-
clinações do gênero humano” (Gn 8,21). Daí a necessidade da morti-
ficação, a qual tem por finalidade reprimir a concupiscência da carne 
e submetê-la à lei superior do espírito.

A natureza humana após o pecado é como um campo no qual, 
com as preciosas sementes das virtudes, germinam em grande nú-
mero os rebentos do vício. “É preciso, pois, diz São Paulo da Cruz, ter 
sempre à mão a foice da mortificação para cortar, separar e destruir 
as ervas daninhas, a fim de que a boa semente possa germinar, cres-
cer e dar frutos abundantes”.

Dessa mortificação interna e externa, o mesmo Santo declara a 
necessidade, a natureza e a prática.
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Necessidade da mortificação

Para sermos almas de oração

O ponto mais importante é que jamais poderemos ser almas de 
oração, se não tivermos grande amor à mortificação interna e exter-
na, praticando-lhes os atos (IV, 293).

A mortificação interna e externa são asas que nos levam a Deus 
na santa oração, elevando o nosso espírito até Ele (I, 94).

Para viver somente em Deus

Morrer a tudo para viver só em Deus (II, 7).
Morrer santamente a si mesmo e a tudo o que não é Deus, para 

viver somente em Deus e para Deus (v, II, 368).
Estai crucificados com Jesus, abraçando toda ocasião de vos 

mortificardes por amor a Deus (III, 412).
Procurai com a divina graça viver uma vida mortificada, desa-

pegada de toda criatura e de tudo o que não é Deus (III, 346).

Para fazer-se santo

Para alcançar a santidade é necessária a mortificação interna 
e externa, da qual nasce a verdadeira obediência cega e a total con-
descendência que nos faz maleáveis como cera mole, doces e mansos 
com todos, perfumados com o bálsamo do santo amor (II, 368).

A mortificação interna e externa é a pedra fundamental do 
edifício espiritual (IV, 292).

A vida dos servos e servas de Deus é um contínuo exercício de 
mortificação tanto interna como externa (III, 412).
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Natureza da mortificação

Requisito essencial

O amor às penitências é uma grande graça, mas convém que 
seja sem vontade própria (II, 263).

No fazer penitência por própria vontade pode haver engano 
(II, 263).

Não façais nenhuma penitência sem licença do vosso diretor, 
senão sereis enganados pelo demônio (II, 259).

É preciso temer a besta feroz do amor próprio, que é um dragão 
de sete cabeças e se mete em tudo (I, 22).

A mortificação mais perfeita

É mais perfeita a mortificação interna que a externa (III, 809).
Quisera que os vossos instrumentos de penitência fossem uma 

grande humildade de coração, uma exata submissão e obediência 
aos superiores e também aos inferiores... Oh! Que grande funda-
mento é esse para a construção de um grande edifício de santidade! 
(III, 355).

As melhores penitências

As penitências que Deus bendito nos manda são as melhores 
(III, 809).

As penitências que Deus nos dá são infinitamente melhores do 
que as que fazemos nós mesmos (I, 542).

Oh! Quanto agradam a Deus as disciplinas que Ele mesmo nos 
manda! (I, 173).

São mais agradáveis ao esposo divino aquelas virtudes que se 
exercitam com o padecer, como a humildade, o amor ao próprio des-
prezo, a paciência, etc. (III, 625).

Recebei as cruzes que Deus permite de vez em quando. Oh! 
Que penitência de grande mérito é essa! (I, 657).
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Recebei voluntariamente as penitências que Deus vos manda 
(I, 546; II, 444).

Prática da mortificação

Normas para a mortificação interna

Praticai a mortificação interna, renegando sempre a própria 
vontade e estando oculto de todos (IV, 337).

Padecei e calai, renegando sempre a vossa vontade (III, 368).
Cuidai de mortificar as paixões, especialmente, quando vos 

sentirdes magoados (III, 355).
Amai o próprio desprezo e que ninguém faça caso de vós 

(III, 412).
Aceitando os outros, fazeis grandes atos de mortificação (I, 34).
Tomai o doce por amargo e o amargo por doce (III, 412).
Feliz a alma que se desapega do próprio gozar, do próprio sen-

tir, do próprio entender (I, 107).

Para a mortificação dos sentidos

Para a mortificação das paixões é sumamente necessária a 
guarda dos sentidos externos (III, 572).

Estai em silêncio, não vos lamenteis jamais, não fiqueis ressen-
tidos: ponde sempre em prática essas duas palavras preciosas: sofrer 
e calar. Eis a estrada certa para vos tornardes depressa santos e per-
feitos (III, 355).

Não vos lamenteis, não fiqueis ressentidos, não vos justifiqueis 
(III, 676).

Guardai os olhos entregando-os a Maria Santíssima (II, 807).
Sede muito amantes da modéstia, que tanto agrada a Jesus e a 

Maria (III, 391).
O verdadeiro servo de Deus deve trazer os olhos baixos e não 

olhar nada mais que o céu e tanta terra que seja suficiente para sepultá-
lo (III, 361).
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Mortificai os vossos sentimentos externos, isto é, os olhos e a 
língua, com o pouco falar, e só o puramente necessário (III, 412).

Mortificai os vossos sentidos, mormente a língua por meio do 
silêncio, e os olhos mantendo-os voltados para o coração (IV, 337).

Guardai os sentimentos, os olhos, a língua, o coração (II, 446).

Para a mortificação da gula

Quem não mortifica a gula não pode chegar a mortificar as 
outras paixões, nem adquirir as outras virtudes (IV, 279).

Se lançarmos por terra a santa abstinência, eis que desaparece 
o fervor e o espírito de oração (II, 88).

Segundo os Santos Padres, uma das pedras fundamentais de 
edifício espiritual é a santa abstinência discreta (II, 88).

Mortificai a gula, alimentando-vos do necessário com grande 
temperança (IV, 337).

Ao vos alimentardes prestai atenção à discreta mortificação (I, 105).

O sal da discrição

As austeridades praticadas sem o sal da discrição não levam a 
boas consequências (III, p, 245).

2 CASTIDADE

Se a “concupiscência da carne” tem relação com o amor desor-
denado aos prazeres dos sentidos, em seu significado próprio, está a 
indicar a inclinação desordenada aos afetos carnais, aos quais se re-
nuncia pela virtude da castidade, que tem por finalidade “regular e re-
primir tudo o que há de desordenado na tendência à voluptuosidade”.

A castidade, não menos do que a mortificação, da qual é o fruto 
mais excelente, é portanto, absolutamente necessária a um seguidor 
de Cristo, para estar a Ele unido, para gozar de Sua especial preferên-
cia, segundo o que está escrito: “quem ama a pureza de coração, terá 
por amigo o rei do céu” (Pr 22,11).
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Para os religiosos, a castidade comporta deveres mais extensos e 
mais graves, por causa do voto pelo qual se obrigam a observar o celiba-
to eclesiástico e a abster-se, também por motivos de religião, de todo ato 
interno e externo contrário ao sexto e nono mandamento do Decálogo.

Os santos exauriram, por assim dizer, o repertório das mais 
belas expressões enfáticas, para celebrar a grandeza e a excelência 
dessa virtude, que é uma das flores mais belas do jardim do Esposo 
Celeste, que “apascenta entre os lírios”31 (Ct 2,16).

São Paulo da Cruz escrevendo às almas, que da castidade ti-
nham o mais alto conceito, abstém-se de repetir os louvores, mas 
como prático e experiente diretor espiritual, tem grande cuidado em 
preveni-las contra as tentações às quais essa delicada virtude está su-
jeita, explicando-lhes o porquê dessas tentações e o modo de se obter 
vitória sobre as mesmas.

Por que as tentações contra a castidade

Para que aprendamos a nos humilhar em tudo

Com as tentações impuras, Deus pretende que aprendamos ex-
perimentalmente a conhecer o nosso verdadeiro nada e a nos humi-
lhar em tudo (II, 504).

Deus permite que sejais molestados por maus pensamentos, a 
fim de que vos torneis humildes de coração, e não confieis em vós 
mesmos (III, 361).

Sua Divina Majestade permite as tentações impuras, a fim de 
vos exercitar no baixo conceito do vosso nada, e para que compreen-
dais que se Deus não vos assistisse, seríeis capazes de pecados os 
mais horríveis (III, 373).

A tentação impura que estás provando agora é o contrapeso 
para manter-te a cabeça baixa, e fazer com que desconfie de ti mes-
mo em meio a tantas graças e misericórdias que Sua Divina Majesta-
de te comunica (III, 345).

31 O meu amado é todo meu e eu sou dele. Ele é um pastor entre os lírios (Ct 2, 16).
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Para nos purificarmos sempre mais

Deus permite as tentações contra a pureza para nos purificar-
mos sempre mais (I, 495).

Estas batalhas servem para nos tornarmos mais puros 
(III, 473).

As tentações contra as quais se combate purificam a alma 
como o fogo, o ouro (II, 473).

Lembrai-vos que os lírios se tornam mais brancos e perfuma-
dos plantados entre espinhos do que em solo livre: quero dizer que a 
santa virgindade se torna mais pura, mais cândida e tem mais perfu-
me diante de Deus, entre os espinhos dos combates e as mais horren-
das tentações (III, 478).

Para crescer na virtude

Não vos entristeçais com os assaltos do inimigo e com as ten-
tações impuras: são ótimos sinais de que Deus faz as vossas almas 
correrem ao encontro do triunfo do santo amor (I, 336).

Deus vos ama e porque vos ama, vos prova; mas sabeis que 
em meio à tempestade das tentações, o bom Deus mantém as 
vossas almas bem estreitas entre os braços da sua misericórdia 
(II, 505).

Depois da vitória sobre tais tempestades, oh! que tesouro de 
graça o Senhor concede à alma fiel (I, 524).

Deus permite tais batalhas para o vosso bem: para vos coroar 
de grande glória no céu (III, 618).

Como superá-las

Primeiro: com a modéstia

A virgindade é uma grande alegria e é preciso guardá-la com mui-
to zelo, temendo que até o ar, por assim dizer, a obscureça (I, 603).

Conservai-vos em grande modéstia dia e noite (II, 504).
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Recomendo-vos a modéstia tanto de dia como de noite, tanto 
sozinhos como acompanhados, porque sempre se está na presença de 
Deus (III, 391).

Guardai os vossos sentimentos e sede grandes amantes da mo-
déstia que muito agrada a Deus (III, 391).

Deveis estar bem compostos de dia e de noite, e amantíssimos 
da santa modéstia (III, 373).

Tende o corpo discretamente mortificado e observai grande 
modéstia dia e noite (III, 618).

Segundo: com a guarda dos olhos

Guardai com grande cuidado os olhos: não os levanteis diante 
de objetos perigosos (III, 361).

Estai mortificados, especialmente, nos olhos mantendo-os 
bem guardados (I, 355).

Fugi de todas as ocasiões e guardai os olhos (III, 373).
Um verdadeiro servo de Deus quando caminha olha somente 

o tanto de terra que basta para o sepultar, e vai sempre recolhido em 
Deus e em companhia de Jesus (I, 355).

Terceiro: com a fuga do ócio

Não vos encontreis jamais em ociosidade, trabalhai em silêncio 
como se Jesus estivesse ao vosso lado (III, 355).

Guardai os sentidos exteriores, bani o ócio, multam malitiam 
docuit otiositas32 (II, 807).

Quarto: com a humildade

Nas tentações impuras humilhai-vos diante do Senhor, mas 
com o coração pacífico e manso (III, 618).

32 Muita malícia ensina a ociosidade.
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Melhor vencerdes tais tentações humilhando-vos docemente 
diante de Deus, do que vos pondo a combater corpo a corpo com o 
inimigo (III, 486).

Não vos fieis a ninguém e desconfiai, acima de tudo, de vós 
mesmos (III, 373).

Quinto: não fazer caso

Quanto aos maus pensamentos desprezai-os, não façais caso 
deles, humilhando-vos (I, 597).

Não façais caso dos maus pensamentos, expulsai-os logo, des-
prezai-os (III, 361).

Nas batalhas pela castidade não se vence senão fugindo (I, 739).
Rogo-vos que não façais caso dos fantasmas impuros, que de 

maneira astuta vos suscita o demônio; desprezai-os e fugi logo para o 
abismo da infinita misericórdia de Deus (IV, 64).

Não deveis fazer caso das tentações impuras, combatei fiel-
mente alegando preferir morrer que consentir (II, 448).

No tempo das tentações não deixeis de fazer constantes protestos 
de querer antes a morte e o próprio inferno do que o pecado (II, 504).

Não deveis dar atenção alguma às tentações pestíferas; aborre-
cei-as e desprezai-as, dizendo sempre a Deus que quereis mil vezes 
morrer que cometer pecado (III, 397).

Sexto: não tratando sem necessidade com pessoas de outro sexo

Não trateis com pessoas de sexo diferente e a não ser por alguma 
necessidade, e fazei-o com cautela, modéstia e brevidade (II, 505).

No trato com pessoas, mesmo reunidas, por mais espirituais 
que sejam, é preciso cautela, se não, se cai na rede (I, 580).

Não tenhais confidências com ninguém, mesmo a pretexto de 
piedade; notai bem esse ponto que é muito importante (III, 350).

Fugi, como da peste, da intimidade com pessoas de outro sexo, 
pois são para vós grandes obstáculos, tomai esse conselho como o 
mais importante (II, 806).
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Sétimo: relatar ao confessor

 Relatai tais tentações com toda a modéstia e brevidade ao con-
fessor, não tanto por escrúpulo, mas sim, para vos humilhardes e 
confundir o demônio, pondo em prática em seguida os conselhos 
que vos der o confessor (III, 361).

Tratai com o vosso confessor sobre o tipo de tentações que so-
freis, com brevidade, cautela e modéstia, pondo em prática os conse-
lhos que vos foram dados (IV, 43).

Oitavo: recorrer a Deus e à Virgem Santíssima

Na tempestade das tentações, esforçai-vos por exclamar a Deus 
pedindo socorro e invocai também a Maria Santíssima (II, 504).

Não vos aflijais por causa das tentações impuras, mas dirigi-
-vos docemente a vossa mente e o vosso coração a Jesus Cristo e a 
Maria Santíssima (IV, 146).

Naquelas horríveis tentações, fazei o vosso retiro ao Calvário e 
escondei-vos no lado puríssimos de Jesus (I, 416).

Tende junto a vós o Santíssimos Crucifixo e escondei-vos em 
suas Chagas (II, 504).

Nas tentações, clamai ao Senhor pedindo a sua ajuda e não 
abandoneis jamais a oração e a santa comunhão (III, 618).

3 POBREZA

A segunda coisa à qual deve renunciar um verdadeiro seguidor 
de Cristo é “a concupiscência dos olhos”, isto é, o amor às riquezas, ao 
luxo, aos bens terrenos, que por meio da vista nos atraem e seduzem.

A renúncia a esses bens constitui a virtude da santa pobreza, a 
qual é dupla: uma de preceito para todos os que querem salvar-se e que 
consiste em não se apegar aos bens terrenos, fazendo deles um fim em 
si mesmos; outro conselho, seguido pelos religiosos, que consiste em re-
nunciar a qualquer direito ou ato de propriedade, obrigando-se a isso 
também por voto.



58

A pobreza, tão temida e abominada pelo mundo, é, aos olhos 
da fé, uma das virtudes mais necessárias. O homem, diz São Tomás, 
colocado entre os bens materiais deste século e os espirituais, inter 
res huius saeculi et spiritualia bona constitutus33, não pode aderir aos 
segundos senão à medida que se desapega dos primeiros (II, q.108, 
a. 4). Ninguém, pois pode ser verdadeiro discípulo de Cristo se não 
renunciar, ao menos com o coração e com o afeto, a tudo que possui.

Sobre o amor e a prática da santa pobreza, São Paulo da Cruz 
nos deixou em suas Cartas estes utilíssimos documentos.

Amar a santa pobreza

A pobreza é uma grande alegria rica de todo bem

A pobreza tão detestada pelo mundo é uma grande alegria rica 
de todo bem (II, 555).

Vivendo na pobreza, recebereis de Deus, no fundo do espírito, 
inestimáveis tesouros de graças, tanto mais preciosos quanto mais 
secretos (II, 553).

Deus vos quer no estado de pobreza para vos tornar ricos de 
graças (III, 202).

Oh! Como sereis ricos se vos fizerdes pobres por dentro e por 
fora! (I, 141).

Pobres nesta vida, mas ricos de fé, sereis ricos na eternidade (II, 550).
Aconselho-vos a conservar cada vez mais a alegria da santa po-

breza! (I, 460).
Cultivai o amor pela santa pobreza (I, 489).
Praticai a santa pobreza e o despojamento de tudo (I, 263).

É meio muito eficaz de perfeição

A santa pobreza é um meio muito eficaz para fugir do pecado, 
e para se manter na observância dos divinos preceitos (II, 556).

33 Colocado entre as coisas deste mundo e os bens espirituais.
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A santa pobreza é muito necessária para observar os outros 
conselhos evangélicos e para manter-se no fervor (IV, 220).

Aceitando a vossa vida pobre e penosa por amor à paixão e mor-
te do soberano Senhor, que por amor de nós quis fazer-se tão pobre, 
vós fareis uma coisa grata ao Senhor e morrereis santamente (II, 553).

Sinal de predestinação

A pobreza é uma das maiores características da eterna predes-
tinação à gloria do céu (II, 552).

Aqueles que Deus predestinou para viverem em conformidade 
com o seu Filho na glória, quer, primeiro predestiná-los a uma vida 
em conformidade com Ele, na pobreza (II, 555).

Perseverando no sofrer com resignação os incômodos da pobreza, 
vós passareis da pobreza temporal às eternas riquezas no céu (II, 556).

Beati pauperes34

Gozai da vossa pobreza aceitando-a das mãos do sumo Bem, que 
vos faz saber que ela é uma bem-aventurança beati pauperes! (II, 555).

Bem-aventurados sois vós, se souberdes alegrar-vos de cora-
ção. Que a pobreza vos torne conforme ao grande Senhor, que diz no 
seu Evangelho: Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino 
dos céus (III, 201).

Bem-aventuradas aquelas almas que se despojam de tudo para 
se revestirem de Jesus! (I, 141).

Praticar a santa pobreza

Dever especial dos Passionistas

A nossa Congregação foi construída e estabelecida sobre uma 
estrita pobreza (III, 729).

34 Bem-aventurados os pobres.
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A nossa Congregação está fundada em rigorosa pobreza 
(II, 657).

Nós professamos com voto rigorosa pobreza (III, 117).
Quanto mais o retiro35 for construído em santa pobreza, 

tanto mais transmitirá santo recolhimento e edificação aos leigos 
(II, 659).

Se quem faz o exercício das santas missões procurasse esmo-
las, o fruto se desvaneceria totalmente, e perder-se-ia o conceito de 
pobreza (II, 551).

Estejam os Superiores sempre vigilantes quanto à observância 
da Regra sobretudo quanto à santa pobreza (I, 502).

Os incômodos da pobreza

Os incômodos da pobreza são preciosos presentes que Deus vos 
concede, a fim de que, como pedras vivas, sejais profundamente e for-
temente encaixados no anel de ouro da fé e da caridade (III, 510).

Os incômodos da pobreza aceitos voluntariamente vos tornam 
mais caros ao Senhor do que as mais ásperas penitências que se pos-
sam fazer (II, 553).

Para suportar com paciência os incômodos da pobreza, apro-
ximai-vos frequentemente, com devoção, dos Santos Sacramentos e 
não deixeis jamais de meditar nas penas santíssimas do nosso Salva-
dor (II, 556).

Como o Santo a observava

Oh! Quanto amo esta santa pobreza de Jesus Cristo! (I, 141).
Padeço por não poder dar socorro aos parentes em suas neces-

sidades, mas Deus quer assim porque a rigorosa pobreza professada 
me impede; e também nisso me comprazo em fazer a vontade de 
Deus (IV, 239).

35 Convento
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Um modo de faltar à pobreza

O religioso que pedisse algo aos benfeitores, sem licença dos 
Superiores, seria violador do santo voto de pobreza, porque se torna-
ria proprietário (IV, 239).

4 HUMILDADE

A terceira concupiscência, que depois daquela da carne e dos 
olhos mantém o domínio sobre este mundo, é a da “soberba da vida”, ou 
seja, o desejo desordenado de suplantar os outros, de não querer se sub-
meter a nenhuma autoridade e de seguir em tudo o seu próprio arbítrio.

É essa soberba um dos maiores males do homem, pois, dela, 
diz o Espírito Santo, tem origem todo pecado (Eclo 10, 15) “seja 
diretamente, enquanto os outros pecados têm sua origem na so-
berba que é a exaltação; seja indiretamente, quando o homem em 
sua soberba, desprezando a divina lei, abre para si o caminho para 
cometer outros delitos, segundo o que foi escrito por Jeremias: 
“despedaçaste o meu jugo, rompeste os meus vínculos; gritaste 
não servirei”36. 

É por isso que a humildade, em oposição à soberba, é a primei-
ra e fundamental virtude do cristão e do religioso.

Para entrar no reino dos céus é preciso se fazer pequeno, pois, 
na economia do reino de Deus, “quem se exaltar será humilhado e 
quem se humilhar será exaltado” (Mt 23, 12).

Para bem praticarmos esta virtude tão necessária será útil es-
cutar o que nos diz São Paulo da Cruz sobre a sua natureza, necessi-
dade e excelência.

36 São Tomás D’Aquino, II, II, q.162, a.2.
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Natureza da humildade

Quem é verdadeiramente humilde de coração

Quem conhece a fundo a si mesmo, este é verdadeiramente hu-
milde de coração (I, 541).

O humilde é aquele que teme muito de si mesmo e confia em 
Deus (II, 807).

Aniquilar-se, abismar-se no nada isso é preciso fazer com dois 
olhares de fé, um à imensa majestade de Deus, o outro ao nosso nada 
(I, 150).

Ponde-vos no justo lugar: tomai o que é vosso que é o horrível 
nada capaz de todos os males, e deixai a Deus o que é seu, pois todo 
o bem é de Deus (II, 721).

O nosso é o nada: nada ter, nada poder, nada saber, nihil, nihil, 
nihil37” (III, 346).

Saber dar a Deus o que é seu e tomar o que é nosso, que é o 
verdadeiro nada. Essa é a verdadeira ciência dos santos (I, 558).

Quem conhece e está no seu nada conhece a verdade (I, 488).
Conhecer sempre mais o vosso nada essa é a verdadeira ciência 

(I, 548).

Graus da humildade

Agir como santo e ter-se na conta de mau, imperfeito e peca-
dor, é indício de que começa a tomar posse do nosso coração a verda-
deira humildade (I, 616).

Fazer o bem e conhecer que não se faz nada de bom é um dos 
primeiros graus da humildade (I, 541).

Disse ao meu Jesus que me ensinasse qual o grau de humildade 
que mais lhe agrada e ouvi dizer em meu coração quando tu te jogas 
em espírito aos pés de todas as criaturas e até dos demônios, esse é o 
que mais me agrada (I, 6).

37 Nada, nada, nada.
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Sinais de pouca humildade

Observo em vós muito amor próprio e pouca humildade, pois, 
se vos é negada alguma coisa, não vos aquietais, mas ficais perturba-
dos e cheios de ânsia (II, 259).

Ouvem-se queixas, multiplicam-se as palavras e lamentos sob 
a aparência de humildade e não compreendeis que tudo isso nasce da 
pouca humildade e do amor próprio (III, 780).

É bom ter mau conceito de si mesmo por dentro, mas por fora 
não é preciso dizer nem bem, nem mal de si mesmo, mas sim, estar 
como mortos e sepultados (I, 796).

De si e dos parentes é melhor calar, mas se houver necessidade, 
fale-se com sentimento de humildade (II, 557).

Sua necessidade e excelência

Humildade diante de tudo e sempre

Todo o vosso esforço seja para conhecer o vosso nada e o ver-
dadeiro tudo que é Deus (I, 283).

A visão do próprio horrível nada não deve jamais ser perdida 
de vista durante a vida (IV, 162).

Jesus nos diz que aprendamos dele que é manso e humilde de 
coração (I, 56).

Humilhai-vos diante de todos por amor a Deus (I, 56).
Oh! Quanto vos recomendo essa humildade de coração 

(IV, 227).
Que a infinita bondade do nosso dulcíssimo Jesus faça crescer 

sempre em vós essa joia do paraíso (I, 28).

Deus ama os humildes

Os corações humildes são a delícia de Deus (II, 467).
A alegria mais cara a Jesus é a verdadeira humildade (I, 228).
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Não há coisa que mais agrade a Deus do que quando nos ani-
quilamos e nos abismamos no nada (I, 150).

Deus se compraz naqueles que se fazem minúsculos e se tor-
nam pequenos como criancinhas (I, 308).

Lembrai-vos de que só as almas humildes, ocultas e despidas 
de si mesmas, são as que agradam a Deus (II, 510).

A humildade afugenta o demônio

O aniquilar-se e abismar-se no nada, espanta o demônio e o 
afugenta (I, 150).

O demônio se apavora e foge dos humildes e dos que descon-
fiam de si mesmos (I, 207).

A alma que se humilha até abaixo do inferno, faz tremer o de-
mônio e o confunde (I, 6).

Faz-nos sair vitoriosos das batalhas espirituais

Para nos prepararmos para as batalhas espirituais e sermos re-
vestidos com a armadura de Deus, não há meio mais eficaz do que 
aniquilar-se e abaixar-se diante de Deus (I, p, 282).

Lançai o vosso nada no verdadeiro tudo que é Deus, e com 
grande confiança combatei como valorosos guerreiros, tendo plena 
certeza de que saireis vitoriosos (I, 282).

Humildade, conhecimento e ódio de si mesmo: essas são as 
cartas divinas que fazem ganhar o jogo (I, 289).

É motivo de segurança

Quem for humilde não será enganado (I, 232).

O mundo é todo cheio de armadilhas; só os verdadeiros humil-
des não se enredam (I,541).
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O modo de fugir aos enganos é humilhar-se muito e não con-
fiar em si (I,542).

Fundamento de perfeição

A verdadeira humildade de coração é a pedra fundamental do 
edifício espiritual (IV, 292).

O conhecimento de si mesmo, das próprias misérias e do 
próprio nada ser, nada poder, nada saber, é o fundamento sobre o 
qual se deve levantar a construção de todas as virtudes e da per-
feição (I, 804).

Amai cada vez mais a virtude fundamental que é a humildade 
de coração (III, 164).

Quem conhece o seu nada se dispõe mais rapidamente a ser 
santo (III, 68).

Estudai no livro do vosso próprio nada para vos colocardes 
bem radicados no autoconhecimento e, dessa maneira, vos tornareis 
santos (II, 112).

O fio de ouro de todas as virtudes

A humildade é um fio de ouro que leva consigo todas as virtu-
des (II, 367).

O amor ao próprio desprezo e o conhecimento do próprio nada 
é a pedra fundamental das outras virtudes (IV, 268).

O profundo e verdadeiro conhecimento do próprio nada traz 
consigo a prática de todas as virtudes (II, 321).

São Tomás diz que a humildade é o fundamento da própria fé, 
porque quem não é humilde, vacila e perde a fé (I, 805).

Do conhecimento do próprio horrível nada, nasce o bom con-
ceito de todos, exceto de si mesmo, a honra prestada a todos, a obe-
diência a todos como se fossem superiores, o desprezo de si mesmo e 
o prazer de ser desprezado pelos outros (IV, 162).

Quem se aniquila de verdade, sem fingimento, é como uma ár-
vore plantada à beira d’água, que dá frutos em todo o tempo (III, 289).
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Escola de celeste sabedoria

Se fordes realmente humildes de coração e ocultos às criaturas, 
ser-vos-á ensinada pelo Divino Mestre na escola interior a verdadeira 
ciência dos Santos (III, 190).

Deus ensina as suas maravilhas aos pequeninos e as esconde 
aos sábios deste mundo (I, 308).

Deus ama as almas das crianças e lhes ensina a alta sabedoria 
que está escondida aos sábios e prudentes deste mundo (IV, 226).

O Pai celeste se revela aos humildes de coração (II, 260).
Deus vos falará ao coração palavras de vida eterna, para que 

sejais humildes, e estejais no vosso nada (III, 363).
Quem estuda a ciência do nada, aprende a conhecer o verda-

deiro tudo que é Deus (I, 257).
Se souberdes bem humilhar-vos e estar no vosso verdadeiro 

nada, aprendereis esta grande ciência dos santos (II, 717).

Disposição para operar coisas grandes

O nosso bom Deus costuma servir-se, para obras de sua gran-
de glória, de gente que está mergulhada no nada e é rejeitada e des-
prezada pelo mundo (II, 309).

Quem for o menor será o maior (I, 273).
Façamo-nos pequenos e Deus nos fará grandes (I, 195).
Tornar-vos-eis cada vez mais idôneos para o ministério apos-

tólico, se fordes fiéis em vos conservardes na humildade de coração, 
pelo conhecimento do vosso nada (III, 145).

Estejamos no nosso verdadeiro nada, nada ter, nada poder, e 
Deus tirará desse nada as obras de sua maior glória (III, 149).

Daqueles que querem ser algo, Deus não quer fazer nada 
(II, 491).
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Meio para obter tudo de Deus

Quando fordes humildes Deus vos dará tudo (I, 418).
Ficai no vosso nada, pois assim, recebereis do Senhor todo bem 

(I , 558).
Os que se fazem pequenos Deus os traz em seu seio e os ali-

menta com o leite dulcíssimo do santo amor (I, 308).
Para encontrar o tudo que é Deus é preciso mergulhar no pró-

prio nada (I, 471).
Quem for mais aniquilado será mais enriquecido (I, 273).
Quem for mais aniquilado, mais seguramente, terá ingresso 

naquele recinto secreto, onde a alma fica a sós com o Esposo Celeste 
(I, 273).

Depois que fordes aniquilados, desprezados, abaixados até o 
nada, pedi a Jesus para entrar em Seu coração divino, e logo o obte-
reis (I, 473).

5 OBEDIÊNCIA

Observa São Tomás como a soberba contraria a submissão, 
como a humildade vem unida à submissão do homem a Deus e aos 
seus representantes, no que concerne à virtude da obediência38.

Também São Bernardo afirma que “a súmula da humildade 
está no sujeitar a própria vontade à de Deus”39; e Santo Agostinho 
escreve superbia facit voluntatem suam, humilitas facit volunta-
tem dei40. 

Portanto, para nos renegarmos a nós mesmos e renunciar per-
feitamente à “soberba da vida”, devemos, ao lado da humildade, pra-
ticar a obediência procurando com toda a diligência viver sujeitos a 
toda criatura, por amor de Deus.

38 São Tomás D’Aquino, II, II q.161, a.1.
39 Sermão 26, De diversis
40 A soberba leva a fazer a própria vontade, a humildade leva a fazer a vontade de Deus 

(Tractato 25, in Joan).



68

Dessa obediência, que constitui para o religioso o principal dos 
seus deveres, por força também do voto que emite na profissão, São 
Paulo da Cruz expõe o valor e as normas úteis para a sua prática.

Valor da obediência

A obediência é virtude estimada por Deus

Enamorai-vos da santa obediência. Oh! Se soubésseis como 
essa virtude é estimada por Deus! (I, 55).

Deus atende às orações dos obedientes (IV, 261).
Deus abençoa com mão generosa o que se faz por obediência 

(III, 706).
Para agradar a Deus deveis submeter-se a qualquer ofício im-

posto a vós pela obediência (III, 780).

Dá perfeita segurança

Quem vive sob a obediência vive seguro de não errar (I, 803).
As almas obedientes não ficarão desiludidas (III, 540).
Quem quiser caminhar bem e sem engano deve imitar Cristo 

que se fez obediente até a morte de cruz (II, 259).
Submetei-vos sempre à obediência se quiserdes caminhar sem 

enganos (IV, 187).
Obediência, obediência sem réplicas: esse é o único medica-

mento, o único remédio contra os escrúpulos (III, 244).
Sem obediência ninguém se cura da enfermidade dos escrúpu-

los (III, 244).

É penhor de vitória

Tende em grande conta a santa obediência, porque com ela se-
reis sempre vitoriosos (IV,  29).

Se fordes sempre obedientes, cantareis as vitórias (I,132).
Obedecei sempre e cantareis as vitórias (I, 404).
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Agradecei ao Senhor pelas ocasiões que vos dá de obedecer, 
porque assim fazendo cantareis vitória (III, 658).

Traz consigo quietude e paz

A santa obediência nos traz quietude e paz de consciência (IV, 261).
Se fordes perfeitamente obedientes, sereis também mansos e 

pacíficos (IV, 261).
Oferecei frequentemente a vossa vontade a Deus e sentireis 

grande contentamento (IV, 260).
Obedecei, obedecei sem tantas réplicas, se assim não for, per-

dereis para sempre a paz (III, 246).

Faz levar a bom termo qualquer coisa

A virtude e a força da obediência fazem com que chegue a bom 
termo tudo (IV, 261).

Dai grande valor à santa obediência, sem a qual nada se faz de 
bom (II, 730).

Qualquer encargo que for dado pela obediência é sempre bom 
(II, 734).

Em todos os vossos trabalhos e empenhos atendei à santa 
obediência e, deste modo, todas as vossas obras serão santificadas 
(III,660).

É meio seguro para fazer-se santo

A obediência é a pedra angular de todo o edifício espiritual 
(IV, 261).

Se tiverdes suma reverência para com os vossos Superiores 
e lhes observardes sem réplica, como a emissários de Deus, fareis 
grandes voos em direção à santa perfeição (IV, 227).

O verdadeiro obediente é santo (I, 55).
Se obedecerdes, vos tornareis santos (II, 201).
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Liberta do inferno

No inferno há almas que fizeram jejuns e penitências; mas por-
que não foram obedientes, de nada lhes adiantaram, e agora ardem 
no fogo (I, 55).

Passeai, pois quando quiserdes, por esses corredores de morte 
de obedientes não encontrareis ninguém (I, 55).

Dá o paraíso

A obediência faz voar a alma entre os sublimes espíritos do céu 
(I, 56).

Obedecei, obedecei, obedecei e espero ver-vos assim santos no 
céu (I, 56).

Viva a santa obediência essa celeste pedra preciosa que Deus 
concede a todos (I, 56).

Prática da obediência

Desejar obedecer

Sede sedentos de que se vos rompa a própria vontade, como o 
cervo o é pela fonte (I, 159).

Desejai ardentemente que sejam destruídos todos os vossos 
projetos, ainda que bons (I, 159).

Considerai como perdido o dia em que não se tenha quebrado 
a vossa vontade, e não se tenha submetido a ninguém (IV,  260).

Deveis sentir prazer em que seja dobrada a vossa própria von-
tade (III, 381).

Contemplar Deus nos superiores

Lembrai-vos que os superiores estão no lugar de Deus (I, 55).
Os superiores são para o religioso os intérpretes da divina von-

tade (I, 803).
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Nas determinações dos superiores se conhece a vontade de 
Deus, que deve ser a regra do nosso operar (III, 436).

Obedecer e calar

Obedecer e calar: Oh! Que grande virtude é essa! (II, 381).
Para agradar a Deus é preciso submeter-se a todos os encargos im-

postos pela obediência e exercê-los sem querelas e em silêncio (III, 780).
Jesus obedece e cala e jamais se lamenta: aprendei, pois, a pade-

cer e calar e a obedecer em silêncio (I, 55).

Com plena indiferença da vontade

Quem vive sob obediência vive quieto, pronto a trabalhar, a fi-
car de pé, caminhar, calar, etc. como Deus, por meio dos superiores, 
dispuser de mão em mão (I, 807).

Vivei sob obediência, isto é, trabalhai se os superiores vos 
mandarem trabalhar, vivendo na quietude e na paz, como quer Sua 
Divina Majestade (I, 807).

Entregai-vos de tal modo nas mãos dos superiores que possam 
fazer de vós tudo o que quiserem, quando não se opuser à divina lei 
– quo absit – e às Regras e Constituições (IV, 260).

O nosso dulcíssimo Jesus se deixava vestir e despojar pelos mi-
nistros da morte; ora o amarravam, ora o desatavam; ora o atira-
vam daqui, ora de lá, e a tudo se submetia o manso Cordeiro divino.  
Ó dulcíssima submissão de Jesus! (I, 159).

Cegamente e com perfeita indiferença de juízo

Obedecei cegamente (II, 579).
Quero uma obediência cega (I, 151).
Obedecei cegamente, quero dizer, sem discorrer sobre o que se 

vos é mandado (I, 55).
Renunciai caríssimos, a todo o vosso entendimento e saber, en-

tregando-vos como mortos aos vossos superiores (IV, 260).
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Vós sabeis que Jesus Cristo se fez obediente até à morte, por-
tanto vós também deveis morrer a vós mesmos, enterrando o próprio 
pensar e entendimento (IV, 260).

Afortunada aquela alma que arranca do próprio gozo, do pró-
prio sentimento e do próprio entendimento! Altíssima lição é essa! 
(I, 107).

Com amor

Obedecei com amor e reverência, em verdadeira e santa cari-
dade (II, 370).

6 SOLIDÃO

Porque “tudo o que está no mundo é concupiscência da carne, 
concupiscência dos olhos e soberba da vida” (1Jo 2,16); é claro que 
para renunciar a essas viciosas tendências, é necessário renunciar 
ao mundo até podermos dizer como o Apóstolo “Por ele, o mundo 
está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mun-
do” (Gl 6,14).

Disse Cristo aos apóstolos e o mesmo repete a todos os que qui-
serem ser seus seguidores “Vós não sois do mundo”41 (Jo 15,19). Por 
isso, os Santos odiavam o mundo e o tinham como abominação; e, 
quando o dever não pedia diversamente, amavam retirar-se na soli-
dão, como em um lugar apropriado para tratar com Deus, e ter mais 
proveito nas virtudes.

Entre os Santos que mais amaram a solidão, está São Paulo 
da Cruz, o qual “fugindo do mundo, na solidão fez sua morada, e 
aí, como em uma espiritual arena, adestrou-se nas mais altas as-
censões do espírito, sob os suaves impulsos da graça” (in offic. s. 
pauli a cruce).

Sobre a importância da solidão ele fala como mestre experiente 
em suas Cartas, nas quais nos dá normas úteis para a sua prática.

41 Se fôsseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu; mas, porque não sois do 
mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia (Jo 15,19)
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Importância da solidão

Danos que provêm do demasiado trato com o mundo

Quem trata frequentemente com os homens, torna-se menos 
que homem (I, 201).

O trato desnecessário e supérfluo com os seculares é uma peste 
para a devoção (IV, 261).

Estai solitários o mais que puderdes também com o corpo, a 
fim de que as criaturas não vos roubem o recolhimento (II, 509).

Tratai pouco com os homens, por mais santos que sejam, mas 
tratai longamente com Deus (III, 378).

O coro e a cela são o paraíso terrestre dos verdadeiros servos 
de Deus (I, 481).

Na solidão Deus fala ao coração

O Sumo Bem fala aos corações devotos em meio à sagrada so-
lidão (I, 407).

Fugi ao trato com as pessoas, exceto ao puramente necessário, 
assim Deus vos falará ao coração (III, 372).

Deus vos quer no deserto da mais profunda solidão para 
vos falar palavras de vida e vos ensinar a ciência dos santos 
(III, 515).

Conservai-vos solitários no templo interior de vossas almas e 
aprendereis grandes coisas (II, 260).

Flores e frutos da solidão

Jesus vos preparou infinitos tesouros de graças e de bênçãos 
se fordes fiéis na fuga dos ares do mundo para vos retirardes à santa 
solidão (I, 407).

A solidão gera recolhimento, humildade, silêncio, paciência, 
caridade, etc. (I, 278).
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Para vos manterdes no fervor da santa oração das coisas divi-
nas, a solidão é sumamente necessária (I, 245).

Na solidão, o espírito repousa aos pés de Jesus Crucificado, res-
taurando-se e reconfortando-se das fraquezas e distrações que con-
trai a fragilidade humana, mesmo nos trabalhos mais santos em prol 
do próximo (II, 212).

Vivei o mais retirado possível e lembrai-vos que se estiverdes 
no deserto interior a sós com Deus, mantendo fechadas as portas dos 
vossos sentidos, o Senhor vos fará santos (III, 397).

Ó divina solidão rica de todos os bens! (II, 466).

O tesouro da solidão interna

É boa a solidão do corpo, mas é melhor ainda a solidão da 
mente sagrado deserto interior no qual a alma se abisma toda em 
Deus (III, 745).

Sem a solidão interior de nada adiantariam os desertos das Ní-
trias e das Tebaidas (III, 754).

A solidão interior é uma alegria de inestimável valor, rica de 
todos os bens (III, 90).

Sejam habitantes do interior do vosso espírito, bem fechado 
como um sagrado deserto, sendo esta solidão rica de todos os bens 
(II, 321).

É vontade de Deus que cultiveis com interno recolhimento a 
mais profunda solidão de espírito, que encerra em si um grande te-
souro de bens (III, 803).

Ó sagrado deserto, ó divina solidão, na qual a alma, afastada de 
todo o temporal, se perde toda no eterno infinito Bem! (III, 477).

Para os religiosos passionistas

A nossa congregação, segundo as luzes que Sua Divina Majesta-
de se dignou a dar-me, é toda fundamentada na verdadeira solidão e, 
se a atirarmos por terra, o edifício estará totalmente arruinado, porque 
está realmente fora da vocação que Deus me concedeu (III, 418).
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Produzem muito fruto os operários que saem da solidão para 
irem acender os corações dos cristãos com o fogo da santa pregação 
(III, 418).

Produz mais fruto o operário evangélico que for homem de 
oração, amigo da solidão e desapegado de todas as coisas criadas, do 
que mil outros que não são tais (III, 418).

Normas para a solidão interna

Como entrar nela

Tende em grande conta a solidão interior e entrai no mais pro-
fundo desse sagrado deserto com a fé e o amor (III, 191).

Penetrai nessa divina solidão pela porta que é Jesus Cristo e 
Sua Santíssima Paixão (II, 808).

No sagrado deserto da solidão interna entra-se pela porta divi-
na das Chagas Santíssimas de Jesus, nossa vida (III, 193).

Como fazer nela sua morada

Tendo entrado no sagrado deserto interior, fechai as portas a 
todas as coisas criadas, deixando repousar o vosso espírito no seio de 
Deus (III, 803).

Procurai estar a sós o mais que puderdes para conservardes a 
solidão interna (II, 30).

Estai solitários dentro de vós mesmos, no templo interior das 
vossas almas e fugi do ócio (III, 357).

Mantende-vos solitários o mais que puderdes no templo inte-
rior do vosso espírito, repousando no seio do Sumo Bem com viva fé 
e santo amor (II, 31).

Recomendo-vos sempre mais, que estejais no sagrado deser-
to interior em verdadeira solidão, na fé, no amor, no santo silêncio 
(II, 719).

Nessa solidão divina vós todos vos deveis abismar: amai e ca-
lai, calai e amai (III, 515).
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Na santa solidão interior, a alma repousando in sinu dei42, per-
de de vista o temporal e se abisma no infinito Bem, a quem adora em 
espírito e verdade (III, 122).

Amai o estar solitários, repousando in sinu dei, tendo em vista 
o seu próprio nada, unindo a ação à oração (III, 220).

Mantende a solidão interior entretendo-vos à sós com o Sumo 
Bem, na cela do vosso coração (I, 553).

Oh! Quanto vos recomendo que estejais como meninos nesse 
deserto interior! (I, 602).

Para essa solidão não existem dificuldades

As ocupações não impedem a santa solidão interna antes, ajudam-
na (II, 200).

Com a solidão interna estamos sempre no sacro deserto, mes-
mo em meio ao turbilhão do povo (III, 754).

Mantende essa solidão interna mesmo em meio às pessoas, nos 
trabalhos e nos afazeres de casa (III, 368).

Não percais jamais essa santa solidão interior, onde quer que 
vos encontreis e em qualquer trabalho que façais (II, 322).

Quando as ocupações vos distraírem dessa divina solidão, rea-
vivai docemente a fé, reconcentrando-vos pacificamente em Deus. 
Oh! Que riqueza é essa! (I, 603).

7 SILÊNCIO

Inseparável companheiro da solidão é o silêncio, sendo este 
necessário para o seguidor de Cristo, a fim de que esteja separado 
do mundo e tire proveito da virtude. “O muito falar, diz o Espírito 
Santo, não está isento de pecado” (Pr 10, 19), quem em vez disso 
“guarda a sua língua, guarda a própria alma” (Pr 13, 3). O silêncio, 
de fato, mantém afastadas as faltas, facilita a prática das virtudes, 

42 No seio de Deus.
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favorece o recolhimento e a vida interior, e é um coeficiente ne-
cessário para manter uma comunidade religiosa na observância e 
no fervor.

Nas suas cartas, São Paulo da Cruz insiste muito na observân-
cia do silêncio, declarando o porquê e como se deve observá-lo.

Por que se deve observar

Para melhor se entreter com Deus

Amai o silêncio e o afastamento de todos para melhor vos en-
treterdes dia e noite com Deus (I, 256).

Se vos é grato receber o dom da oração, conservai-vos em si-
lêncio (III, 743).

Obtereis facilmente o recolhimento e a santa oração se fordes 
observantes do silêncio, fugindo o mais que puderdes às ocasiões de 
falar (III, 743).

Silentium quod lutum exhibet figulo idem ipse exhibe condito-
ri tuo43. Oh! Que grande máxima! Bem-aventurado quem a põe em 
prática (III, 303).

O barro está sempre calado; faça o oleiro com ele um vaso de 
honra ou um vaso de ignomínia; quer o rompa e lhe atire fora os 
pedaços, ou o coloque em uma régia galeria. Tende em mente essa 
grande doutrina e praticai-a (II, 302).

Oh! Quanto vos recomendo o santo silêncio, tantas vezes in-
culcado pelos Santos! (III, 743).

Para levar uma vida imaculada

Quem quiser levar uma vida imaculada, esteja o mais que pu-
der em silêncio (III, 717).

Ouvi bem: se quiserdes levar uma vida verdadeiramente ima-
culada, estai o máximo possível, em silêncio (III, 743).

43 Ofereça ao teu Criador o mesmo silêncio que o barro oferece ao oleiro.
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Oh! Que grande sinal de perfeição é saber calar! (III, 133).
Sei que os parlatórios são a ruína dos mosteiros (II, 304).

Para guardar o tesouro das santas virtudes

O silêncio é a chave de ouro que guarda o tesouro das santas 
virtudes (IV, 238; I, 306; II, 625).

Procurai conservar com grande cautela e zelo o tesouro das 
santas virtudes, mantendo-o bem fechado sob a chave de ouro do 
santo silêncio (I, 508).

Óh! Silêncio santíssimo, guardião fidelíssimo das virtudes! 
(II, 816).

Quando e como se deve observar

Em meio aos padecimentos

Quem está em meio às tempestades de um grande padecimento, 
deve guardar o grande tesouro com a chave de ouro do silêncio (I, 627).

Quem está no mar tempestuoso das adversidades, não deve ter 
língua para lamentar-se, nem com o próximo, nem consigo mesmo, 
nem com Deus. Oh! Que grande ponto é esse! (II, 301).

Deus criando os peixes, os criou mudos, pois, devem viver 
entre as ondas do mar, para nos ensinar que quem navega entre as 
tempestades do mundo deve ser mudo, sem língua, para não se la-
mentar nunca, não se ressentir, nem se justificar. Escrevei em vossos 
corações essa grande máxima (III, 406).

O melhor é padecer e calar quando vier a tormenta das adver-
sidades, quanto mais se ficar escondido melhor é (I, 624).

Padecer e calar; calar e padecer (II, 312).
Agir, padecer e calar (III, 676).
Escrevei esta máxima no coração: agir, padecer e calar (I, 470).
Silêncio, silêncio interno e externo. Interno fazendo calar os ar-

roubos da natureza; externo, não abrindo a boca em lamentos (III, 393).
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Padecer in silentio et spes, intus et foris44 (I, 578).
Padecei e calai renegando sempre a vossa vontade (III, 368).
É preciso levar em grande conta o sofrer em silêncio, porque é 

uma das grandes graças que Deus dá às almas (III, 366).
Aprendei a sofrer, agir e calar. Oh! Que rico silêncio é esse! (II, 804).
Por que tantas lamúrias? És rico e não sabes [...] amar e sofrer 

em verdadeiro silêncio, interno e externo, em pura fé e santo amor, é 
pescar as verdadeiras pérolas da virtude no grande mar da santíssi-
ma vida e paixão de Jesus, nossa verdadeira vida (II, 643).

Lembrai-vos de que o doce Jesus, em meio às suas mais amar-
gas penas, mantinha-se calado (I,508).

Em sua Paixão, Jesus estava em silêncio. Oh! Divino silêncio! Oh! 
Silêncio sacrossanto, rico daquela paciência que opus perfectum habet!45. 
Oh! Santo silêncio, guardião fiel do tesouro das virtudes! (II, 812).

Quando as paixões despertam

Quando as paixões despertam, especialmente a cólera, então 
é tempo de estarmos calados; não faleis, permanecei em silêncio, e 
dentro de vós mesmos pedi ao Senhor que vos socorra. Se tiverdes 
que falar, falai em voz baixa e com mansidão, o que convém fazer 
sempre, mas especialmente no tempo em que ferve o caldeirão da 
cólera: calados, calados! (III, 383).

Quando fordes contraditos, contrariados, e quando as criatu-
ras vos procurarem inquietar, não quero outra coisa de vós, a não ser 
que fiqueis calados (III, 384).

O ponto principal é que fiqueis calados quando sentirdes que 
as paixões estão em luta dentro de vós: então é tempo de calar, senão 
cometem-se muitas faltas (III, 384).

Recomendo-vos, sobretudo, que em tais ocasiões permaneçais 
em silêncio (III, 393).

Falando e respondendo quando há alguém exacerbado, faze-
mos o pior (II, 619).

44 Em silêncio e esperança, dentro e fora.
45 Faz uma obra perfeita.
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O silêncio é o cutelo de ouro que mata as paixões (II, 515).

Nas contradições e nas calúnias

O silêncio é sobremodo necessário nas contradições, nas calú-
nias e nas censuras (I, 508).

Ficai calados quando ouvirdes reprimendas, calai diante de to-
dos (III, 393).

O caminho mais curto é responder aos que vos desprezam e 
vos inquietam com um doce e modesto silêncio (I, 399).

O silêncio, o semblante impassível e o fazer de conta que não se 
ouviu nada, fazem fechar a boca aos ociosos (I, 255).

Nas críticas, ficai calados e de bom ânimo, mostrando gostar 
delas por amor de Deus (I,108).

O caminho mais seguro é calar, a exemplo de Jesus Cristo que, 
maltratado, vilipendiado, blasfemado, caluniado, calava Jesus autem 
tacebat46 (I, 330).

Jamais lamentar-se, jamais ressentir-se, jamais justificar-se, 
mas à imitação de Jesus Cristo, permanecei em um paciente, doce e 
pacífico silêncio, intrus et foris (II, 816).

Lembrai-vos de que Jesus se calava em meio aos seus dissa-
bores: recebia socos, bofetadas, açoites, etc. e calava; injuriavam-no, 
blasfemavam-no e Ele calava Jesus autem tacebat. Eis o que diz o 
Evangelho. Oh! Silêncio santo! Tende por ele grande estima e o pra-
ticai bastante (III, 384).

Quando e como é preciso falar

O sagrado silêncio prudente deixa falar somente quando a 
glória de Deus o requer, e o exige a caridade para com o próximo 
(III, 370).

Falar demais e sem necessidade é muito pernicioso para o es-
pírito (III, 370).

46 Jesus, ao contrário, ficava calado.
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É preciso ser muito cauteloso e prudente nas palavras, as quais, 
quanto menor for a quantidade, tanto melhores e mais proveitosas 
serão (III, 275).

Falai a seu tempo com toda doçura e modéstia (I, 306).
Trabalhai com a mente em Deus em santo silêncio quando, po-

rém, fordes interrogados, respondei com toda doçura e graça (I, 105).
Falai pouco, bem e com mansidão (II, 446).
Não sejais afetados nas expressões e nas conveniências; carido-

sos e doces sim, mas in gravitate et maturitate47  (II, 65).
Guardando-se das palavras imprudentes, pungentes e mor-

tificantes, agrada-se muito a Deus e se adquire um grande mérito 
(III, 133).

Na recreação mui frequentemente se perde o que se adquiriu 
na oração (III, 762)

47 Com firmeza e prudência.
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III – LEVAR A PRÓPRIA CRUZ
(TOLLAT CRUCEM SUAM)
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III – LEVAR A PRÓPRIA CRUZ
(TOLLAT CRUCEM SUAM)

Carregar a cruz é a segunda coisa que Jesus pede a todos 
aqueles que querem segui-lo si quis vult post me venire, ab-

neget semetipsum, tollat crucem suam48.
Para vivermos unidos a Deus, santidade por excelência, deve-

mos não só fugir dos pecados graves, renegando-nos a nós mesmos 
e submetendo à lei do espírito as paixões dos sentidos e do orgulho, 
mas devemos, outrossim, evitar todos aqueles defeitos e aquelas im-
perfeições que, se não destroem a caridade, pelo menos a arrefecem 
e lhe ofuscam o esplendor.

Ora, a nossa alma, dominada como está pelo amor próprio, ou 
não conhece tais defeitos ou não tem forças para se libertar deles, “eis 
que a mão amorosa do grande Pai, o qual com açoites ricos de amor a 
fustiga, para desapegá-la completamente das criaturas e fazê-la che-
gar à união com o sumo Bem” (I, 695).

“Assim, o que falta à nossa ação tem por suplemento as pe-
nas e os padecimentos que o Senhor nos manda”49; penas e padeci-
mentos que formam a “purificação passiva” da alma e constituem 
a cruz que deve levar todo seguidor de Cristo. Carregar a cruz, 
de fato, segundo Santo Agostinho, não significa outra coisa, senão 
suportar com paciência todas as tribulações e adversidades tollat 
crucem suam: idest sustineat et patienter accipiat omnia quae pati-
tur propter me50.

48 Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga (Lc 
9,23).

49 Naval, Theologia Ascética Mystica, n.138.
50 Pegue sua cruz: isto é, segure-a e tome com paciência tudo que sofrer por minha causa 

(Santo Agostinho, Sermo 330). Pegue o assunto dele, ou seja, apoio e paciência tudo está 
sofrendo por minha causa “
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A cruz que todos, mais ou menos, são chamados a carregar, 
são principalmente as enfermidades, as tentações, as tribulações 
externas, as penas interiores do espírito. Para cada uma delas re-
lataremos, nesta terceira parte, os ensinamentos de São Paulo da 
Cruz, mas antes, devemos aprender dele porque e como devemos 
levar a cruz.

Os seguidores do mundo odeiam e fogem da cruz, mas os se-
guidores de Cristo a amam e procuram-na porque sabem que “tudo 
está na cruz e tudo consiste em morrer. Na cruz está a salvação, na 
cruz a defesa contra os inimigos, na cruz se encontra a celeste doçu-
ra, na cruz o vigor da mente, na cruz a alegria do espírito, na cruz se 
encontra a plenitude das virtudes, na cruz a perfeição da santidade. 
Não há salvação para a alma, nem esperança de vida eterna, a não ser 
na cruz. Toma, pois, a cruz e segue a Jesus”51.

1 POR QUE E COMO DEVEMOS CARREGAR A CRUZ

São muitas as almas que querem seguir Jesus, mas poucas que-
rem, com Ele, carregar a cruz.

“Jesus agora, diz a Imitação, tem muitos que amam o seu reino ce-
leste, mas poucos que amam a sua cruz. Tem muitos que desejam conso-
lações, mas poucos que desejam as tribulações. Todos anseiam por gozar 
com Ele, mas poucos anseiam por padecer com Ele” (LiII, c.11).

Contudo, padecer com Jesus, carregar com Ele a cruz, e car-
regá-la como Ele carregou é, absolutamente, necessário para ser seu 
discípulo e ter parte com Ele na glória do céu. Não será glorificado 
senão quem houver padecido com Cristo e com Ele carregado a Cruz 
si compatimur et conglorificemur52 (Rm 8, 17).

Por isso, São Paulo da Cruz, escrevendo às almas por ele diri-
gidas, não cessava de lembrar-lhes por que e como deviam carregar 
a cruz. É a lição que também nós podemos aprender das suas se-
guintes máximas.

51 Imitação de Cristo, LiII, 2.
52 Pois, se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. 
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Por que devemos carregar a cruz

Para nos assemelharmos a Jesus

Quanto mais padecermos, tanto mais nos tornaremos seme-
lhantes ao nosso querido Jesus (I, 25).

Jesus em toda a sua vida não fez outra coisa senão padecer (I, 13).
A vida santíssima de Jesus foi toda cruz (I, 193; II, 468).
Nesta terra Deus paga aos seus servos com a mesma moeda 

com que pagou ao Santo dos Santos, Jesus Cristo (III, 446).
Servo de Deus, o que quer dizer? Quer dizer ser crucificado 

com Cristo (I, 341).
Conheço cada vez mais que Sua Divina Majestade vos ama 

como filhos, porque vos favorece continuamente com novas cruzes 
(IV, 10).

É preciso bendizer e agradecer muito ao Senhor que vos faz 
caminhar pela via da santa cruz que é a mesma pela qual caminhou 
seu divino Filho (II, 704).

Consolo-me por serdes daquelas afortunadíssimas almas que vão 
pela estrada do Calvário, seguindo o nosso caro Redentor (I, 24).

A cruz é a maior dádiva com que o Senhor presenteia os seus 
servos (II, 592).

Oh! Que grande honra Deus vos concede fazendo-vos cami-
nhar pela via que foi palmilhada pelo seu Divino Filho! (II, 704).

Para fazer-se santo

Quanto mais alguém se aprofunda no serviço de Deus, tanto 
mais cresce o padecer. Essa foi a vida de Cristo, e essa é a vida dos 
seus verdadeiros servos. Abraçai, pois, de bom coração, a santa cruz 
(I, 110).

Quem quer servir grandemente a Deus é preciso que padeça 
grandes provações e adversidades (I, 416).

As cruzes mantêm a alma em humildade, fazem com que se 
recorra mais a Deus e se pratique as mais belas virtudes (IV, 170).
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Quando a cruz é mais aflitiva e penetrante, tanto melhor; 
quando o padecer é mais desprovido de conforto, é mais puro; quan-
do as criaturas nos forem mais contrárias, mais nos aproximamos do 
criador (I, 298).

Repousai sobre a cruz de Jesus e sede santos (III, 343).
Desejo que vos façais grandes santos, mas na santidade secreta 

da cruz (III, 346).
Abraçai a cruz, o único lugar onde estão os verdadeiros tesou-

ros (II, 104).
Se alguém soubesse o grande tesouro que é o padecer, não de-

sejaria outra coisa senão cruzes (II, 104).
Porque a vossa alma é muito cara a Deus, Ele a faz passar pela 

estrada real da santa cruz (III, 199).
Oh! Quanto me alegro porque caminhais pela estrada real da 

santa cruz (I, 555).
Oh! Que grande tesouro esconde o puro padecer sem conforto, 

nem do céu, nem da terra! Tende a ele grande estima e sede gratos ao 
Senhor, oferecendo-vos frequentemente como vítimas à Sua Divina 
Majestade, sobre o altar da cruz (II, 306).

Oh! Como é bom estar na cruz com Jesus! Esse é o cami-
nho curto para chegar à feliz sorte de morrer totalmente para as 
coisas criadas, para viver purissimamente no incriado e infinito 
Bem (I, 139).

Tendes muitos motivos para bendizer e agradecer ao Senhor, 
que, em sua infinita misericórdia, vos faz passar pela estrada real da 
santa cruz (I, 704).

A cruz é o estandarte dos verdadeiros servos de Deus (I, 546).

Para gozar paz e tranquilidade nesta terra

Quanto menos consolações tiverdes das criaturas, tanto mais 
as tereis do Criador (I, 222).

Bem-aventurados aqueles que chegam ao puro padecer sem 
conforto e continuam a servir a Deus! São estes os servos fiéis que 
entrarão nas alegrias do Divino Senhor (I, 403).
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Como é belo padecer com Jesus! Quisera ter um coração de 
serafim para explicar as ânsias amorosas que experimentam os ver-
dadeiros amigos do Crucificado (I, 24).

Oh! Como é doce estar na cruz com Jesus! (III, 359).
A alma devota não deve procurar outra consolação a não ser 

no Salvador e na sua santa cruz (I, 66).
Felizes os que de boa vontade estão crucificados com Cristo! 

(I, 415).

Para chegar ao Paraíso

Ao paraíso se vai com a cruz (IV, 147).
Se aqui houver cruzes, haverá coroas no paraíso (I, 24).
Mantendo-vos abraçados ao lenho da santa cruz, não sofre-

reis naufrágio, mas alcançareis com segurança o porto da salvação 
(II, 635).

São Bernardo que antes de nós conheceu a preciosidade da 
cruz, não pôde deixar de exclamar crux est via vitae, via gloriae, via 
regni53 (I, 174).

A graça que Deus dá aos seus servos aqui na terra são as cruzes, 
angústias e dificuldades, para fazê-los semelhantes ao seu Divino Fi-
lho crucificado, e colocá-los no reino dos céus, onde não haverá mais 
pranto nem dor, mas, sim, alegria e júbilo (III, 629).

Aqueles que padecem cruzes por amor a Deus ajudam Je-
sus a carregar a cruz e serão participantes da sua glória no céu 
(I, 94).

Breve e momentâneo é aqui o padecer, mas será eterno o gozar 
(II, 550).

Agradecei a Deus o sofrerdes com paciência, porque logo ter-
minará o padecer e eterna será a alegria (II, 556).

53 A cruz é o caminho da vida, o caminho da glória, o caminho do reino.
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As cruzes não faltarão jamais

Crede que as cruzes nesta vida jamais faltarão (I, 110).
É necessário levar a cruz de cada dia (IV, 126).
Aqui não há outra estrada é preciso carregar a cruz de cada dia, 

como diz Jesus no Evangelho (II, 627).
Fugindo de uma cruz encontraremos dez (III, 475).
A alma é um grão que Deus semeia neste grande campo da 

Igreja, e para fazê-lo dar fruto é preciso que seja moído à força de 
penas, de dores e de perseguições (I, 335).

Jesus que vos ama tanto não vos quer sem cruz (II, 739).
Aonde quer que estejais levareis convosco a vossa cruz, a qual 

segue os servos de Deus por onde quer que vão e estejam. 

Como Devemos Carregá-la

In silentio et spe54

Carregai a vossa cruz in silentio et spe (I, 635).
Sede fiéis em levar a vossa cruz com paciência (III, 209).
A virtude de Jesus Cristo é padecer e calar (II, 517).
A alma devota não procura outra consolação senão na santa 

cruz (I, 66).
Estai de boa vontade sob a santa cruz, sem tantas reflexões e 

inúteis sutilezas (I, 542).
O padecer é um bálsamo tão precioso e perfumado que se não 

se cuidar e fechar bem o frasco com o selo da verdadeira humildade, 
silêncio de fé e de caridade, evapora logo e vai-se embora pelo canal 
da vanglória (I, 667).

Encorajai-vos tudo passará e no céu seremos alegres para sem-
pre (II, 627).

54 Em silêncio e na esperança.
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Com paz e resignação

Repousai em paz sobre a cruz (II, 719).
Repousai-vos tranquilamente na cruz, abandonando-vos como 

crianças nos braços de Jesus Crucificado e da sua divina misericórdia 
(III, 593).

Mantende-vos abraçados à santa cruz recebendo todas as ad-
versidades da mão amorosa de Deus e dizendo muitas vezes Senhor, 
seja sempre feita a vossa santíssima vontade (II, 627).

O pobre Paulo se mantém sempre abraçado e unido à cruz do 
querido Jesus (I, 214).

Carregando a cruz com tranquilidade, se encontra a verdadei-
ra paz (III, 475).

O mérito e a perfeição consistem em levar a cruz que Deus 
quer e não a que desejaríamos nós (III, 218).

Aflito, mas tranquilo; alegre, embora amargurado - cego ao 
meu parecer - é assim que Deus me quer (I, 665).

Seja bendito o nosso Deus que nos faz sempre partilhar da sua 
cruz (I, 158).

Com amor e com alegria

Sobre a cruz é preciso estar com alto repouso e alegria de espí-
rito (I, 278).

Alegro-me porque Deus vos revela a sua cruz; alegro-me por-
que vo-la faz amar (I, 327).

Vivei contentes sobre a cruz de Jesus (I, 230).
Estai de boa vontade na cruz com Jesus Cristo, bebei alegre-

mente do cálice do Salvador (I, 529).
Abandonai-vos sobre a cruz de Jesus e alegrai-vos de fazer-lhe 

companhia com o vosso pequeno padecer (II, 735).
Permanecei sobre a cruz como vítimas de amor, todos unidos 

ao doce Jesus (I, 216).
Não devemos gloriar-nos de outra coisa a não ser da cruz de 

Nosso Salvador Jesus Cristo (II, 719).
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Padecei, calai, cantai com o espírito. Eu não me glorio de outra 
coisa que não seja a cruz de meu Salvador (II, 719).

As cruzes de meu Jesus são as alegrias do meu coração (I, 3).
Queridos padecimentos, queridas adversidades, querida cruz, 

sede bem-vindos! (I, 529).
Queridos padecimentos, eu vos abraço e aperto ao meu cora-

ção, sede as alegrias que me manda o meu Senhor (I, 54).
Ó querida cruz, vós sois a minha alegria, o leito do meu repou-

so! (III, 602). 
Ó querida cruz! Ó santa cruz! Árvore da vida da qual pende 

a eterna vida! Eu vos saúdo, abraço e vos aperto contra o meu peito! 
(I, 46).

2 A CRUZ DAS ENFERMIDADES

Diz o Sábio que o homem foi criado para a imortalidade, mas, 
por causa da inveja do demônio, entrou a morte no mundo e, com a 
morte, todo o cortejo de dores e de males que são sua preparação e 
condição indispensáveis.

Assim a vida presente não é senão um suceder-se de enfermi-
dades e sofrimentos, ou, como diz justamente São Gregório, uma es-
pécie de morte prolongada quaedam prolixitas mortis55.

Mas o Senhor que quer tirar o bem do mal, e tudo ordena para 
a nossa maior vantagem espiritual, providencialmente, dispôs que 
estas enfermidades, mesmo continuando a ser dolorosas penas, fos-
sem meios de perfeição e de santidade.

“As doenças, diz São Francisco de Sales, são uma ótima escola 
de misericórdia para os que assistem os enfermos, e de amorosa re-
signação para os que as suportam pois, enquanto uns estão aos pés 
da cruz como a Virgem e São João, que a procuram imitar, os outros 
estão na cruz como Nosso Senhor, cuja paixão buscam reviver do 
melhor modo possível”56.

55  Um prolongamento da morte.
56 Cartas Espirituais, LiV, Carta 3.
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Quando, pois, diz o mesmo Santo, vem a doença é a cruz de 
Cristo que vem, abraça-a, pois, e trata-a com carinho por amor 
d’Aquele que a envia.

Nas seguintes máximas de São Paulo da Cruz temos eficacíssi-
mos motivos para bem apreciar as enfermidades e utilíssimos conse-
lhos para torná-las meritórias.

Motivos para bem apreciar as enfermidades

As enfermidades são tesouros e graças do Senhor

As febres contínuas, acompanhadas de outros incômodos são 
tesouros inestimáveis e joias preciosíssimas, com os quais o Senhor 
enriquece a vossa alma (III, 515).

As indisposições e doenças são gemas preciosíssimas (I, 441).
As indisposições são uma visita amorosa de Jesus (I, 182); são 

verdadeiros presentes do Senhor (II, 615).
As enfermidades longas são uma das maiores graças que Deus 

dá às almas que lhe são mais caras (III, 606).
As enfermidades são o sinal que Deus confere às almas eleitas 

(III, 629).
Santidade e sanidade não são ordinariamente boas compa-

nheiras (III, 754-809).
Vejo que a vossa saúde está cada vez mais se esvaindo, mas 

acredite-me que jamais conheci uma alma com tendência à perfeição 
e à oração em perfeita saúde (II, 459).

Alegro-me em Jesus Cristo que continuem as vossas dores e 
outros padecimentos (I, 450).

Oh! Como são preciosas as dores dos ossos e dos nervos! Oh! 
Como é preciso tê-las como coisas caras! (I, 216).

Ótimo exercício de virtude

As dores que sofreis são instrumentos para vos purificar o es-
pírito (II, 473).
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Assim como a misericórdia de Deus vos visita com doenças e 
outras adversidades, assim também tenho motivos cada vez maiores 
para bendizer e agradecer ao Senhor, que por esse caminho vos pro-
va e sempre mais vos purifica (II, 316).

Alegro-me pelas vossas preciosas enfermidades. Deus vos as 
manda a fim de que vos desapegueis de todas as coisas criadas e vos 
aproximeis das coisas do céu (I, 95).

A doença é uma graça que nos dá Deus Bendito porque nos 
faz descobrir quem somos. Aí se descobre quem é verdadeiramente 
paciente, humilde, mortificado, etc. (III, 376).

Um dos dons mais preciosos com os quais Deus presenteia as 
almas santas são as enfermidades, pois, nelas se encontram ocasiões 
de exercitar muitas virtudes (III, 629).

Oh! Que belas virtudes podem ser praticadas nas enfermida-
des! O amor à própria abjeção, a gratidão e doçura para com os que 
vos servem, uma obediência cega para com o médico e o enfermeiro, 
e mais, estar no leito como sobre a cruz do Redentor, etc. (I, 182).

As dores e indisposições nos tornam mais caros a Deus do que 
todas as penitências voluntárias, pois, nelas não há nada que seja 
nosso (I, 453).

O tempo da doença é o mais oportuno para demonstrar uma 
verdadeira fidelidade ao esposo celeste (I, 182).

Meios para mais nos unirmos a Deus

As enfermidades não diminuem a união com Deus antes, au-
mentam-na (I, 182).

Na doença, quando o corpo está mais abatido e mortificado, o 
espírito está mais apto a voar até Deus (III, 376).

Com relação às vossas indisposições e febres, do mesmo modo 
que debilitam o corpo assim também preparam o espírito para que, 
com asas de fé e de amor, voe bem alto até o seio do Divino Pai (III, 517).

As enfermidades são um precioso trabalho porque predispõem 
o vosso espírito para empreender sempre mais alto voo ao puríssimo 
amor (II, 483).
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Como torná-las meritórias

Aceitando-as com paciência, resignação e alegria

Aceitai com resignação todos os vossos padecimentos e febres, 
bem como outros incômodos que Deus vos mandar para fazer-vos 
santos (IV, 125).

Estai sobre a cruz das vossas preciosas enfermidades em silente 
paciência e doce mansidão, e não deixeis sair da vossa boca palavras 
de lamento (III, 602).

Alegrai-vos em Deus pelas vossas indisposições e sede indife-
rentes à doença como à saúde, porque assim agradareis ao Sumo Bem 
(I, 351).

Nas enfermidades é preciso amar e adorar a santíssima vonta-
de de Deus, com atos de amor frequentes e mantendo o coração em 
tranquilidade, por qualquer coisa que possa acontecer (II, 39).

O melhor remédio nas indisposições corporais é colocá-las na 
divina vontade em silêncio de fé e de amor, e com tranquilidade de 
coração (IV, 62).

Se suportardes as vossas indisposições com paciência e resig-
nação, enriquecer-vos-eis dos tesouros de méritos diante do Deus 
Bendito (III, 656).

Exercitar a obediência e a doçura

Nos males corporais, relatai as vossas indisposições simplesmente 
em termos moderados, claros e breves, e em seguida abandonai-vos, 
totalmente, à obediência (I, 155).

Tomai os medicamentos no cálice amoroso de Jesus, com doce 
semblante, e sede gratos a quem vos serve, aquiescendo em tudo o 
que ordenarem que tomeis (I, 155).
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Padecer em união com Jesus

Procurai fazer bom uso das doenças, sofrendo tudo por amor a 
Deus, em união com tudo quanto sofreu por nós Jesus Cristo, nosso 
verdadeiro bem e Divino exemplo (III, 593).

Estai no leito de vossa enfermidade como crianças que dor-
mem sobre o regaço divino de Jesus, e aí bebei dessa fonte de vida 
eterna (III, 629).

Esteja o enfermo recolhido no coração puríssimo de Jesus e aí 
encontrará conforto (I, 142).

Crede que Deus bendito vos quer assim indispostos porque vos 
quer a todos para si (III, 817).

Não deixar jamais a oração

Se vos suceder estar enfermos ou abatidos de forças, não dei-
xeis jamais a vossa oração, ou seja, aquela doce atenção amorosa, 
com viva fé em Deus, repousando em paz e amando o Sumo Bem 
(III, 376).

Nas doenças, permanecei em vosso leito como sobre a cruz. 
Jesus orou três horas sobre a cruz e foi uma oração verdadeiramente 
crucificada, sem conforto interno ou externo. Oh! Que grande ensi-
namento! (I, 155).

3 A CRUZ DAS TENTAÇÕES

Imaginam alguns que a vida das almas que querem ser todas 
de Deus seja uma ascensão branda, doce, sem lutas nem dificulda-
des, ao longo de um caminho ameníssimo, ladeado de flores perfu-
madas. Mas o Espírito Santo nos adverte de que não é assim: “Filho, 
diz Ele, ao te colocares ao serviço de Deus, humilha o teu coração e 
prepara a tua alma para a tentação” (Ecl 2, 1).

Mas dirá alguém, a tentação não é um mal? E como pode ela 
ser a recompensa de quem busca senão o Senhor?
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“Tentar, diz São Tomás, é fazer experiência de alguém” (I, q.114, 
a. 2). Daí temos uma dupla tentação uma ad probandum57 que vem 
diretamente de Deus, a outra ad seducendum58, que tem por autor o 
demônio, o qual para alcançar mais facilmente o seu escopo, se serve 
como que de poderosos auxiliares: o mundo e a nossa concupiscência59.

Porém todas as tentações, mesmo as que o inimigo coloca para 
o nosso dano, são permitidas pela Divina Providência e ordenadas 
para o nosso maior bem espiritual, e para a nossa santificação, “pois, 
Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima de nossas for-
ças, mas, com a tentação, nos dá a ajuda a fim de que a possamos 
suportar e dela sairmos vitoriosos” (I Cor 10,13).

São Paulo da Cruz expõe, nas máximas que recolhemos, para 
que servem as tentações, segundo os desígnios divinos, e o que deve-
mos fazer para permanecermos vitoriosos.

Para que servem as tentações

Para provar a nossa fidelidade

As tentações são provas de Deus para saber se somos fiéis 
(I, 416).

Nas tentações se conhece quem é fiel (III, 384).
Deus vos ama e, porque vos ama, vos prova (II, 505).
Deus vos quer bem e, por isso, a raiva de satanás procura per-

turbar-vos (II, 249).
As almas mais caras a Deus são as mais provadas, aflitas e ten-

tadas (II, 448).
Quanto às tentações, não há do que se preocupar: são adversi-

dades que vêm às almas que querem ser todas de Deus (I, 474).
Digo-vos que não façais caso dos incômodos e das tentações 

que vos causa o demônio. Crede que isso é um ótimo sinal para vós 
(III, 655).

57 Uma para nos provar.
58 Outra para nos seduzir.
59 São Agostinho, De consensu Evang. LiII, c. 30.
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Ah! Caríssimos! Quem não é tentado o que sabe? Se Deus vos 
trata como os seus mais caros servos, que mais quereis? (I, 403).

Para purificar a alma

As tentações purificam a alma, como o fogo ao ouro (II, 437).
As tentações, quando são combatidas, nos fazem um grande 

bem humilha-nos, instruem-nos, purificam-nos (I, 386).
Deus permite tais batalhas para vos purificar o espírito (III, 596).
Pretende Deus com a adversidade das tentações, purificar-vos 

o espírito, a fim de que esteja disposto a unir-se com perfeita carida-
de ao Sumo Bem (IV, 43).

Alegrai-vos se Deus vos purifica nas tentações como o ouro ao 
fogo (I, 395).

Para nos fazer adquirir a santa humildade

As tentações serão para vós de grande mérito, porque farão 
com que possais adquirir a santa humildade (IV, 135).

As tentações não causam danos se a pessoa não lhes der oca-
sião e nelas não consentir; antes, serve para nos fazer mais humil-
des, desconfiar de nós mesmos e colocar toda a confiança em Deus 
(IV, 185).

O desencadear-se das tentações é certamente um bom sinal, 
porque serve para fazer com que desconfiemos de nós mesmos, 
como sendo capazes de fazer todo o mal, se a graça de Deus não nos 
confortasse (I, 809).

As tentações nos fazem conhecer o nosso nada e recorrer a 
Deus pela oração (IV, 185).

Deus permite as tentações para que a alma não se fie em si 
mesma (I, 523).

Digo que Deus permite as tentações para vos fazer conhecer 
o que sois e para fundamentar em vós, pela humildade, o ódio a vós 
mesmos (II, 444).
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Deus permite o surgimento de alguma paixão a fim de que a 
alma conheça sempre mais o seu nada, e acaricie a sua abjeção como 
um verdadeiro tesouro (III, 760).

Não gostaria que vos perturbásseis tanto pelo desencadeamen-
to das tentações: se Deus permite tal tempestade é por um alto de-
sígnio de sua providência e caridade, a fim de que conheçais bem a 
fundo o vosso verdadeiro nada e sejais bem humildes e cautelosos 
(IV, 43).

Com relação às tentações que experimentais, bendizei ao Se-
nhor, que as permite para vos tornar humildes de coração, desapega-
dos de qualquer coisa criada (III, 475).

Para nos fazer praticar muitas virtudes

Fazer-vos passar por várias tentações é sinal de que Deus vos 
quer santos, porque vos dá ocasião de praticar muitas virtudes no 
vosso ato de resistência às mesmas (IV, 142).

Não se consegue adquirir uma virtude a não ser por meio de 
uma tentação contrária (III, 485).

A grave tentação de fé é sinal de que Deus quer conceder a 
vossa alma, o grande dom de uma fé viva, que a levará à alta união 
de caridade (I, 654).

Se Deus permite tentações de gula é sinal de que vos quer dar 
uma altíssima abstinência como prêmio. Se permite que sejais tenta-
dos de vanglória, é sinal de que vos quer dar uma grande humildade. 
Então gaudete cum in tentationes varias incideritis60 (I, 403).

Não vos assusteis com as tentações, sabei que Sua Divina Ma-
jestade as permite, a fim de que assenteis bem profundamente os ali-
cerces do edifício espiritual, que Ele projetou para ser construído em 
vossas almas (I, 460).

Alegrai-vos quando o nosso bom Deus vos provar com as ten-
tações. Oh! Que ótimos sinais são esses! Creia-me que Deus vos quer 
fazer santos (I, 498).

60 Alegrai-vos quando andardes em meio a várias tentações
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Para aumentar os nossos méritos

As tentações são joias com as quais o Esposo celeste adorna a 
alma fiel fazendo-a partícipe dos tesouros de sua Paixão (I, 305).

A divina Piedade permite as tentações a fim de que, bem ra-
dicados na humildade de coração, vos torneis dispostos a receber os 
tesouros das divinas graças (III, 631).

As batalhas que travais contra os demônios tornam mais 
resplandecente a graça triunfante que Deus pôs em vossas almas 
(II, 502).

São tantas as riquezas espirituais que adquire a alma que com 
o auxílio divino combate fielmente, que não há mente que as possa 
entender nem língua que as consiga exprimir (I, 282).

Para nos preparar uma coroa de glória

Agora é tempo de batalhar e combater com grande coração, 
pois Deus nos prepara uma coroa de glória (I, 305).

As tentações são latidos do demônio o qual tem muita raiva 
por ver-vos encaminhados na estrada do paraíso (I, 408).

Passada a tempestade virá grande bonança, e o vosso espírito 
nadará em um mar de grande paz, como prêmio da vitória alcançada 
(III, 619).

Quem vencer os assaltos do inimigo sentar-se-á eternamente à 
mesa do Rei do céu (I, 408).

Como vencê-las

Mantendo o coração em paz

Nos combates, mantende o coração pacífico (I, p 493).
Cuidai, sobretudo, de jamais vos inquietardes por qualquer 

tentação (I, 305).
Sentir a tentação não é pecado; pecado é nela consentir (III, 619).
Não vos inquieteis com a fúria da tempestade das tentações, 
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pois quando a vontade não quer, não existe pecado e ainda que pa-
reça que o barco está naufragando, a parte superior resiste e se torna 
vitoriosa (IV, 43).

A estrada curta que se deve seguir em tais batalhas é certamen-
te estar submisso à vontade de Deus, deixando-se flagelar por aquela 
mão amorosa que permite tais tribulações (IV, 43).

Combatendo virilmente

Combatei virilmente porque depois da guerra virá a paz (I, 416).
Digo-vos que em meio às tempestades das tentações deveis 

manter-vos fortes como escolhos61 batidos pelas ondas (I, 392).
Ide ao encontro do inimigo, armados da virtude de Jesus Cris-

to, com a lança da Santa Cruz. Vencereis certamente e o paraíso can-
tará as vitórias que obtereis pela virtude do Salvador (I, 406).

Os demônios são cães presos por correntes podem latir, mas 
não mordem, se nós mesmos não nos quisermos deixar morder 
(I, 319).

Todo o inferno não vos pode fazer cair quando a vossa vontade 
for forte e constante em não consentir (III, 619).

Não façais caso de qualquer assalto de tentação combatei viril-
mente protestando querer antes morrer, que consentir; depois, não 
temais (II, 448).

Fazei, pois os vossos protestos de não querer jamais consentir 
ao pecado (III, 618).

Nas tentações, protestai querer antes perder a vida do que 
abandonar a Deus (II, 21).

Onde vos sentirdes mais débeis, aí estai mais em guarda (I, 34).
Não duvideis de nada, pois Deus vos dará a vitória e como prê-

mio das lutas, vos fará imensas graças e vos dará o dom da santa 
oração (III, 361).

61 Um escolho, em navegação marítima, é um topo de rochedo, à flor da água ou um ar-
recife.
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Humilhando-vos docemente

Vencem-se as tentações com a humildade e o santo temor de 
Deus; o demônio foge dos humildes, dos que desconfiam de si mes-
mos e dos temerosos (I, 208).

Com grande coragem, combatei nesta batalha, pois Deus vos pre-
para uma grande vitória se houverdes sido bastante humildes (I, 320).

O coração humilde será sempre vitorioso (I, 493).

Desconfiando de si mesmo

Revelai ao confessor as tentações que sofreis, sendo este ponto 
muito necessário para que o mesmo confessor vos dê os remédios, os 
avisos e conselhos de como deveis regular-vos e obedecer (II, 266).

Confiando em Deus e invocando o seu auxílio

Confiai em Deus e não duvideis que saireis vitoriosos (III, 385).
Nas tentações não duvideis de nada Deus está convosco, com-

bate em vós e por vós, e vos dá a sua graça para vencer (IV, 44).
Deus está convosco e combate por vós, vivei, pois, abandona-

dos nos seus braços divinos e, nos assaltos mais ferozes, abrigai-vos 
na imensa caridade de Jesus Cristo, Senhor nosso (III, 474).

Quando se levanta alguma tempestade de tentações, a alma 
deve refugiar-se em Deus, e se abrigar sob as suas asas sub alarum 
tuarum sperabo donec transeat iniquitas62 (II, 516).

Quando sobrevier uma tentação refugiai-vos logo em Deus. Sabeis 
como se faz essa fuga? Faz-se com um doce reavivamento de fé, que vos 
aniquile cada vez mais e vos faça perder-vos mais em Deus (II, 476).

Nas tentações é preceito não perder jamais a confiança em 
Deus e em Maria Santíssima. Jesus vos mantém em seus braços, e 
que podereis temer? (III, 619).

62 Sob a sombra de tuas asas esperarei, até que passe a iniquidade.
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Sobretudo não deveis perder jamais a confiança nem deixar a 
oração (II, 505).

Não façais esforços com a mente, as mãos ou a cabeça, para 
afastar a tentação; a resistência que se deve opor é recorrer a Deus, a 
Jesus Cristo e a Maria Santíssima (IV, 152).

Quando vos surgir alguma tentação, beijai a cruz e o rosário 
dizendo com fervor: — meu querido Redentor, meu eterno Deus, eu 
vos adoro e vos amo! (I, 305).

Se as tentações vos perseguirem, ponde-vos em espírito aos pés 
de Jesus Crucificado e fazei um ato de amor dizendo: Senhor, socor-
ro! Estou disposto a morrer antes que vos possa ofender! Em vós me 
abandono, a vós recorro, vós sois meu Deus, meu tudo; socorrei-me, 
libertai-me, pois de mim mesmo nada de bom posso fazer, mas so-
mente o mal! (IV, 152).

Ao lado dulcíssimo de Jesus se encontra toda fortaleza e todo 
o bem (I, 238).

O coração de Jesus é uma fortaleza inexpugnável! (I, 283).

4 A CRUZ DAS TRIBULAÇÕES

Além da cruz das doenças e das tentações, que provêm do de-
mônio, ou da nossa natural fraqueza, devemos carregar a das adversi-
dades, perseguições, calúnias e das tribulações, que nos são causadas 
na maioria das vezes pela malícia dos homens, os quais se persegui-
ram Cristo, não deixarão de perseguir os seus seguidores (Jo 15, 20).

Qualquer que seja a má vontade dos homens certo é que as tri-
bulações são mandadas pela Divina providência para o nosso maior 
bem espiritual. Elas, diz Santo Agostinho, não são penas para a nossa 
condenação, mas sim, um remédio para a nossa salvação non poena 
ad condemnationem, sed medicamentum ad salutem”63.

De fato, “quando um homem de boa vontade é atribulado, 
perseguido, afligido, então compreende que tem necessidade de 
Deus, sem o qual nada pode fazer de bom. Então chora, e reza por 

63 Não são castigos para a condenação, mas remédios para a salvação (São Agostinho, In 
Ps. 148).
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causa da miséria que sofre. Então sente enjoo de viver e anseia que 
lhe venha a morte para estar com Cristo. Então toma consciência de 
que plena segurança e paz não pode haver neste mundo. Boa coisa 
é, portanto, o fato de às vezes nos atingirem os dissabores e as con-
trariedades... é bom, às vezes, sofrermos contradições e que tenham 
mau conceito de nós. Isso serve para nos mantermos humildes e 
desconfiados da vanglória. Quando exteriormente formos vilipen-
diados e desprezados, então buscaremos melhor a Deus e n’Ele po-
remos todo o nosso coração”64.

Sobre as preciosas vantagens e sobre o modo de suportar as 
tribulações será útil escutar São Paulo da Cruz.

Vantagens das tribulações

As tribulações purificam o espírito

O Deus bendito pretende, com os padecimentos purificar-nos 
como o ouro no fogo (II, 736).

As aflições que carregais purificam o vosso espírito como o 
ouro no fogo (III, 697).

As aflições, desolações, abandonos e outras perseguições que 
padeceis da parte dos demônios e das criaturas, são uma nobre vas-
soura, que joga fora do vosso espírito o pó e a lama das imperfeições e 
vos prepara para fazer um grande voo à santa perfeição e união com 
Deus (II, 309).

Quando o padecimento é sem conforto, então a alma fica mais 
purificada, divina e torna-se bela e também leve para voar em dire-
ção ao Sumo Bem (I, 12).

Folgo com as vossas tribulações, porque elas vos purificam 
como o ouro no fogo (III, 343).

64 Imitação de Cristo, Li1c. 12.
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São uma excelente escola de virtude

As tribulações mantêm a alma em humildade, fazem com que 
se recorra mais a Deus e se exercite as mais belas virtudes (IV, 170).

Deus nos castiga como pai, a fim de que aprendamos a ser fi-
lhos obedientes e fiéis (I, 769).

Os infortúnios do mundo, quando recebidos da mão amorosa 
de Deus e com resignação à divina vontade, servem para nos fazer 
correr pelos caminhos dos divinos preceitos (II, 703).

Não vos acovardeis o Senhor permite que sintais tanto as an-
gústias a fim de que conheçais o vosso nada e vos humilheis em to-
das as coisas (III, 408).

Folgo em ouvir que o Senhor vos prova com várias tribulações 
para que nelas exerciteis o silêncio no padecer, a paciência, a carida-
de, a humildade, que são as virtudes que nos fazem assemelhar-nos 
ao doce Jesus (III, 373).

Deus permite que sejais abandonados pelas criaturas a fim de 
que a vossa vida esteja escondida em Cristo Jesus (I, 623).

Os trabalhos etc. são os bordados do labor amoroso de Deus 
(I, 164).

As angústias e as perseguições dão à alma asas para empreender 
um voo altíssimo em direção à perfeição do santo amor (III, 749).

À medida em que a alma cresce na virtude e no santo amor, 
devem crescer os trabalhos, as perseguições e as angústias (III, 445).

De que tendes medo? Jesus vos quer fazer santos, por isso vos 
permite as perseguições, os trabalhos e as penas (III, 359).

O nosso grande Deus prepara a vossa alma por meio dos pade-
cimentos para tarefas maiores (II, 752).

A batalha contra o demônio, as angústias das criaturas, as de-
solações do espírito são provas amorosas que o Esposo Divino vos 
faz para vos fazer santos (III, 472).

Da verdadeira santidade não serão separadas as penas e as per-
seguições (II,115).
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Alegro-me muito que Deus vos exercite no sofrer calúnias; oh! 
Deus vos quer fazer um grande bem! (I,433).

Graças e tesouros preciosos

As tribulações são as preciosas joias com que o doce Jesus em-
beleza a vossa alma (II, 26).

As calamidades vistas segundo o beneplácito divino são pre-
ciosas joias que enriquecem o espírito (II, 634).

Oh! Se compreendêsseis o grande tesouro que está escondido 
no padecer! Quanto exultaria o vosso espírito em Deus, nosso Salva-
dor! (III, 679).

Bem-aventurados os que sofrem tribulações, perseguições, e 
desprezos por amor a Deus! São mais afortunados do que os ricos do 
mundo e do que os que vivem nas delícias da terra (I, 94).

Oh! Caras tribulações! Eu vos abraço como a joias no coração 
puríssimo do meu Jesus! (I, 397).

Oh! Dulcíssimas tribulações, presentes diletos do Coração sacra-
tíssimo do nosso querido esposo, Jesus Cristo! Quem poderá descre-
ver a magnificência desses preciosos tesouros dos quais o nosso Sumo 
Bem se serve para coroar as almas de suas diletas esposas! (I, 24).

A porção dos mais caros filhos de Deus

Os padecimentos e as tribulações são a porção dos mais caros 
filhos de Deus (I, 65).

As tribulações são a parte mais cara dos servos de Deus 
(I, 684).

As tribulações são os presentes que Jesus dá aos que lhe são 
mais caros (I, 408).

As tribulações, unidas ao abandono das criaturas, são precio-
sos tesouros com que Sua Divina Majestade presenteia aos seus ami-
gos (I, 654).

Padecei de boa vontade as tribulações, recordando-vos de que 
elas são os sinais do santíssimo amor de Deus (I, 56).
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Fazei boa face às tribulações, sabeis que são os sinais mais cer-
tos de serem amigos de Deus (I, 55).

Porque Deus vos ama, Ele vos prova com tribulações, etc. 
(III, 697).

É sempre uma graça que Deus nos dá quando nos faz padecer 
(III, 719).

Quisera que todo o mundo sentisse a imensa graça que Deus 
nos faz quando nos manda o sofrimento em Sua Piedade, principal-
mente, quando o padecer é sem conforto (I, 12).

Nas grandes tribulações faz-se a prova das almas viris (II, 295).
As maiores tribulações pertencem aos maiores servos de Deus 

(III, 359).
O teor do presente que Deus nos dá aqui na terra são cruzes, 

angústias, trabalhos e tribulações de toda espécie, para nos tornar 
assim, semelhantes ao Seu Divino Filho Crucificado, Jesus, e para 
nos colocar depois no Reino dos Céus (III, 629).

Quanto mais afligidos fordes, mais dareis glória por estardes 
mais perto do Salvador (I, 530).

Como é preciso suportá-las

Não falar delas sem necessidade

Quando vierem as tempestades das tribulações, quanto mais 
escondidas forem, melhor será (I, 624).

Com o falar sem necessidade dos próprios sofrimentos, dimi-
nuem a virtude e cresce o amor próprio, que sempre anseia por ser 
alvo de compaixão (I, 624).

Quem crê padecer muito, ou é pouco humilde ou é pouco pa-
ciente (I, 625).

Quem muito padece, muito se cala, porque não quer consola-
ção de nenhuma criatura, e se consola e se apascenta da vontade de 
Deus da qual se nutre (I, p .667).
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Contemplá-las com os olhos da fé

A alma fiel contempla as tribulações com olhos da fé, não 
como mandados pelos homens, mas diretamente das mãos amorosas 
do Senhor (I, 760).

Olhai todas as vossas tribulações e desgraças, não como flage-
los, mas sim como dons e correções do Pai Celeste, o qual quos amat 
arguit et castiga65 (II, 635).

Acariciai os vossos padecimentos, de qualquer espécie, e veja-
os na vontade de Deus, saboreando com fé e santo amor que se 
cumpra em vós a Sua santíssima vontade (II, 704).

Conservai os vossos corações voltados para o céu a fim de que 
os ventos impetuosos das vicissitudes humanas não os possam nunca 
abalar (III, 755).

Suportá-las com paciência, contentamento e gratidão

Estai abraçados à santa cruz das vossas tribulações, recebei-as 
das mãos de Deus e dizei com frequência Senhor, seja feita sempre a 
vossa santíssima vontade (II, 627).

Sofrendo com paciência, a vossa alma se enriquecerá de gran-
des méritos e Deus a libertará de todo mal (III, 364).

Sofrei contentes, rogando a Deus por quem vos calunia e mos-
trando-vos sempre serenos (I, 433).

As piadas, os escárnios e os motejos devem ser recebidos com 
suma gratidão para com o Senhor essa é a lenha para fazer a fogueira 
amorosa a fim de se queimar a vítima do amor (I, 107).

Nas vossas tribulações bendizei o Senhor com silente paciência 
(II, 635).

E com o olhar no crucifixo

Não olheis no rosto as dificuldades e as tribulações, olhai antes 
o querido Amor Crucificado e tudo vos parecerá doce (III, 423).

65 Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho (Hb 12,6).
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A alma que ama desapegada de todas as coisas criadas, não 
olha o padecer, pois tem a sua atenção toda no amado Bem66.

A alma fiel deixa desaparecer as tribulações no mar imenso da 
divina caridade que torna doce qualquer amargura (I, 687).

Oferecendo as vossas tribulações às Chagas santíssimas de Je-
sus Cristo fareis uma coisa agradável a Deus e de grande mérito para 
as vossas almas (III, 425).

5 A CRUZ DAS PENAS INTERNAS

As doenças, as tentações, as adversidades, as perseguições 
dos homens e dos demônios, são todas as cruzes com as quais o 
Senhor pretende purificar a nossa alma dos seus defeitos e das im-
perfeições, para torná-la sempre mais digna de Si e do seu santo 
amor. Mas há ainda uma cruz mais sutil e penetrante com a qual 
o Senhor costuma dar a última mão em seu místico trabalho de 
purificação passiva, e essa cruz é formada pela aridez, desolação 
e penas internas, que São Paulo da Cruz, muito experiente em tal 
matéria, chama de “lixas finíssimas que penetram até ao fundo 
para remover toda ferrugem; pressões amaríssimas, que sendo pri-
vadas de todo conforto sensível, são mais penetrantes e, por isso, 
mais aptas para preparar a alma de modo altíssimo para a santa 
união com Deus” (III, 157).

Qualquer que seja em particular o escopo providencial dessas 
penas e qual deve ser a conduta diante delas, podemos aprender das 
seguintes Máximas do Santo.

Escopo providencial das penas internas

Purificar o espírito

Deus permite desolações e abandonos para purificar-vos sem-
pre mais o espírito (II, 738).

66 Boll. ann. IX, 42.
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Pretende o Senhor purificar-vos o espírito, por meio da aridez 
e das desolações, pois a este espírito costuma se agarrar a ferrugem, a 
lama e o pó, sem que disto nos apercebamos (III, 819).

Deus me faz entender que as aflições e as penas internas puri-
ficam a alma (I, 2).

As aflições, temores, desolações, aridez, abandonos, etc. são 
uma nobre vassoura que retira do vosso espírito todo o pó e a lama 
das imperfeições que a vós estão ocultos (II, 115).

A aridez e a desolação do espírito são dons da divina piedade 
para exercitar-vos na santa resignação ao divino beneplácito e para 
vos desapegar de toda consolação sensível (I, 514).

Deus vos quer despojados das consolações, a fim de, com o 
exercício da santa resignação ao divino beneplácito, tornar-vos ho-
mens novos totalmente espirituais (I, 403).

Digo-vos e torno a dizer que os males que Deus permite que 
vos ocorram, unidos às outras tribulações e angústias do espírito, são 
provas que a sempre adorável divina Providência vos manda para vos 
purificar como o ouro no fogo (III, 299).

O enriquecimento de dons e graças

As desolações e os abandonos enriquecem o espírito e o prepa-
ra para receber graças e dons inestimáveis (III, 302).

Assegurai-vos de que nestas dificuldades internas está escon-
dido um grande tesouro porque, por meio delas, Deus prepara a vos-
sa alma para receber os dons mais sublimes do céu (I, 476).

À medida das trevas que a vossa alma suporta, mais clara e 
abundante será a luz (III, 831).

As penas, as obscuridades e desolações que o Senhor vos envia são 
um belo trabalho de amor que Deus faz em vosso coração (I, 447).

As angústias e penas do espírito são sinais de que Deus vos 
quer dar o dom do santo amor (III, 607).

Digo-vos que, quando Deus tiver provado a vossa fidelidade, 
encher-vos-á do celeste fogo da caridade que fará desaparecer toda 
aridez e desolação (I, 34).
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Preparem a alma para o mais alto grau de união com Deus

Pretende o Senhor preparar-vos a alma, por meio da aridez 
e desolação, para um mais alto grau de oração e de união com Sua 
Divina Majestade, e assim dar os últimos retoques na estátua e colocá-
la na celeste galeria do paraíso (III, 819).

Deus vos quer santos e, por isso, vos prova com penas e angús-
tias (II, 26).

A secura do espírito com a aridez, a desolação e outras adversi-
dades, são dons da divina piedade para vos desapegar de toda conso-
lação sensível, contente de vos fazer caminhar em pura fé e pobreza 
de espírito pelo caminho da santa perfeição (I, 514).

As dificuldades do espírito são os primeiros degraus daquela 
santíssima e altíssima escada pela qual sobem as almas grandes e 
generosas (I, 135).

A vontade de Deus se cumpre melhor na aridez e nas desola-
ções do que nas consolações (II, 295).

A aridez e as desolações são necessárias para chegarmos ao 
conhecimento experimental do nosso próprio verdadeiro nada 
(II, 298).

É uma grande providência de Deus que vos encontreis em es-
curidão e em lutas porque, desta maneira, tirareis mais proveito da 
humildade e do conhecimento de vós mesmos (II, 731).

O santo martírio das penas interiores produz na alma dois ma-
ravilhosos efeitos: um é o de purificá-la de toda nódoa de imperfei-
ção, como faz o fogo do purgatório; o outro, é o de enriquecê-la de 
virtudes, especialmente, a paciência, a mansidão e a alta resignação à 
vontade divina (III, 816).

Costuma Deus provar ad tempus67 os seus servos, das consola-
ções, a fim de que aprendam a servi-lo por puro amor (II, 115).

Se fordes fiéis em padecer com mansidão e alta resignação, Sua 
Divina Majestade vos dará a graça de contemplar as penas santíssi-
mas de Jesus Cristo (II, 267).

67 Por algum tempo.
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Unir-vos-eis mais a Deus quanto menos consolações tiverdes 
(I, 511).

A estima que devemos ter para com elas

Tende grande estima para com as preciosas penas internas (I, 172).
Olhai as amarguras e as aflições com olhos da fé são joias que 

brotam do seio do santo amor (II, 291).
As ansiedades e aflições são as joias de Jesus (I, 6).
As tribulações do espírito são tesouros inestimáveis, com os 

quais Deus bendito enriquece os seus verdadeiros servos (III, 701).
O martírio das penas internas é um tesouro que brota da fonte do 

santo amor e é uma graça extraordinária do Deus bendito (III, p 816).
Cuidai bem das vossas penas internas, que são tesouros com os 

quais Deus adorna o vosso espírito (III, 66).
As maiores amarguras e aflições, olhadas com os olhos da fé, não 

são mais amargas, mas sim, dulcíssimas e suavíssimas (II, 291).
Deus bendito não permite que alguém fique afogado pelas an-

gústias, mas se isto acontecesse, que belo seria morrer em puro penar 
sobre a cruz de Jesus, cantando fiat voluntas tua!68 (I, 706).

As amarguras e desolações são a porção mais querida dos ser-
vos de Deus (I, 684).

No céu se ama e se goza, na terra se ama e se pena. Imitai os 
Santos e assim como eles no céu amam e gozam, vós, aqui na terra, 
amai e padecei. Ó sorte feliz! Ó graça estupenda! (II, 450).

Conduta que devemos manter

Expulsar como à peste os temores e as perturbações

Quero que expulseis como à peste as perturbações do espírito, 
Deus quer humildade e não covardia (II, 520).

68 Seja feita tua vontade.
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Pelo amor de Deus, expulsai as inquietações e as perturbações 
que nascem sempre do demônio, ou da demasiada reflexão sobre vós 
mesmos, tereis, assim, paz e vos tornareis santos (IV, 49).

As inquietações são sempre de más raízes, por isso, é pre-
ciso humilhar-se deixando-as morrer no fogo da santa caridade 
(III, 387).

O diabo vos põe na mente perturbações e temores para que não 
façais nenhum bem (I, 123).

Fazer-se um pouco de santa violência

Fazendo-vos um pouco de santa violência no princípio, depois 
vos sentireis mais aliviados (II, 400).

Nos abatimentos do espírito, a parte superior deve comandar 
virilmente a parte inferior com grande constância vince teipsum!69 
(II, 400).

Esmagar as penas internas com a paciência e o silêncio

Todas as penas internas devem ser esmagadas com a paciência 
e o silêncio, em seguida, far-se-á uma pílula amassada com o bál-
samo da santíssima Paixão de Jesus Cristo, a qual deve ser engolida 
com fé e amor e digerida com o calor da santa caridade (II, 584).

Nos abandonos, desolações e angústias deveis sofrer e calar 
permanecendo em paz sobre a cruz do doce Jesus em santo silêncio 
de fé e de amor (II, 378).

Estar bem resignados

Estai bem resignados com a divina vontade em vossas dificul-
dades internas e tende plena certeza de que, depois da tempestade, 
virá grande tranquilidade e paz (I, 523).

69 Vence a ti mesmo.
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Nos padecimentos internos estai resignados e calados receben-
do tudo de Deus e beijando a mão amorosa do grande Pai que vos 
bate com um açoite rico de amor (I, 695).

Crede em mim, mereceis mais e dais mais gosto ao Senhor, 
quando, na aridez e na obscuridade estiverdes resignados e contentes 
com o desígnio de Deus, do que se tivésseis todas as mais altas con-
solações celestes (III, 367).

Ter fé e confiança em Deus

Contemplai com doce reavivamento de fé as vossas penas e de-
solações, crendo que Deus se agradou desde a eternidade em fazer-vos 
caminhar por esta estrada, e em vos fazer semelhantes a Jesus Cristo 
(I, 671).

Todas as desolações e penas do espírito deveis receber sine me-
dio70 do coração dulcíssimo de Jesus, olhando-as com olhos de viva 
fé no beneplácito divino (I, 627).

Expulsai a pusilanimidade e a melancolia com atos de filial 
confiança em Deus (III, 383).

Estai certos de que toda inquietação vem do inimigo, expulsai-as 
com atos de confiança (I, 61).

Fazer morrer toda pena no fogo da caridade

Nas trevas e na escuridão do espírito estreitai-vos a Deus em 
verdadeira caridade (II, 731).

Fazei morrer todas as vossas penas no fogo da caridade divina 
(IV, 47).

Não deis atenção aos escrúpulos, destruí-os no fogo do santo 
amor (I, 400).

70 Sem mediação.
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Amar a vontade de Deus

Nas desolações e na aridez é preciso amar a vontade de Deus que 
assim o quer, e sentir gozo por estar na cruz com Jesus Cristo (I, 420).

Para vos curardes dos vossos temores, desolações e amarguras 
tendes necessidade de vos esconderdes na vontade divina, alimen-
tando-vos dela em espírito e verdade, sem descuidar jamais da ora-
ção (II, 735).

Na aridez, despertai docemente o espírito com atos amorosos e 
depois repousai em Deus sem o gozar e sem o sentir, e assim a alma 
se mostra mais fiel (I, 108).
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IV – SEGUIR JESUS
(SEQUATUR ME)
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IV – SEGUIR JESUS
(SEQUATUR ME)

Purificada com a abnegação e com o amor à cruz, a alma cristã 
pode dizer-se bem-disposta e preparada para responder sem re-

tardamento ao convite de Jesus que a chama a o seguir sequatur me71.
Mas como é que se segue a Jesus? Responde Santo Agostinho: 

“A Jesus se segue não com os passos do corpo, mas sim com os afetos 
do coração non pedibus sed affectibus72, imitando os seus exemplos, 
vivendo a Ele unidos com a mente, com a vontade e com o coração, e 
praticando aquelas virtudes que são próprias da vida unitiva, como a 
pureza de intenção, a presença de Deus, o recolhimento, a resignação 
ao divino querer, o abandono e a confiança em Deus, o amor a Deus e 
ao próximo, o amor à paz, a oração e a devoção à Santíssima Eucaris-
tia, à Paixão Santíssima de Jesus Cristo e à Santíssima Virgem Maria.

É, de fato, por meio dessas virtudes, como salienta o Catecismo 
Tridentino, que Cristo vive e reina em nós, e que nós nos tornamos 
cidadãos do reino e membros vivos do Seu corpo místico, a ponto de 
podermos dizer com o Apóstolo “vivo, mas já não sou eu que vivo, é 
Cristo que vive em mim”73.

Para cada uma dessas virtudes São Paulo da Cruz nos oferece 
úteis e santos ensinamentos, que nos podem servir de luz, guia e in-
citamento para seguir fielmente a Jesus Cristo.

“Grande honra e máxima glória é seguir Jesus e por seu amor 
desprezar todas as coisas. De fato, todos aqueles que, voluntariamen-
te, se submetem ao seu santo serviço obterão abundância de graças, 
encontrarão a dulcíssima consolação do Espírito Santo e conseguirão 
grande liberdade de espírito. Óh! cara e ditosa servidão divina, pela 

71 Siga-me
72 Não com os pés, mas com os afetos.
73 Catecismo do Concílio de Trento, c. II, n. 9.
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qual o homem se torna verdadeiramente livre e santo! Óh! serviço bem 
digno de ser abraçado e constantemente desejado com ansiedade, pelo 
qual se ganha o Sumo Bem e se adquire uma glória que não terá fim!”74.

1 PUREZA DE INTENÇÃO

A primeira coisa necessária para seguir a Jesus com toda 
a mente é a pureza de intenção, a qual consiste em executar todas 
as obras unicamente para agradar a Deus, segundo o conselho do 
Apóstolo “tudo o que fizerdes, fazei-o para a maior glória de Deus”. 
Em suma “quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, 
fazei tudo para a glória de Deus” (I Cor 10, 31).

Para os homens que veem somente o exterior, o preço de uma 
obra se mede pelo trabalho que se emprega em fazê-la; mas para o 
Senhor que vê o coração, o valor e o mérito das ações dependem, 
principalmente, da intenção com que são feitas. Diz, por isso, Santa 
Maria Madalena de Pazzi que “Deus remunera as vossas ações com o 
preço da pureza de intenção”.

Tu, portanto, quando trabalhares, diz Santo Agostinho, não 
olhes tanto para a grandeza externa à obra, mas a finalidade para 
qual a fazes, porque tanto bem farás quanto entenderes fazê-lo para a 
maior glória de Deus tantum facis quantum intendis75.

Dessa pureza de intenção São Paulo da Cruz declara breve-
mente o dever e as condições.

O dever

Tudo se deve a Deus

Tudo se deve a Deus, somente a Deus a honra e a glória, só a Ele 
o incenso suavíssimo de todos os seus dons (I, 238).

Seja sempre pura a vossa intenção em todas as vossas obras 
(II, 458).

74  Imitação de Cristo, L. III c. 10.
75 Tanto fazes quanto entendes (San Alfono, Monaca Santa, c. 12).
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Não procureis outra consolação senão a de agradar a Deus fa-
zendo a sua santíssima vontade (II, 285).

Despojai-vos de todo desejo que não seja o de agradar a Deus e 
fazer a sua santíssima vontade (I, 44).

Para fazer-lhe uma coisa agradável

Digo-vos que não há coisa melhor nem mais agradável a Deus 
do que fazer tudo para a sua maior glória (III, 567).

Os vossos trabalhos subirão até diante de Deus como incenso 
de agradável odor se o fizerdes para a sua maior glória e somente por 
amor (III, 659).

Não tenhais outro cuidado a não ser o de agradar ao Senhor 
(III, 369).

E para fazer o bem

Fareis o bem se a vossa intenção for reta e pura, somente para 
a glória de Deus (II, 64).

Procurai agradar só a Deus deixando falar quem quiser (II, p .295).
Se alguém pensa em agradar somente a Deus, Deus cuidará 

dele (I, 820).

As condições

Estar desapegados das criaturas

Estai desapegados de todas as criaturas fazendo tudo para 
agradar somente a Deus (III, 355).

Cuidai bem de estar escondidos e ocultos aos olhos de todos, 
para agradar somente ao celeste esposo (III, p .456).

Se fôsseis desapegados de tudo teríeis um único desejo, o de agra-
dar a Deus em todo tempo e lugar, sem sentir aborrecimento ou pena 
de qualquer outra coisa a não ser de desagradar a Deus (I, 530).
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É preciso purificar todos os nossos afetos e procurar endereçá-los 
todos para Deus (I, p .199).

Alegro-me porque Deus vos esvazia de todo conforto para que 
aprendais a servi-lo com pureza de intenção (I, 139).

Quem não quer outra coisa a não ser agradar a Deus, deixa o 
cuidado e o pensamento de si ao encargo de Deus mesmo (I, 820).

Procurar agradar somente a Deus

Não tenhais outra solicitude senão a de agradar somente a 
Deus, mantendo o coração voltado para o céu (III, 755).

Procurai ter uma intenção puríssima em todas as vossas 
ações, agradando ao Senhor e em todas as coisas dando glória a Ele 
(III, 366).

Dizei, frequentemente, a vós mesmos que não procurais outra 
coisa a não ser agradar a Deus (I, 352).

Mesmo que o mundo vire de pernas para o alto, não tenhais 
outro cuidado e não vos preocupeis com outra coisa a não ser agra-
dar a Deus (III, 396).

Um só seja o vosso pensamento, agradar a Deus e fazer tudo 
para a sua glória (I, 522).

Fazer tudo com tranquilidade e paz

Conservai o coração em tranquilidade para realizar bem as 
obras exteriores, em paz e com puríssima intenção (II, p, 840).

Mantende o coração em paz e em profundo recolhimento, 
sem outra solicitude, senão a de agradar unicamente a Deus 
(III, 755).

Fazei tudo com puríssima intenção e com espírito recolhido 
(I, 648).

Não filosofeis tanto sobre vós mesmos e sobre as vossas ações, 
mas fazei-as com reta intenção para agradar a Deus (I, 417).

Caminhai, tranquilamente, com simplicidade e reta intenção 
(I, 417).



123

Antes de empreender um trabalho dizei assim: “meu pobre co-
ração, para quem trabalhas?” Ouvireis que o pobre coração responde 
com voz da fé: “eu trabalho para a glória de meu Deus”. E então di-
reis: “se é assim, fazei tudo bem e em paz (III, 395).

E por puro amor

Realizai todas as vossas obras por puro amor a Deus e para a 
sua maior glória (II, 31).

Fazei tudo em paz e sem pressa, por puro amor a Deus 
(IV, 337).

É necessário que a observância exterior das Regras seja sempre 
animada e acompanhada pelo espírito interior do coração (IV,253).

Deus não quer que se faça o bem forçado, mas sim por amor 
(IV, 185).

Praticai as vossas obras com reta intenção, por puro amor a 
Deus e deixai o diabo gritar quanto quiser (I, 417).

Todas as vossas ações, vossas palavras, suspiros, penas e traba-
lhos sejam santificados com o santíssimo amor de Deus (I, 53).

Trabalhai com fé procurando somente o amor de Deus e a sua 
maior glória (I, 210).

Conservai o coração voltado para Deus com santos afetos e fa-
zei tudo unicamente por seu amor (II, 620).

Procurai a cada dia tornar a vossa intenção de acordo com a de 
Deus, isto é, toda divina, operando sempre em Deus e somente por 
seu amor, e unindo as vossas obras com as de Jesus Cristo Salvador 
nosso (IV, 226).

Tende sempre no coração e na boca “eu faço tudo por Deus, 
trabalho por amor a Ele” (III, 506).

2 PRESENÇA DE DEUS

Quem trabalha para agradar a Deus não pode estar afastado 
de sua presença em nenhum dos seus passos. A pureza de intenção 
de que falamos é a preparação e disposição para o santo exercício da 
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presença de Deus outra coisa necessária para quem quiser seguir a 
Jesus com toda a mente e viver unido a ele.

É fácil perceber quais são as vantagens imensas dessa piedosa 
prática, com relação à nossa santificação. Ela nos mantém afasta-
dos do pecado, estimula as nossas energias para o bem, aumenta 
a nossa confiança em Deus e nos infunde alegria e coragem para 
superar todas as dificuldades. “Tenho sempre o Senhor diante dos 
olhos, exclamava o salmista, e porque Ele está à minha direita, não 
vacilarei” (Sl 15, 8).

A maior parte das faltas das almas, diz São Francisco de Sales, 
deriva do fato de que elas não se exercitam bastante no pensar na 
divina presença e acrescenta que esse pensamento deveria ser como 
o pão cotidiano e estar unido a todas as nossas ações, tal como o pão 
acompanha as nossas refeições 76.

São Paulo da Cruz praticou constantemente esse exercício e 
o inculcou em seus filhos, os quais, como diz uma antífona de sua 
festa, ensinou-lhes primeiramente a caminhar com Deus docuit eos 
ambulare cum deo77.

Eco de tais ensinamentos são as máximas seguintes com as 
quais explica o fundamento, as vantagens e a prática desse exercício.

O fundamento

Deus está conosco e em nós

Deus está sempre conosco (II, 731).
Sabeis pela fé que Deus está todo em vós e vós todos em Deus; 

e estais mais em Deus do que em vós mesmos (II, 262).
Recordai-vos de que é verdade de santa fé que Deus está mais 

perto de nós do que nós mesmos; muito mais perto do que está a pele 
à nossa carne (III, 367).

Aquele grande Deus que por nosso amor se fez homem e quis 
padecer tanto, fazendo-se homem por nós, vós o tendes mais próxi-

76 Cf. Espírito de S. Francisco de Sales, 6.
77 Ensinou-os a caminhar com Deus.
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mos do que a pele da carne, mais próximo de vós do que vós mesmos 
(III, p .359).

Temos o tesouro em nós. Oh! Como somos felizes, porque po-
demos tratar com Deus quando quisermos! (I, 401).

A nossa alma é templo de Deus

É de fé que a nossa alma é templo de Deus vivo; é de fé que 
Deus habita em nós, portanto, entrai em vós mesmos e aí adorai o 
Altíssimo em espírito e verdade (III, 359).

As vantagens

Meios para fazer sempre a oração

Para fazer sempre oração tornai-vos familiares ao pensamento 
da presença de Deus (I, 46).

O servo de Deus faz contínua oração com atenção amorosa à 
presença de Deus (I, 547).

Conservai-vos sempre na presença de Deus, assim fareis contí-
nua oração, mesmo no meio dos vossos afazeres (I, 545).

E para nos tornarmos santos

A contínua presença de Deus é rica de todo bem (III, 362).
Recomendo-vos a presença de Deus da qual nasce todo bem 

(I, 105).
Jesus está dentro do vosso coração e vos quer fazer santos (III, 359).
Oh! Afortunadas aquelas almas que sabem que estão sempre 

na presença de Deus! (II, 5).



126

Divina presença que faz do coração um paraíso

Quando penso que a minha alma é templo de Deus, que Deus 
está em mim, que vivo, respiro e opero em Deus, oh! Como se alegra 
o meu coração! (I, 76).

Como é belo estar em pura fé na presença de Deus! (I, 392).
Divina presença que faz dos corações um paraíso! (I, 392).

A prática

Fazer todos os trabalhos na presença de Deus

Fazei todos os vossos trabalhos na presença de Deus (III, 350).
Mantende-vos pela fé na presença de Deus realizando todas as 

vossas obras na presença deste infinito Bem (I, p .528).
No vosso labor tende o coração recolhido na presença de Deus 

(III, 413).
Caminhai na divina presença! (I, 416).
Trabalhai com diligência, mas com paz de coração e espírito 

repousado, estando na presença de Deus (II, 19).

Recordar-se de Deus, reavivando a fé

Presença de Deus. Recordai-vos de Deus (I, 438).
Esqueçam-se de tudo. percamos tudo de vista. Lembremo-nos 

somente de Deus! (I, 327).
Reavivai, frequentemente, a fé na doce presença de Deus (I, 496).
Reavivai a fé na divina presença, elevando o espírito com al-

gum gesto de afeto para com a Sua Divina Majestade (I,401).

O coração para o alto!

O coração ao alto, em Deus! (I, 46).
Estai na divina presença. Trabalhai com as mãos, mas com o 

coração tratai com Deus (II, 19).
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Sobretudo vos recomendo a contínua presença de Deus. Traba-
lhai com as mãos, mas com o coração tratai com Deus (I, 49).

Não percais de vista o nosso bom Deus. Estai continuamente em 
sua divina presença e tratai com Ele, de coração para coração (I, 100).

Fazei tudo na presença de Deus, despertando o coração com 
santos afetos (II, 264).

Ficai na divina presença, despertando o vosso espírito com im-
pulsos de amor (I, 417).

Ajudar-se com orações jaculatórias

Estai na presença de Deus, ajudando-vos com orações jacula-
tórias (II, 580).

Durante o dia, mantende-vos na divina presença, exercitando-vos 
por meio de orações jaculatórias (I, 396).

Caminhai na divina presença, familiarizando-vos com as ora-
ções jaculatórias (I, 416).

Reavivai muitas vezes a fé na divina presença e exercitai-vos 
com frequentes orações jaculatórias (IV, 29).

Estai recolhidos em vós mesmos na contínua presença de Deus 
despertando, frequentemente, o vosso espírito com santos colóquios 
(I, 496).

Para despertar o vosso espírito e fazê-lo lembrar-se de Deus, 
podeis fazer assim: 

Óh minha alma! como se esqueces de teu Deus? Ah! Meu Deus 
que estais comigo e em mim, eu vivo todo em vós e por vós! Minha alma, 
olha com olhos de fé o seu Deus! Deus habita em ti. Tu és o templo de 
Deus; dentro de ti está Deus, fora de ti está Deus, tu vives em Deus, ages 
em Deus! Oh! Alegria! Oh! Amor! Oh! Fogo! Oh! Caridade! (I, p .47).

Caminhar com humildade, calmamente, sem cansar a cabeça

Estai na presença de Deus como um pobre que pede esmolas ao 
seu grande Pai (I, 44).
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Presença de Deus em pura fé é estar sempre conscientes do 
nosso próprio nada (I, 539).

Não é necessário manter a mente sempre fixa na divina presen-
ça. Isso é coisa de perfeitos e nem sempre os perfeitos têm este dom. 
Caminhai, calmamente, elevando muitas vezes o espírito a Deus, 
mas sem cansar a cabeça (I, 418).

Recomendo-vos a presença de Deus, mas não causeis fadiga à 
vossa mente. Fazei-o com espírito de suavidade reavivando, frequen-
temente, e com doçura a vossa fé (I, 124).

Estai docemente na presença de Deus, reavivando a fé, sem es-
forço da mente ou do peito, crendo que o vosso amado Deus está 
totalmente dentro de vós, no vosso coração, na alma, no corpo e em 
todo lugar. Oh! Que coisa gostosa e deliciosa é esta! (I, 44).

Agi sempre como se tivésseis Jesus ao lado como fazia Santa 
Teresa; mas sem esforços da mente e sem fixardes nisso a imaginação 
(III, 355).

3 RECOLHIMENTO

A pureza de intenção e o exercício da presença de Deus condu-
zem insensivelmente a alma àquela vida de recolhimento e de íntima 
união com Deus, que é a terceira coisa necessária para seguir a Jesus 
com toda a mente.

Dizia São Francisco de Sales que com o “recolhimento nós nos 
retiramos em Deus ou atraímos Deus a nós”78.

Sem recolhimento não pode haver verdadeiro progresso espi-
ritual. A própria graça que Deus dá a uma alma não estabelecida no 
recolhimento, diz um célebre autor, “não passa de fugaz rastro feito 
sobre água ou instáveis sinais impressos na areia”79.

Em todo tempo e em todo lugar podemos nos manter reco-
lhidos, pois não há ofício, companhia ou emprego, que nos possa 
impedir de manter o pensamento recolhido em Deus, e de nos entre-
termos com Ele no interior do nosso coração.

78 Filoteia, Parte II, c. XII.
79 Lallemant, La dottrina spirituale, Parte II, ca2, art. 3.
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Desta vida de união íntima com Deus, São Paulo da Cruz nos 
mostra a natureza, as vantagens, a prática.

Natureza do recolhimento

O que é

O recolhimento interno é aquela santa solidão interior, na qual 
Deus diz à alma palavras de vida eterna (III, 664).

Então o recolhimento é mais puro e mais nobre, quando é mais 
de fé e menos sensitivo (III, 609).

Seus fundamentos

Avançai no recolhimento interno, recordando-vos de que é de 
fé que Deus está mais próximo de nós do que nós mesmos, muito 
mais próximo do que a pele o está da nossa carne (III, 367).

Procurai um profundo recolhimento interior recordando-vos 
de que a vossa alma é templo de Deus (I, 501).

Recordai-vos de que a vossa alma é o templo mais vivo do Al-
tíssimo (I, 655).

Conservai-vos no reino interior do vosso espírito regnum dei 
intra vos80 (I, 558).

Conservai o santo recolhimento, eis o que deseja de vós o Se-
nhor (I, 752).

Condições: fé, amor, ocultamento

Mantende-vos sempre recolhidos, estando dentro de vós mes-
mos, no templo interno do vosso espírito, em sagrado silêncio de fé 
e amor (II, 298).

Mantendo-vos na cela do vosso espírito, tereis espaço de arder 
de santo amor, mesmo em meio às ocupações (I, 553).

80 O reino de Deus está dentro de vós (Lc 17, 20-21).
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Estai escondidos em Deus, no vosso interior repousando no seio 
do Pai celeste vita vestra abscondita sit cum christo in deo81 (I, 635).

Deve ser contínuo

O recolhimento interno deve ser o mais contínuo possível 
(III, 466).

O verdadeiro servo de Deus anda sempre recolhido em compa-
nhia de Jesus Cristo (III, 355).

Procurai fazer com que os vossos lugares de delícias sejam es-
tes três: o primeiro, a capela; o segundo, a cela; e o terceiro e o mais 
importante, o templo interior do vosso espírito. Deste templo não 
vos afasteis jamais, mas aí, com fé pura e nua, adorai o Altíssimo em 
espírito e verdade (I, 521).

Esse recolhimento levai-o por toda parte, trabalhando, cami-
nhando, onde quer que estejais. Oh! Como é grande essa riqueza! 
(III, 374).

Não exclui as ocupações

O recolhimento não reduz em vós a atenção devida aos vos-
sos afazeres, mas fará com que os executeis com maior diligência e 
perfeição porque serão perfumados com o bálsamo do santo amor 
(I, 592).

Por meio do recolhimento a alma une a ação em favor do pró-
ximo ao trato amoroso com Deus (II, 772).

Conservai o santo recolhimento mesmo em meio às atividades 
(III, 368).

Mantendo-vos quietos e recolhidos, fazendo a vontade de Deus 
com o trabalho que tendes nas mãos (III, 365).

81 Vossa vida seja escondida com Cristo em Deus (Cl 3, 3).
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Vantagens do recolhimento

Caminho certo para a santidade

Trabalhai, servi a todos, mas em paz, amando a Deus e com 
o espírito de braço dado com o doce Jesus. Oh! Que grande traba-
lho é esse! Oh! Que caminho certo para se alcançar a santidade! 
(III, 372).

Estai em vossa casa e aprendereis a ciência dos santos (III, 38).

Meio para fazer sempre oração

O reino de Deus está dentro de vós, esta é uma verdade de fé; 
por que então não estais neste grande reino da vossa alma? Quem 
assim faz está sempre em oração (I, 643).

A vossa alma se acostumará a estar sempre em oração, se esti-
ver sempre recolhida em Deus (III, 367).

Tende em grande conta o recolhimento interior, o qual, se ja-
mais o perderes será uma contínua oração (III, 388).

Do recolhimento procede todo bem

Do recolhimento do coração todo bem procede omne bonum 
procedit82 porque tal recolhimento une a alma com Deus (II, 88).

Cada vez que a alma se recolhe no templo interior, renasce a 
nova vida de amor no divino Verbo, Cristo Jesus (I, 526).

O santo recolhimento é um tesouro inestimável (III, 375).
No recolhimento interior se encerra um grande tesouro de 

bens (III, 803).
No santo recolhimento a alma se enriquece de todo bem 

(III, 374).
Estai encerrados no sagrado deserto do vosso espírito, pois 

essa sagrada solidão é rica de todo bem (II, 321).

82 Procede todo bem.
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Adorai a Deus em espírito e verdade; assim estando no vosso 
nada, recebereis do Senhor todos os bens (I, 558).

Prática do recolhimento

Evitar os esforços da mente

Mantende o coração recolhido, mas sem esforços da mente 
(I, 546).

O verdadeiro recolhimento é quieto, pacífico, sem nenhum ba-
rulho nem esforço (I, 663).

Para se manter em íntimo recolhimento não é preciso fazer 
esforços mentais, mas sim estar pacificamente no deserto interior 
(I, 589).

Tende em grande conta o recolhimento e a santa solidão inter-
na, e aí fazei repousar o vosso espírito in sinu dei83 como uma criança 
(III, 701).

Viver desapegados de todas as coisas criadas

Para vos tornardes sempre mais dispostos a receber a graça do 
recolhimento e a santa solidão, deveis estar em verdadeira fidelidade 
e resignação ao divino querer, desapegados de todas as coisas criadas 
(III, 340).

Que o vosso interior seja bem regulado, sereno e desapegado 
de qualquer criatura, para que vos torneis cada vez mais dispostos a 
receber a graça do recolhimento interior (III, 340).

Trancai a porta em face de toda criatura, mantendo-vos bem 
fechados no gabinete do vosso coração, para conversar a sós com o 
Sumo Bem (I, 486).

83 No seio de Deus.
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Guardar os sentidos

Vós podeis estar unidos a Deus em todo lugar e conservar o 
santo recolhimento, executando os vossos trabalhos com poucas 
palavras e mantendo bem guardados os sentidos externos, especial-
mente, os olhos e a língua (II, 734).

Se quiserdes que Deus vos conceda o santo recolhimento, sede 
cautelosos no falar, amantes do desprezo de vós mesmos, humildes, 
obedientes, mansos e cheios de caridade (III, 368).

Conservai o santo recolhimento, mantendo bem guardados os 
sentidos exteriores (II, 734).

Vivei santamente alegres, mas fugi das atitudes galhofeiras que 
dissipam o espírito (I, 418).

Para vos habituardes grandemente ao recolhimento deveis es-
tar de boa vontade na cela, fugindo o máximo possível das ocasiões 
de falar (III, 717).

Manter a mente e o coração em Deus

Mantende o vosso coração recolhido em Deus, pensando, fre-
quentemente, n’Ele e levando em vosso interior um ramalhete das 
penas de Jesus e das dores de Maria Santíssima (I, 597).

Repousai in sinu Dei84 em santo silêncio de fé e de amor, expul-
sando os pensamentos da própria terra e dos parentes, com os quais 
o demônio procura turvar o vosso espírito (III, 701).

Servir-vos-á de grande recolhimento fazer do vosso coração um 
tabernáculo, levando espiritualmente o Santíssimo Sacramento e tendo 
a intenção de participar de todas as missas que se celebram no mundo 
(I, 718).

Levai avante o santo recolhimento, repousando no seio amoro-
so de Deus como uma criança. Oh! Quanto diz o amante ao seu Deus 
neste sagrado silêncio de amor (I, 172).

84 No seio de Deus.
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Despertar o espírito com santos afetos

Em meio às atividades, mantende o coração recolhido, estando 
dentro de vós mesmos e despertando o coração com doces e santos 
afetos (III, 379).

Uma palavra de amor basta para manter o coração recolhido 
por um bom tempo (I, 433).

4 CONFIANÇA EM DEUS

Para seguir a Jesus é preciso estar unido a Ele não só com a 
mente, mas também com a vontade, a qual sendo rainha e regula-
dora das outras potências, tem uma imensa importância para a vida 
de perfeição. As boas ideias não se tornam virtudes senão através da 
vontade, à qual compete traduzi-las em generosos propósitos e em 
obras santas e virtuosas.

Ora, uma das virtudes principais com a qual a vontade se 
une a Deus é a filial confiança n’Ele, a qual, segundo Naval não é 
outra coisa senão a esperança cristã ad perfectum evecta et filiali 
animo exculta85 

Diz o real profeta que “quem confia no Senhor é como o 
monte Sião, não vacila, está firme para sempre” (Sl 125 (124), 1). 
Eles, acrescenta Isaías, “renovam suas forças, criam asas como 
águia, correm e não se afadigam, andam, andam e nunca se can-
sam” (Is 40, 31).

Por isso o Apóstolo calorosamente nos recomenda “não 
abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompen-
sa” (Hb 10, 35).

A mesma recomendação nos faz São Paulo da Cruz, declaran-
do os motivos, a qualidade e a razão dessa importante virtude.

85 Elevada ao que é perfeito e adornada de sentimento filial (Naval Theol. Ascet. Mist. n. 
174).
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Motivo da nossa confiança em deus

Deus é Pai amorosíssimo...

Estai contentes em Deus e confiai n’Ele; Ele é Pai amorosíssimo 
e não deixa perecer os que n’Ele confiam (III, 75).

Deus é Pai amorosíssimo e é mais fácil que deixe perecer o céu 
e a terra do que um dos que n’Ele confiam (III, 75).

e potentíssimo

Quando o caso parece desesperado, então Deus nos faz ver que 
grande pai Ele é, e que in ditione sua cuncta sunt posita86 (III, 75).

As obras de Deus são combatidas a fim de que nelas resplan-
deça mais a sua divina magnificência. Quanto mais parecerem estar 
por terra, tanto mais se elevam para o alto (I, 86).

Ele toma conta de nós

Em todos os acontecimentos é preciso fugir para a inexpug-
nável fortaleza da confiança em Deus, pois ipsi cura est de vobis87 
(II, 472).

Abandonai-vos nos braços amorosos de Jesus porque Ele pensa 
em vós (III, 360).

Confiai em Deus colocando n’Ele toda a vossa confiança, e Ele 
cuidará de tudo (III, 582).

Servi a Deus com perfeição e não duvideis de nada porque o 
Senhor pensará em tudo (III, 396).

Confiai em Deus, pois Ele vos ajudará em todas as vossas ne-
cessidades espirituais e temporais (I, 95).

Ponde em Deus toda a vossa confiança, vivei tranquilos porque 
é mais fácil perecer o mundo do que Ele faltar para com quem n’Ele 
espera (II, 742).

86 Tudo está submetido a seu poder.
87 Pois Ele mesmo cuida de vós (IPd 5, 7).
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E nos cumula de graças

Sua Divina Majestade enriquece de dons, auxílios e luzes 
celestes quem não se fia em si mesmo, mas confia somente n’Ele 
(III, 761).

Se vos armardes de grande confiança em Deus, vereis quan-
ta força Ele vos dará para suportar o peso que vos porá às costas 
(III, 115).

Confiai em Deus e estai certos de que sobrevirá grande sereni-
dade (II, 444).

Jamais será abandonado quem confia no Senhor (III, 539).
Quem se apoia no Senhor com humilde confiança jamais será 

enganado (I, 177).

Qualidade da nossa confiança em deus

Fortaleza e constância

Desconfiai de vós mesmos e esperai muito (III, 346).
Quem espera em Deus vive forte na fé (I, 337).
Sede constantes na confiança em Deus, considerando como 

ótimo tudo o que Ele dispuser (III, 75).
Sede constantemente fiéis ao Senhor e deixai que Ele cuide de 

todas as coisas (III, 115).
Quero que cresça sempre mais a vossa confiança em Deus 

(I, 164).
Armai-vos de grande confiança e dizei frequentemente etiam 

si occiderit me in ipso sperabo88 (III, 300).
Expulsai como peste as tentações da desconfiança (I, 509; 

II, 265).

88 Ainda que fosse matar-me, eu nEle esperaria (Jó 13,15).
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Simplicidade e humildade

Repousai no seio de Deus como uma criança no regaço de sua 
mãe, com suma confiança (I, 417).

Estai sempre em profunda humildade, mas com plena e filial 
confiança em Deus (II, 267).

Se cairdes em faltas, não somente sete vezes, mas dez ou cem 
vezes, nem por isso deveis perder a vossa confiança em Deus, mas 
humilhar-vos com dor amorosa e amor doloroso (III, 482).

Eu não estou apoiado em outra coisa senão na divina proteção, 
da qual espero grandes coisas, especialmente quando falta totalmen-
te a proteção dos homens (I, 588).

5 RESIGNAÇÃO À VONTADE DE DEUS

Quem verdadeiramente confia em Deus, de bom grado se con-
forma em todas as coisas à sua santíssima vontade, bem sabendo que 
nada acontece sem o querer ou a permissão de Deus; e que Deus sen-
do infinitamente bom, nada quer e nada permite senão para o bem 
de nossas almas.

Por isso, junto com a confiança em Deus, a alma que quer ser 
toda de Jesus, deve cultivar e praticar a virtude da resignação ao di-
vino querer, não lamentando jamais pelo que lhe acontece, mas acei-
tando tudo da mão amorosa de Deus e repetindo com fé as humildes 
palavras do salmista: obmutui et non aperio os meum, tu enim fecisti89.

 Nessa humilde e afetuosa conformidade está colocada, se-
gundo São Tomás, toda a nossa santidade e perfeição, já que, con-
formados à vontade divina, fonte e norma suprema de toda justiça, 
não queremos outra coisa senão fazer sempre e unicamente o que for 
mais perfeito e mais santo.

Para melhor entendermos essa verdade será útil escutar o que 
São Paulo da Cruz ensina sobre as vantagens e sobre a prática da 
resignação.

89 Emudeci, não abrirei minha boca, pois foste tu que o fizeste (Sl 39(38),10).
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Vantagens da resignação
 
A virtude que mais agrada a Deus

A virtude que mais agrada a Deus é a resignação à sua santís-
sima vontade (I, 207).

O maior bem que Deus quer de cada um de nós é o cumpri-
mento da sua santíssima vontade (IV, 75).

Crede que não podeis fazer coisa melhor e mais grata a Deus do 
que vos conformardes em tudo à sua santíssima vontade (III, 367).

Tanto mais agradareis a Deus, quanto mais vos conformardes 
à Sua santa vontade (I, 506).

Em todos os acontecimentos convém resignar-se à vontade de 
Deus, com espírito de prontidão, e receber tanto a prosperidade quan-
to a adversidade, para dar gosto à Sua Divina Majestade (II, 710).

Crede que mereceis mais e dais mais gosto ao Senhor, quando 
na aridez e na escuridão estais resignados e contentes de agradar 
a Deus. Isto vale mais do que as mais altas consolações espirituais 
(III, 367).

Deixemo-nos governar pelo Senhor e caminhemos pela estra-
da que lhe agrada, por mais espinhosa que seja (I, 722).

Jesus Cristo disse aos seus discípulos que o seu alimento era fa-
zer a vontade do Eterno Pai. Oh! Se alguém entendesse bem a fundo 
essa divina linguagem! (I, 49).

Quem mais padece com paciência e resignação, mais se asse-
melha a Jesus Cristo (II, 592).

O melhor conforto nas adversidades

A resignação à divina vontade é o melhor conforto em todas as 
adversidades (IV, 10).

Nas tribulações não há melhor remédio do que a perfeita resig-
nação à divina vontade (III, 596).

A resignação à santíssima vontade de Deus é remédio para 
todo mal (II, 591).
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Convém adaptar-se ao infortúnio com muita paz e resignação 
(I, 769).

A resignação é um meio eficacíssimo para todos os males, tri-
bulações e sinistros eventos, os quais, quando olhados segundo o di-
vino beneplácito, convertem-se em paz e consolação (I, 713).

Se souberdes conformar-vos à divina vontade, encontrareis 
muita paz e vereis desaparecer as vossas inquietações (II, 615).

Oh! Se recebêssemos momento por momento tudo o que nos 
acontece, com perfeita resignação à divina vontade! Quanta paz go-
zaria o nosso coração! (III, 780).

Meio eficacíssimo para obter graças

A resignação é um meio eficacíssimo para obter graças mesmo 
em coisas temporais (II, 703).

Que a conformidade com a vontade de Deus esteja bem radica-
da em vossos corações, e estareis mais dispostos a receber a plenitude 
das graças espirituais e temporais (II, 710).

Resignai-vos à santíssima vontade de Deus e colocai as vossas 
adversidades nas Chagas de Jesus Cristo, pois, de tal forma, vos enri-
quecereis de grandes méritos (III, 364).

A verdadeira conformidade à divina vontade é o tesouro dos 
tesouros (III, 625).

E para ser santos

A resignação perfeita à vontade de Deus, encerra o perfeito 
amor de caridade e nesse amor estão todas as virtudes (I, 574).

Quem é conformado é mais santo, porque a resignação encerra 
a perfeita caridade (III, 18).

Se continuardes a ser resignados à vontade de Deus, sereis 
grandes santos (II, 304).

Conformai-vos em tudo e por tudo com o divino querer, pois, 
essa é a estrada segura para chegar ao céu (II,  591).
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pater mi, fiat voluntuas tua!90 Oh! Que altíssima e dulcíssima 
oração! Nestas divinas palavras está compendiada toda a santidade 
(III, 819).

Prática da resignação

Resignação em todas as coisas

Resignai-vos à vontade de Deus em todas as coisas (II, 584).
Esforçai-vos por estar em tudo e por tudo conformados com a 

divina vontade (I, p .752).
Todo o vosso empenho seja colocado em estar encerrados em 

vosso íntimo, em total resignação à santíssima vontade de Deus 
(II, 750).

Alegrai-vos que seja feita a santíssima vontade de Deus em 
cada coisa (III, 396).

Estai conformados com a vontade de Deus em todas as adver-
sidades que Ele permitir e em todas as ocupações e trabalhos em que 
vos encontrardes (III, 365).

Deixemos os cuidados na mão de Deus e cumpramos os nossos 
deveres, estando seguros de que tudo ocorrerá bem (I, 651).

O meu desejo é o de fazer a vontade de Deus em toda parte 
(I, 178).

Não pensar no amanhã

Não penseis no amanhã, vivei cada momento, fazendo sempre 
o divino beneplácito (I, 110).

Exercita-se a verdadeira resignação nas coisas que mais se de-
seja, esperando pacificamente e com perfeita submissão a visita do 
Senhor (II, 518).

90 Meu Pai, seja feita a tua vontade! (Mt 26,42).
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Não se lamentar

Recomendo-vos uma grande resignação à santíssima vontade 
de Deus, vivendo abandonados ao seu divino beneplácito, sem vos 
lamentardes nem interiormente, nem externamente, nem com Deus, 
nem com as criaturas (II, 294).

Não façais querela com Deus, mas dizei simplesmente: Meu 
Deus, seja feita a vossa santíssima vontade (I, 316).

Rogo-vos que estejais resignados à vontade de Deus, recolhidos 
no mais íntimo do vosso interior, e aí abismados na divina caridade, 
sofrei em silêncio profundo e firme esperança (II, 448).

Olhar todos os trabalhos com olhos de fé

Resignação à vontade de Deus em todas as coisas, olhando com 
olhos da fé todos os trabalhos, como coisas ótimas porque são queri-
das por Deus (II, 584).

Estai em tudo conformados com a vontade do Senhor, receben-
do tudo como vindo de suas mãos (II, 264).

Recebei todas as penas das mãos amorosas do sumo Bem, que 
não quer senão o que é ótimo (II, 312).

Bebei no cálice de Jesus de olhos fechados, sem querer saber o que 
ele contém; basta saber que é o cálice dado pelo doce Jesus (I, 341).

Fazer frequentes atos de resignação

Fazei frequentes atos de resignação à vontade de Deus, abra-
çando-vos à cruz de Jesus, estando com ele crucificado e padecendo 
o que Sua Divina Majestade dispuser em silêncio de fé e santo amor 
(III, 363).

Habituai-vos à resignação por meio de atos frequentes (I, 528).
Gritai continuamente ao Coração sacratíssimo do nosso Salva-

dor: fiat voluntas tua91! (I, 24).

91 Seja feita a tua vontade! (Mt 26,42).
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Seja sempre feita a vontade santíssima de Deus! (I, 80).
Seja sempre feita a vontade de Deus, a isto somente me apego, 

e só disso desejo alimentar-me (II, 503).
Ó cara, dulcíssima vontade de meu Deus, eu vos adoro! (IV, 53).
Ó cara vontade! Ó santíssima vontade de Deus! Eu vos amo! 

Sede sempre bendita, ó dulcíssima vontade do meu querido pai, 
Deus! Ó vontade dulcíssima, sede o meu alimento! (I, 528).

Fiat voluntas dei in me, intra me, extra me, circa me, in vita, in 
morte, in tempore et in aeternitate. amen92 (II, 494).

6 ABANDONO EM DEUS

Nota São Francisco de Sales que o abandono em Deus é algo 
mais perfeito do que a simples resignação, porque resignar-se signi-
fica dobrar-se, render-se, submeter-se, o que não ocorre sem alguma 
contrariedade e relutância; pelo contrário, abandonar-se significa re-
nunciar inteiramente à própria vontade para dá-la a Deus, aceitando 
com absoluta indiferença, antes, com amor e com alegria, todos os 
acontecimentos, por serem ordenados pela Sua providência, ordena-
das ou permitidas. Por isso, quem está abandonado em Deus quer o 
que Deus quer, ama o que ele ama e se alegra de sentir-se feliz mesmo 
em meio às tribulações e às perseguições, imitando os Apóstolos que 
ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro 
nomine jesu contumeliam pati 93.

O abandono em Deus é, pois, segundo o mesmo Santo, “a 
virtude das virtudes, a f lor da paciência, o fruto da perseverança: 
virtude verdadeiramente grande e digna dos prediletos filhos de 
Deus” 94.

“O espírito de abandono em Deus, escreve o Abade Marmion, 
constitui a essência da profissão monástica, e deve animar todos os 

92 Seja feita a vontade de Deus em mim, dentro de mim, fora de mim, entorno de mim, na 
vida, na morte, no tempo e na eternidade. Amém.

93 “Saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa 
do nome de Jesus” (At 5,41).

94  Trattenimenti Spirituali, Lib. VI, 26.
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atos que dela derivam, para torná-los fecundos. Quando o espírito 
de abandono se configura na alma de um monge, este pode dizer-se 
santo, pois, a santidade não é outra coisa senão a nossa total con-
formidade com Deus, o “sim” (Fiat) de amor, com o qual a criatura 
aceita sempre totalmente o divino querer; e o que faz pronunciar este 
“Amém”, este “Faça-se” e que nos dá a oblação perfeita, é o espírito de 
abandono que resume em si a fé, a esperança e o amor” 95.

Essa sublime virtude, São Paulo da Cruz nos faz conhecer, por 
suas seguintes máximas, as condições e os frutos.

As condições

Abandonar-se totalmente

Abandonai-vos totalmente à santíssima vontade de Deus, que 
saberá encontrar o caminho para conduzir todas as coisas a bom ter-
mo para a sua glória (III, 362).

Não penseis no amanhã, mas deixai tudo aos cuidados de 
Deus. Enquanto se pensa nessas misérias, se perde de vista o sumo 
Bem (I, 441).

Todo esse ponto consiste que sejais fortes na perseverança da 
divina graça, no total abandono ao divino beneplácito, sem pensar 
nem no padecimento, nem no gozo, mas todo o vosso contentamento 
seja contentar o Altíssimo (II, 473).

Abandonai-vos a Deus deixando-lhe o cuidado de tudo (I, 110).
Vivei abandonados no seio do Pai celeste, em sagrado silêncio 

de fé, de esperança, de amor (II, 26)

Em todos os acontecimentos

O verdadeiro abandono total de si mesmo nas mãos do sumo 
Bem, abrange uma perfeita resignação à vontade divina, em todos os 
acontecimentos que sobrevierem (I, 49).

95 Cristo Ideal do Monge, 289.
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É preciso adorar em tudo as divinas disposições e unir-se es-
treitamente à santíssima vontade de Deus em todos os acontecimen-
tos (III, 114).

Continuai a viver abandonados ao divino beneplácito, alegrando-
vos para que seja feita a santíssima vontade de Deus em todas as coisas 
(III, 396).

Um verdadeiro filho da Paixão, em qualquer acontecimen-
to de vida ou de morte, deve estar abandonado ao divino querer 
(III, 181).

Eu não desejo outra coisa a não ser fazer a santíssima vonta-
de de Deus, à qual anseio por viver abandonado na vida e na morte 
(I, 698).

Especialmente nas adversidades

A vontade de Deus se cumpra tanto nas adversidades quanto 
nas consolações (II, 295).

Deste alimento supra celeste de eterna vida, se nutre a alma 
que ama mais no padecer do que no gozar (II, 804).

A vontade de Deus se faz mais no padecer que no gozar, porque 
na alegria se aplica sempre a nossa vontade (I, 617).

Procurai, cada vez mais, desapegar-se de tudo e de todos, com-
prazendo-vos somente em fazer a vontade de Deus em puro penar, 
sem buscar consolação de ninguém (III, 365).

Recebei todos os vossos padecimentos, tanto do corpo como 
do espírito, da mão amorosíssima de Deus com silenciosa paciência 
e perfeita resignação, estando sobre a cruz, totalmente abandonados 
ao divino beneplácito (II, 736).

Como simples crianças

Vivei abandonados no seio amorosíssimo de Deus como sim-
ples crianças (I, 220). 

Os desígnios do Senhor são altíssimos e profundíssimos, mas 
ocultos: deixemo-nos guiar por Ele como crianças (I, 610).



145

Não deis atenção ao diabo que vos perturba, confiai em Deus e 
abandonai-vos a Ele como uma criança no regaço de sua mãe (I, 400).

Não penseis no futuro, isto é, em penas, dissabores e outros 
eventos que a fantasia vos põe diante dos olhos, mas deixai-vos mor-
rer na vontade de Deus, para que Sua Divina Majestade tome cuida-
do de tudo, e mantende-vos abandonados nas mãos do Pai Celeste, 
como uma criança, sem pensar no amanhã (II, 584).

Fazeis muito bem em vos atirardes como mortos nos braços da 
divina misericórdia, a fim de que execute em vosso espírito, o traba-
lho que mais lhe agradar (IV, 100).

Nutrir-se da divina vontade 

O nosso alimento deve ser fazer a santíssima vontade de Deus 
(II, 643).

Alimenta-se a alma da vontade de Deus quando, com perfeito 
desapego de todas as coisas criadas e de todos os prazeres, padece em 
pacífico silêncio de fé e de amor, recebendo com a mesma paz, tanto 
a prosperidade como a adversidade (II, 804).

Alimentai-vos da vontade de Deus em perfeita pobreza de espí-
rito e pura solidão, e estai seguros de que desta forma vos tornareis, 
em vosso interior, um retrato vivo do Esposo celeste (III, 468).

Lembrai-vos de que o doce Jesus disse que o seu alimento era 
fazer a vontade do Pai celeste (II, 737).

Abandonei todas as minhas coisas ao divino beneplácito e nem 
procuro saber outra coisa a não ser alimentar-me a cada momento da 
dulcíssima vontade de meu Deus (III, 484).

Rogo ao meu Salvador que faça com que o meu alimento con-
tínuo seja fazer sempre a sua santíssima e adorabilíssima vontade 
(I, 149).

Faço o que posso, com a graça de Jesus Cristo, para fazer festa 
em qualquer evento, deixando-me desaparecer e ser absorvido pela 
divina vontade, que rogo “dia e noite” que seja sempre o meu alimen-
to. Oh! Quão suave e delicado alimento, embora um tanto amargo ao 
paladar dos sentidos rebeldes! (II, 670).
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Ó querida vontade de Deus! Ó doce, suavíssima vontade, eu 
vos amo, vos adoro! Sim, meu Deus, como quiserdes, assim o quero 
(I, 392).

Ó querida vontade de meu Deus! Ó dulcíssima vontade, vós sois 
o meu alimento, a minha alegria, o meu repouso! Assim é querido Pai! 
Não quero outro alimento senão a vossa caríssima vontade (I, 49).

Os frutos espirituais

Tranquilidade e paz

Abandonar-se totalmente nos braços da divina misericórdia, é 
um meio eficacíssimo de estar sempre contentes em Deus (IV, 54).

Na conformidade com a vontade de Deus se encontra toda a 
paz, e desaparece qualquer inquietação (II, 615).

Receber sine medio96 qualquer adversidade da dulcíssima e sempre 
adorável divina vontade é um bálsamo para toda chaga (III, 662).

Deus tudo dispõe para o nosso maior bem e sabe consolar-nos 
quando menos esperamos (II, 589).

De qualquer forma que se queira, sendo feita a vontade de 
Deus, vai tudo bem (I, 177).

Tudo vai ao meu gosto, porque vai tudo como Deus quer 
(II, 263).

Se continuardes a viver abandonados ao divino beneplácito se-
reis felizes (I, 547).

Alimentai-vos da divina vontade e assim experimentareis uma 
antecipada visão do paraíso, mesmo aqui na terra (II, 737).

Abundância de graças

O verdadeiro modo de nos enriquecermos de graças, em meio 
às penas internas e externas, é fazer a vontade de Deus. Esse é um 
ponto importante! (I, 491).

96 Sem meio termo.
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A infinita bondade do nosso amado Deus cumula de grandes 
bênçãos e inúmeras graças aquelas almas que vivem abandonadas ao 
seu divino beneplácito (I, 62).

Porque desejo que façais um trajeto proveitoso no caminho do 
santo amor, digo-vos que vos abandoneis sempre no seio divino do 
beneplácito santíssimo de Deus (I, 209).

Abandonai-vos à vontade de Deus e Ele cuidará de vós 
(III, 363).

Perfeição e santidade

Abandonar-se inteiramente à vontade de Sua Divina Majesta-
de é a coisa mais perfeita que se pode fazer (II, 642).

O melhor caminho para se fazer santo é viver abandonados à 
divina vontade tanto nas coisas prósperas como nas adversas, rece-
bendo tudo das mãos de Deus (I, 647).

Quando fizerdes morrer misticamente todas as vossas preocu-
pações, desejos e inclinações no perfeito abandono ao divino bene-
plácito, então vos tornareis santos mais depressa (I, 506).

Quem vive abandonado em Deus não perecerá (I, 251).
Como é afortunada a alma que está abandonada à sempre 

adorável divina vontade em todas as coisas tanto prósperas como 
adversas, e aceita qualquer evento, por mais amargo e af litivo que 
seja, como preciosa dádiva que lhe vem do coração amoroso do Pai 
celeste! Oh! Que grande sinal de perfeição é esse! (III, 242).

7 AMOR DE DEUS

A nossa união com Deus, iniciada na mente e na vontade, tem 
a sua perfeição e o seu coroamento no coração, que é o dom que, aci-
ma de todas as coisas, o Senhor pede a seus filhos.

De fato, o amor, do qual o coração é a expressão e o símbolo, é 
essencialmente virtude unitiva e, por isso mesmo, constitui o “vín-
culo da perfeição” e a essência da santidade.
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Sem o amor de nada adiantam todas as outras virtudes. “Se 
eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse 
amor, eu seria como um bronze que soa ou um címbalo que retine. 
Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e 
toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, 
mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus 
bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo, 
para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria” 
(I Cor 13,1-3).

“Grande coisa é, pois, o amor. Grande em todos os sentidos, 
porque torna leve todo fardo, tolera com equanimidade qualquer si-
tuação adversa, carrega o peso sem sentir a sua dureza e torna doce 
e saborosa qualquer coisa amarga. Nada é mais suave do que o amor, 
nada é mais forte, nada é mais sublime, nada mais vasto, nada mais 
alegre, nada mais rico e mais excelente no céu e na terra” Imit. de 
Cristo (LiIII, c. 5).

São Paulo da Cruz, que teve tão viva e ardente no coração a 
chama do amor divino, a ponto de chamuscar a túnica na parte es-
querda do peito, deixou-nos as seguintes belíssimas sentenças sobre 
a natureza e a prática do amor a Deus.

Natureza do amor de deus

A rainha das virtudes

A rainha das virtudes é a santa caridade e união com Deus 
(II, 321).

O alimento da nossa vontade é o santíssimo amor de Deus (I, 5).
O dom do santo amor é o tesouro dos tesouros (III, 356).
O maná escondido que Deus dá a quem vence é o alimento 

dulcíssimo do santo amor (I, 9).
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Motivos

Deus é todo fogo de amor. Deus noster ignis consumens est97 
(II, 724).

Amai esse querido Deus que tanto nos ama (II, 168).
Jesus que é a verdadeira luz do mundo, ilumine as nossas 

mentes e inflame os nossos corações com o fogo do seu santo amor 
(II, 495).

Jesus que é nosso caminho, verdade e vida, seja sempre o único 
objeto do nosso amor (II, 365).

Uma só coisa é necessária e qual? Pensar em Deus, amar a 
Deus, e fazer todo o possível para lhe dar gosto (I, 325).

Prerrogativas

O amor de Deus é ciumento um só grão de afeto desordenado 
às criaturas basta para arruinar tudo (I, 222).

O amor de Deus é forte como a morte (I, 687).
O amor é virtude unitiva e faz suas as penas do amado Bem (I, 489).

Sinais

O verdadeiro sinal do santo amor é padecer grandes coisas 
pelo amado Bem (II, 312).

Quem verdadeiramente ama a Deus, deseja padecer e fazer 
grandes coisas por ele. E por mais que faça e padeça tudo, ainda lhe 
parece pouco (I, 129).

Crede que não podeis ter prova maior do amor divino do que 
o padecer que Deus vos permite e com o qual vos presenteia (II, 317).

O verdadeiro amor de Deus faz parecer pouco e pequeno aqui-
lo que se padece pelo amante divino (II, 302).

Se vos parecer que sofreis muito, é sinal de que pouco, pou-
quíssimo amais o Senhor (II, 312).

97 Deus é um fogo consumidor.
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O amor não procura o próprio proveito, mas somente a glória 
do Sumo bem (I, 12).

A língua do amor

A língua do amor é o coração que arde, se liquefaz, se consome, 
se faz cinzas em holocausto ao sumo Bem (I, 485).

O amor deixa falar pouco e se exprime melhor com o silêncio 
(III, 367).

Basta uma única palavra de amor para manter a alma por lon-
go tempo em oração (III, 367).

Prática do amor de deus

Andar à procura dele

É preciso sempre, sempre, enquanto durar a vida, ir à procura 
do puríssimo amor de Deus (I, 329).

Deve-se buscar o amor de Deus nas criaturas, mas para o fa-
zer, é necessário estar desapegado e mesmo morto para as mesmas 
(I, 110).

Passeando lá fora, solitários, escutai a pregação que vos fazem 
as flores, as plantas, o céu e todas as criaturas, e notareis que vos fa-
zem um sermão, todo sobre o amor de Deus (I, 418).

Mantê-lo sempre aceso

É preciso manter sempre aceso o fogo da caridade no nosso co-
ração, que é o verdadeiro altar onde a alma se sacrifica toda ao sumo 
Bem, como vítima de holocausto (I, 343).

Para manter sempre aceso o fogo do santo amor no altar do 
vosso coração, deveis fazer frequentes atos de humildade, conservar 
desperto o coração com orações jaculatórias, fazer frequentes visitas 
ao Santíssimo Sacramento e fazer muitíssimas vezes a comunhão es-
piritual (III, 340).
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O fogo da divina caridade se deve manter sempre aceso com 
o feixe de mirra das madeiras aromáticas das penas santíssimas de 
Jesus (II, 461).

Se levardes o doce ramalhete das penas santíssimas de Jesus 
Cristo ao altar do vosso coração, estará sempre aceso o fogo do santo 
amor (II, 258).

Para ser incinerado rapidamente nesse fogo divino é preciso 
morrer para todas as coisas e se tornar lenha bem seca (I, 237).

Viver de santo amor

Dedicai-vos ao amor santíssimo e a viver a vida de amor a 
Deus (II, 458).

Vivei de santo amor estando imersos na caridade de Deus, no 
mais íntimo do vosso interior (II, 717).

Seja o vosso coração sempre humilde e doce, todo fogo de ca-
ridade (I, 110).

Desejo que o vosso coração se consuma sempre mais em holo-
causto ao sumo Bem, no Sancta Sanctorum98 do Coração Sacratíssi-
mo de Jesus (I, 269).

Jesus vos abençoe e vos queime de amor (I, 193).
Reine sempre em mim o amor do meu esposo Jesus! Viva o 

amor de Jesus! (I, 124).

Amar, padecer, calar

Conhece-se a fidelidade da alma que ama, no sofrer de bom 
grado com resignação e paz (III, 406).

Quem ama Jesus não deseja outra coisa senão o padecer (I, 24).
Para chegar a uma grande união com Deus por meio da santa 

caridade é preciso passar por grandes provas (II, 448).
Aqueles que Sua Divina Majestade faz passar pelo caminho 

do puro, reto e santo amor é necessário que passem pela morte de 

98 Santo dos Santos (O lugar mais secreto do templo de Jerusalém, onde só entrava o 
sumo-sacerdote quando em funções).



152

um puro penar, a fim de que a alma bem purificada e limpa de 
todas aquelas nódoas de imperfeição, que são imperceptíveis aos 
nossos olhos, voe para o alto e repouse em Deus, que é todo amor 
e caridade (III, 827).

Ser crucificado com Cristo é o meio mais eficaz para alcançar 
a perfeição do puro, reto e santo amor de Deus (III, 758).

Amai, filhinhos meus, amai, padecei e calai (II, 451).
Amai e calai, calai e amai. Oh! Silêncio sacro de fé e de amor! 

(III, 515).
O verdadeiro amor a Deus se pratica na cruz do amado Bem, 

Jesus (I, 490).
Na santa meditação das santíssimas penas do amor Crucifica-

do, a alma, como abelha engenhosa, suga a inefável doçura do santo 
amor (II, 364).

Na Paixão de Jesus a alma que ama suga o mel e o leite do santo 
amor (II, 366).

Repousar no divino Coração de Jesus

Repousai no divino Coração de Jesus que é a fornalha do santo 
amor (I, 656).

Permanecei no coração puríssimo de Jesus, amai-o com o seu 
mesmo coração, e deixai-vos penetrar de uma viva dor pelos ultrajes 
que lhe são feitos no Santíssimo Sacramento, reparando-os com auto 
humilhações, afetos, louvores, agradecimentos, etc. (I, 273).

Ponde os vossos corações naquela ardentíssima fornalha de 
amor do Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de que fiqueis infla-
mados pelas vivas chamas da santa caridade (III, 256).

Neste Coração Sacratíssimo de Jesus quero que habiteis sem-
pre, mas em pura fé (I, 474).

O coração puríssimo de Jesus é o rei dos corações! (I, 456)
No coração dulcíssimo de Jesus se bebe em imensas quantida-

des o fogo do santo amor! (I, 258).
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8 AMOR AO PRÓXIMO

Àquele doutor da lei que queria saber qual era o primeiro e 
o maior mandamento, Jesus respondeu, como se lê em São Mateus: 
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro e o maior dos man-
damentos. O segundo é semelhante a esse, “Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo” (Mt 22, 37-39).

Nada de maior e mais sublime podia dizer do amor ao próxi-
mo. Ele é semelhante ao primeiro preceito do amor de Deus, porque 
não constitui com este senão uma só e única virtude em razão do 
mesmo objeto formal. O amor a Deus é o que induz a amar o pró-
ximo, e o amor ao próximo tem em Deus o seu fundamento e a sua 
razão de ser.

Todas as virtudes, diz São Gregório, comentando as palavras 
do Evangelho, “na caridade tem o seu fundamento e como os muitos 
ramos de uma árvore, trazem o alimento de uma única raiz, assim 
também, todas as virtudes que formam a perfeição e a beleza de uma 
alma ex una caritate generantur”99.

Para nos animar a adquirir virtude tão importante, escutemos 
o que São Paulo da Cruz nos diz sobre a sua excelência e sobre o 
modo de a praticarmos.

Excelência do amor ao próximo

Seu valor

Amai-vos, amai-vos, porque nisto se conhece a caridade de 
Deus (I, 57).

Lembrai-vos de que não agradareis a Deus se não vos amardes 
mutuamente (I, 56).

Rogo-vos que tenhais sempre na memória este santíssimo pre-
ceito de amor que Jesus deu aos seus apóstolos, antes de ir em dire-
ção à morte, meus caros apóstolos, “dou-vos um novo mandamento: 

99 Pela mesma caridade é gerada ((Homil. 27 in Evang.).
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amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”. Oh! Que dul-
císsimo falar! 

A verdadeira caridade é sinal claríssimo de que somos verda-
deiros discípulos do nosso amor Crucificado (II, 132).

A caridade é a rainha das virtudes (I, 446).

Seus frutos

A preparação mais eficaz para se obter do Senhor luzes e gra-
ças, consiste na mais perfeita e fervorosa caridade (IV, 257).

A caridade de muitos corações os faz um só, pela união do san-
to amor de Deus, e os torna dóceis, unânimes, concordes, pacíficos e 
bem dispostos a conhecer a vontade de Deus (IV, 257).

Ó doce caridade rica de obediência, de paciência, de mansidão 
e de todo bem! (IV, 228).

Ó cara congregação de caridade que abraça e une todos os co-
rações num só coração em Jesus Cristo! (IV, 228).

Alegro-me pelas ocasiões que Deus vos oferece, de exercitar-
vos nas obras de caridade na cruz de Jesus, onde achareis minas 
riquíssimas de inestimáveis tesouros (II, 48).

Prática do amor ao próximo

Olhar o próximo em Deus

Olhai o próximo no lado de Jesus, assim o amareis com um 
amor puro e santo (I, 437).

Amemos o próximo em Deus; amemos Deus no próximo (I, 327).

Caridade com todos

Sede caridosos com todos (II, 446).
Caridade com todos; rudeza com ninguém (II, 7; III, 610).
Sede caridosos igualmente com todos, mas vivei desapegados 

de qualquer criatura (III, 342).
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Acima de qualquer outra coisa, fazei resplandecer em vós a 
santa caridade, amando-vos mutuamente (II, 323).

Daí o primeiro lugar à alma, assim requer a caridade bem or-
denada (II, 649).

Pensar bem de todos

Pensai bem de todos, olhando-os com grande caridade em 
Deus e reconhecendo que só vós mesmos sois maus, duros e imper-
feitos (I, 309).

Tende bom conceito de todos e mau somente de vós mesmos 
(III, 392).

Vigiai a vós mesmos e não olheis para a conduta alheia senão 
para vos edificardes (IV, 28).

Sede simples como crianças, julgando tudo pelo lado bom e 
desculpando a todos com boa intenção, atribuindo ao efeito da tenta-
ção o que parece contrário (I, 309).

A peste das comunidades religiosas é o querer julgar as ações 
dos outros, perdendo de vista as próprias (IV, 227).

Falar bem de todos

Para conservar e aumentar a santa caridade deve-se sempre fa-
lar bem de todos (IV, 209).

Oh! Que grande prazer se dá a Deus, e que grande mérito se 
adquire para si mesmo no guardar-se das palavras incautas, pungen-
tes e mortificantes! (II, 65).

Não sejais afetados nas expressões e reverências sede bondosos 
e meigos, mas cum caritate et maturitate100 (II, 65).

100 Com caridade e maturidade.
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Compadecer-se e ajudar-se reciprocamente

Sabei compadecer-vos e vos ajudar em vossas necessidades 
(II, 323).

Acima de qualquer coisa, fazei resplandecer em vós a santa ca-
ridade, compadecendo-vos e ajudando-vos em vossas necessidades 
(II, 323).

Servi de boa vontade a todos, praticai a caridade para com os 
outros, pois Deus preparou para vós grandes tesouros (I, 490).

Sede amáveis, servi-vos uns aos outros e consolai-vos mutua-
mente (I, 57).

Exercitai-vos na verdadeira caridade, supportantes invicem101, 
compadecendo-vos e ajudando-vos uns aos outros (IV, 268).

Oh! Quanto me alegro porque praticais a caridade para com 
os pobres enfermos! Quanta riqueza espiritual vos concederá Deus! 
(I, 484).

É uma imensa graça do Senhor poder praticar a caridade para 
com as pessoas contrárias, olhando-as como um nobre instrumen-
to do qual se serve Deus para enriquecer a vossa alma de virtudes 
(II, 296).

Expulsar as aversões

Expulsai docemente as aversões, mostrando-vos cordiais, fa-
zendo ao mesmo tempo algum ato interno de caridade (I, 107).

A verdadeira caridade exclui o ressentimento e inclui, em 
nosso proveito, o nosso autodesprezo (II, 65).

Procedei em relação a todos com verdadeiro espírito de carida-
de e de mansidão (II, 324).

O espírito dos servos do Altíssimo sempre foi ser discretamen-
te rigoroso consigo mesmo, e sumamente caritativo e doce para com 
os outros (I, 650).

101  Suportando-vos mutuamente.
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Jamais exista entre vós qualquer dissenção e se alguma vez dis-
serdes alguma palavra áspera, acalmai-vos logo e não deixeis que o 
aborrecimento tome conta do vosso coração (I, 57).

Avisos e correções

Sede prudentes ao fazer as correções (II, 620).
As correções devem ser feitas em tempo e lugar oportunos 

(I, 633).
As correções devem ser doces, breves e não inoportunas 

(I, 633).
Nas correções, devem sempre resplandecer a cordialidade e a 

doçura ‘Aliter’ (de outra forma), em vez de se medicar uma chaga, 
abrem-se dez (III, 440).

Os avisos dados com brandura curam toda chaga. Os que são 
dados com aspereza, em vez de curar uma, abrem dez (III, 446).

9 AMAR E GUARDAR A PAZ

Um coração repleto de amor a Deus e ao próximo é necessaria-
mente um coração pleno de tranquilidade e de paz, porque segundo 
a doutrina inspirada, a caridade manda embora todo temor e pertur-
bação (1 Jo 4, 18), e traz consigo as comunicações do Espírito Santo, 
cujos primeiros frutos são a alegria e a paz (2 Cor 13, 11).

Assim como o ódio gera inimizades, brigas e dissenções, assim 
também o amor é a causa da união, tranquilidade e ordem, em que 
consiste precisamente a paz, definida como: tranquilitas ordinis102.

A paz, diz São Francisco de Sales, vale mais que um patri-
mônio é uma mercadoria santa que merece ser adquirida e con-
servada a qualquer preço, porque nada há no mundo que valha 
tanto quanto a paz, que nos foi adquirida por Cristo com o seu 
sangue divino”103. 

102 Tranquilidade da ordem.
103 Ceria, A Vida Religiosa nos Ensinamentos de S. Francisco de Sales, 465.
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Amar e guardar a paz deve ser, pois o principal cuidado de 
uma alma que quer realmente amar e seguir a Jesus, como recomen-
da precisamente São Paulo da Cruz.

Amar a paz

Porque a paz vem de Deus

A verdadeira paz nasce do amor de Deus, de onde brotam 
como de uma fonte, todas as virtudes (I, 768).

O temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo, não pertur-
ba, mas, sim, gera maior paz (II, 458).

A preciosa paz do coração é um dos maiores tesouros 
(II, 582).

Porque tudo que é contrário à paz vem do inimigo

Tudo o que provoca perturbação no coração é causado pelo 
inimigo (II, 732).

Estai seguros de que a inquietação vos vem do inimigo, expul-
sai-a (I, 61).

As inquietações e perturbações nascem sempre do demônio e 
da demasiada reflexão sobre si mesmo (IV, 49).

Ponde todo empenho em conservar a paz interior tudo o que 
vos perturba, crede que é obra do diabo (I, 644).

Fazei grande esforço para vos manterdes sempre tranquilos de 
coração, porque o diabo pesca em água turva (III, 399).

Não vos deixeis inquietar ou perturbar porque o demônio pes-
ca em águas turvas (II, 48).

Não deis lugar a perturbações e inquietações, causadas sempre 
pelo diabo, para impedir a paz do coração (II, 603).

Quando cairdes em alguma falta não vos perturbeis, mas hu-
milhai-vos docemente, pedindo perdão a Deus, fazei o propósito de 
emendar-vos e depois prosseguir com alegria (III, 399).
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Porque a paz é um meio eficacíssimo para fazer bem 
todas as coisas

A paz do espírito é necessária para fazer tudo bem (III, 260).
Para executar bem as obras exteriores, é preciso manter o cora-

ção em tranquilidade e paz (II, 840).
Tranquilizai o vosso coração antes de pôr mãos à obra 

(III, 395).
Conservai sempre a santa tranquilidade de coração, tão neces-

sária para o exercício do apostolado (III, 712).
Trabalhai em paz e sem ansiedade, deixando ao Deus bendito 

o cuidado de todas as coisas (I, 509).

E para viver unidos a Deus

Deus quer repousar nos corações pacíficos, não vos perturbeis 
por escrúpulos diabólicos (I, 250).

Estai em paz e serenidade de espírito a fim de que vos torneis 
mais dispostos para o trato amoroso com o Senhor (I, 613).

A paz, fruto do Espírito Santo, vos fará crescer na caridade 
(IV, 227).

Estai contentes no Lado do coração puríssimo de Jesus, sem 
perder a paz, mesmo que desabe o mundo (I, 192).

Estai fortes e contentes em Deus, pois Ele vos libertará sempre 
de todo o mal (I, 102).

Alegro-me in domino104 pela paz e tranquilidade do vosso 
espírito essa é a grande alegria que nos faz filhos de Deus; esse é o 
meio eficaz para estar no reino interior, no fundo do espírito, be-
bendo da fonte da eterna vida, a água viva do santo amor (II, 126).

104 No Senhor.
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Guardar a paz

Não se deixar levar por temores e angústias

Não vos deixeis surpreender por temores e angústias, a fim de 
que não se perturbe a paz do vosso coração (I, 695).

É preciso expulsar como a peste o temor que o conturba 
(I, 177).

Está certo que se tema, mas o nosso temor deve ser de filhos, 
misto de temor e amor (I, 527).

O temor que conturba é preciso que seja expulso, mas o temor 
filial que nos faz ficar sempre em guarda, que faz ter receio de dar 
desgosto a Deus, de não o servir bem, esse é um temor que nos faz 
bem-aventurados; esse não leva embora, jamais, a paz do coração, 
antes a faz crescer (I, 177).

Recomendo-vos que mantenhais o coração em paz, sem per-
turbações (I, 101).

Mantende o coração bem guardado e recolhido, a fim de não 
vos deixardes perturbar (III, 365).

Encorajai-vos, estai contentes em Cristo e não deis lugar à per-
turbação (III, 342).

Conservai o vosso coração internamente sereno, quieto e pací-
fico, e expulsai as perturbações, escrúpulos e inquietações como se 
fossem a peste (I, 553).

Bani a melancolia do vosso coração, mesmo se cairdes em al-
gum defeito, não vos perturbeis jamais, pois isso seria um mal pior 
do que o próprio defeito (I, 42).

Reprimir o amor próprio

Não devemos procurar a paz na quietude desejada pelo amor 
próprio (III, 475).

Tornai-vos, por amor a Deus, mudos, surdos e cegos e tereis 
grande paz (I, 646; IV, 86).
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Fuge, tace, quiesce: aliter105 perderás a paz (I, 646).
Não vos preocupeis com o que não vos compete, senão jamais 

tereis paz (I, 666).

Manter o coração voltado para o céu

Procurai conservar a santa paz em meio às mais terríveis tem-
pestades, mantendo o coração voltado para o céu (II, 705).

O que vos recomendo é que conserveis o coração em paz, man-
tendo-o sempre voltado para o paraíso (I, 101).

Rogo-vos que useis toda a diligência para pôr o vosso co-
ração em paz, mantendo-o voltado para o céu, porque, dessa 
forma, nenhum vento adverso poderá abalá-lo ou perturbá-lo 
(III, 701).

Receber tudo das mãos de Deus

O caminho certo para manter o coração em paz é receber tudo 
como procedente das mãos amorosas de Deus (I, 717).

O caminho seguro para obter aquela paz que provém do amor 
de Deus, do qual brotam como de uma fonte todas as virtudes, é 
receber toda adversidade e pena, seja espiritual ou temporal, da mão 
amorosa de Deus, contemplando e tomando qualquer evento como 
um tesouro com o qual nos presenteia o Pai Celeste (I, 769).

Recebei tudo como proveniente da mão de Deus, desse modo 
toda amargura se converterá em alegria e paz (I, 717).

Amai e adorai a vontade de Deus em todos os acontecimentos 
que sobrevierem, dessa maneira se conservará o coração em paz, e a 
alma se enriquecerá de méritos e de virtudes (III, 591).

Se receberdes tudo da mão amorosa de Deus, contemplando 
cada coisa no divino beneplácito, tudo se converterá em consolação, 
porque em Deus não há penas, mas sim conforto, gáudio, alegria 
(III, 407).

105 Foge, cala, fica tranquilo: caso contrário...
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Oh! Se recebêssemos pouco a pouco tudo o que nos acontece, 
com plena conformidade com a vontade de Deus, quanta paz gozaria 
o nosso coração! (III, 780).

O ponto principal é que nós mesmos somos a verdadeira cau-
sa de nossas inquietações, porque não humilhamos o nosso coração 
diante de Deus e não recebemos, com tranquila submissão, o que 
sucede, como proveniente da providência amorosa do sumo Bem 
(III, 780).

Abandonar-se em Deus com santa indiferença

Para manter o espírito em paz é necessário conservar-se 
em santa indiferença com relação a qualquer acontecimento, e 
fazer morrer as angústias e as preocupações no divino beneplá-
cito (III, p .155).

O abandono nos braços da divina misericórdia é meio eficacís-
simo para estarmos contentes em Deus, em todos os incidentes que 
ocorrem dentro e fora de nós (IV, 54).

Quem se esconde na inexpugnável fortaleza da divina vontade, 
nem os ventos nem as tempestades poderão jamais tirar a paz de es-
pírito (III, 260).

Conservai o vosso coração em contínua tranquilidade a des-
peito de quantos embaraços e tropeços possais encontrar, fazendo 
morrer tudo isso no divino beneplácito, que não pode querer senão o 
que for ótimo (III, 758).

Alegrai-vos em Deus com a parte superior do espírito, porque 
todas as coisas vão como vão. Domine (Senhor), dizia de coração um 
grande servo de Deus, fiant domine omnia ut fiunt106 (III, 755).

Vivei abandonados em Deus, dessa forma tereis paz e vos fareis 
santos (IV, 49).

Sua Divina Majestade não me faz desejar outra coisa senão que 
se cumpra o seu divino beneplácito, assim o meu coração está em paz 
(II, 230).

106 Sejam feitas, Senhor, as coisas como devem ser feitas.
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Levar Jesus no coração

Nenhuma adversidade poderá tirar a nossa paz, se levarmos no 
tabernáculo do nosso coração o doce Jesus (III, 364).

Quando vos encontrardes agitados, entrai espiritualmente no 
Coração de Jesus, e nessa fornalha de caridade deixai que esse fogo 
vos penetre e vos queime de santo amor (I, 123).

Quando estiverdes no auge de qualquer grave aflição, se puder-
des, ide ao vosso quarto, tomai nas mãos o Crucifixo e pedi que Ele 
vos faça uma pregação. Oh! Que sermão ouvireis! Oh! Quão logo se 
apaziguará o vosso coração! (III, 389).

Estai retirados no Coração puríssimo de Jesus e encontrareis 
conforto (I, 142).

Conservai a paz no coração, repousando o vosso espírito no 
seio do Pai Celeste (III, 393).

10 ORAÇÃO

Um dos principais frutos do amor é o desejo, a ânsia de estar 
perto da pessoa amada e de se manter com ela em doce e íntima 
conversação, porque o amor em sua essência, outra coisa não é senão 
“um movimento da alma em direção ao que se ama”.

Porque Deus nos ama, encontra todas as suas delícias em 
estar com os filhos dos homens (Pr 8, 31). Igualmente, as almas 
amantes do Senhor não têm outro prazer nem outro desejo, senão 
o de estar aos pés de Jesus, como Madalena, e escutar as suas pa-
lavras (Lc 10, 39).

É por isso que a ocupação mais cara e agradável das almas 
piedosas é a santa oração, a qual, segundo Santo Agostinho, “é um 
movimento afetivo da alma em direção ao Senhor” e, segundo São 
Francisco de Sales, “uma doce conversação em que a alma se entre-
tém com Deus em sua amável bondade para se unir a Ele”.

Para nos fazer enamorar cada vez mais pela santa oração, seria 
agradável ouvir o que São Paulo da Cruz nos diz sobre os seus bene-
fícios e sua prática.
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Benefícios da oração

A oração é meio eficacíssimo para obter tudo de Deus

A humilde oração tem o efeito de impetrar tudo o que redunda 
na glória de Deus e na nossa utilidade espiritual (I, 791).

Se não deixarmos de recorrer à mina riquíssima da santa oração, 
todos se farão ricos de todos os tesouros das virtudes (III, 762).

Para receber tudo com resignação e sofrer com fortaleza, é ne-
cessário alimentar-se, frequentemente, com a santa oração (I, 41).

Muitas vezes pedimos uma graça a Deus e Ele no-la con-
cede de modo diverso, porque assim é preciso para o nosso bem 
(I, 207).

É arma invencível contra os inimigos

A oração é arma invencível para superar todos os inimigos 
(IV, 44).

É arma potentíssima para abater toda a raiva do inferno (I, 319).
A oração é um meio eficacíssimo para vencer qualquer assalto 

do demônio (II, 17).
Para serdes fortes é preciso alimentardes, frequentemente, da 

santa oração (II, 5).
A oração faz o diabo se queimar muito (II, 505).
Sei que o demônio tem muita inveja de quem faz oração (I, 9).

Alma do apostolado

A verdadeira vida apostólica consiste na ação em favor das al-
mas e na contínua oração (II, 752).

Sem oração, os missionários serão mais aptos a destruir do que 
edificar; mais a infectar o próximo com o mau odor de suas imper-
feições do que a perfumá-los com o bom odor de suas virtudes cristãs 
e religiosas (IV, 252).
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Cristo nosso Senhor, assim que acabava de pregar, fugia em 
direção ao monte para orar e nós? E nós? (III, 284).

Escola de santidade

A oração faz aprender grandes coisas (II, 366).
Na oração se aprende a ciência dos santos, que consiste na prá-

tica de todas as virtudes (III, 427).
A verdadeira ciência dos santos aprende-se aos pés do Crucifi-

xo, na santa oração (II, 7).
Para praticardes as virtudes não deveis deixar nunca a oração, 

mas continuá-la nas ocupações, mantendo o coração voltado para o 
céu (I, 600).

Recomendo-vos que não deixeis jamais a oração, nessa divina 
escola aprendereis a ser obedientes a todos, modestos, mansos, cari-
dosos, etc. (II, 625).

Bem-aventurado aquele que é fiel e jamais abandona a oração 
(II, 17).

Se faltar a oração

É certo que se faltar a oração todo o edifício espiritual cairá por 
terra (III, 370).

Não há caminho mais rápido para cair nos precipícios do que 
deixar a oração (I, 432).

Se abandonardes a oração encontrar-vos-eis em um abismo in-
transponível de ruínas (I, 417).

Prestai bem atenção para não deixar jamais a santa oração, 
pois deixá-la seria a vossa ruína (I, 415).

Acima de tudo recomendo-vos que não deixeis jamais a oração 
mental (III, 357).

Não deixei jamais a oração, qualquer que seja a tempestade que 
o demônio suscite (III, 697).
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Prática da oração

Remover os obstáculos

A preguiça é uma traça que rói e estraga toda devoção, e man-
da embora o fruto da santa oração (III, 409).

Vencei o tédio e a repugnância que experimentais na oração, 
estando nela o tempo prefixado (III, 382).

Se derdes livre curso à curiosidade tereis distrações, incômo-
dos e remorsos internos e na oração tereis dificuldades para vos re-
colherdes (IV, 294).

Quanto menos tratardes com as criaturas, mais acesso tereis ao 
trato amoroso com Deus (I, 635).

Quando vos encontrardes distraídos reavivai a fé e reconcen-
trai-vos em Deus, no interior do espírito (III, 381).

Quando as moscas das distrações esvoaçarem em volta do vos-
so espírito, não façais outra coisa senão um pacífico reavivamento da 
divina presença (IV, 48).

Quando o pensamento fugir e vierem as distrações, reavivai 
docemente a fé com algum impulso de amor a Deus e com algum 
colóquio sobre a Paixão de Jesus Cristo (III, 362).

Nas distrações e tentações que ocorrem durante a santa oração, 
não é preciso inquietar-se demais, mas sim, retirar-se na parte supe-
rior do espírito e aí tratar com Deus em espírito e verdade, rindo-vos 
dos fracassos exteriores dos inimigos (I, 118).

Quando não puderdes meditar e discorrer exteriormente, con-
servai-vos na presença de Deus, no templo da vossa alma, repou-
sando como crianças no seio do Senhor, em silêncio de fé e de santo 
amor (III, 367).

Dispor-se com a mortificação

É uma grande verdade que não poderemos ser almas de oração 
e união com Deus, se não tivermos um grande amor à mortificação 
interna e externa (IV, 285).
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O silêncio, a mortificação dos sentidos, o desapego de toda criatura, 
são asas de fogo para voarmos até Deus, em pura e santa oração (II, 366).

Procurai adquirir o bom hábito de guardar a mortificação dos 
sentidos com esse método, a oração vem por si mesma (BOLLETT, 
VI, 246).

A verdadeira humildade de coração, a verdadeira e cega obe-
diência, a verdadeira abnegação da própria vontade em tudo, a mor-
tificação interna e externa das próprias paixões, essas são as virtudes 
para obter o dom da santa oração (III, 439).

Toda a graça da oração deve ter a sua purificação preparatória 
(III, 173).

A porta e o caminho

Para entrar em oração não vos esqueçais de entrar pela por-
ta. A porta é Jesus Cristo “ego sum ostium”107. Passai, pois por essa 
divina porta por meio dos mistérios sacrossantos de sua santíssima 
Paixão (II, 511).

Ótima coisa é começar a oração pelos mistérios da santíssima 
Paixão, porque essa é a porta (II, 810). 

Prossegui na vossa oração, passando sempre, porém, pela por-
ta que é a vida, paixão e morte de Jesus, da maneira como vos ensina 
o Espírito Santo (II, 818).

Fundai sempre mais a vossa oração sobre os mistérios da san-
tíssima Paixão de Jesus Cristo, pois esse é o caminho seguro (I, 615).

Como devemos rezar

É preciso rezar com viva fé, muita confiança e sobretudo com 
grande humildade (I, 266).

A melhor disposição para a oração é uma viva fé e humildade 
profunda, donde nasce um grande conhecimento de Deus e do nosso 
nada (I, 397).

107   Eu sou a porta (Jo 10,9).
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Que a meditação se faça com atenção. Sempre, porém sem es-
forços da mente, detendo-se onde se tem mais devoção (III, 489).

Na meditação não tenhais pressa em passar de um ponto a ou-
tro, mas parai onde encontrardes mais devoção e recolhimento e fa-
zei tudo com espírito repousado e pacífico (III, 559).

Acostumai-vos a fazer a meditação na capela interna da vossa 
alma. É de fé que a nossa alma é templo do Deus vivo, é de fé que 
Deus habita em nós. Portanto, entrai no vosso íntimo e aí adorai o 
Altíssimo em espírito e verdade, falai-lhe de suas penas e de seu amor 
para convosco (III, 359).

Na oração imitai os anjos, ora prorrompendo em louvores de 
amor, ora permanecendo em alta contemplação do infinito Bem, ora 
em santo silêncio de amor e de complacência (I, 397).

Dedicai-vos à oração ordinária e às sólidas virtudes porque a 
oração interna e infusa de que são parte os repousos amorosos, Deus 
mesmo vos ensinará (I, 578).

O mestre da oração é o Espírito Santo e é preciso rezar como 
lhe agrada (I, 419).

A oração deve ser feita à maneira do Espírito Santo, como quer 
esse infinito Bem (I, 249).

Se fordes humildes e obedientes, vos ensinará o Espírito Santo 
(II, 355).

Colher os frutos e deixar as folhas

Na oração colhei os frutos e deixai as folhas, isto é, colhei as vir-
tudes e deixai passar as outras coisas sem fazer caso delas (I, 674).

As virtudes são os frutos da verdadeira oração; as doçuras e 
consolações, são suas flores (IV, 187).

Quando se vai ao pomar não se colhem galhos, mas sim, os 
frutos; assim também no pomar da oração não vos apegueis às folhas 
dos sentimentos e consolações sensíveis, mas recolhei os frutos da 
imitação de Jesus Cristo (IV, 59).
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Oração contínua

Para bem servirmos a Sua Divina Majestade, a nossa oração 
deve ser contínua (II, 292).

Vós me dizeis que podeis fazer pouca oração e eu quero que 
façais vinte e quatro horas por dia. Que quero dizer com isso? 
Quero dizer que deveis estar sempre recolhidos em vós mesmos, 
aniquilados em Deus, deixando, porém, livre a alma para fazer os 
voos espirituais segundo o que sugerir o sopro do Espírito Santo 
(I, 472).

Oração vinte e quatro horas por dia, isto é, fazer tudo com o 
coração e a mente elevados a Deus, estando em solidão interna e re-
pousando em pura fé e santo amor em Deus (III, 676).

Quem está na presença de Deus, adorando-o em espírito e verda-
de, faz uma oração que dura vinte e quatro horas por dia (I, 443).

O servo de Deus faz oração contínua, não digo com os joelhos, 
mas, sim, com a atenção amorosa à divina presença (I, 547).

Quem está com a mente em Deus, em meio às suas ocupações, 
sempre faz oração (II, 62).

A vossa oração deve ser contínua, na solidão interior da alma 
(III, 472).

A vossa oração será contínua, se estiverdes em solidão interior, 
em doce, amorosa atenção voltada para Sua Divina Majestade, sem 
imagens, em pura fé e santo amor (III, 337).

Tornai contínua a vossa oração permanecendo em santo reco-
lhimento (I, 611).

Semper orat, qui bene agit108 (I, 537).
Uni ao trabalho a oração interior, isto é, a doce e amorosa aten-

ção voltada para o sumo Bem (III, 342).
Trabalhando com as mãos, com a mente e o coração conversai 

com Deus (II, 519).
Ó grande Deus! Ó grande Pai! Isso basta para nos mantermos 

em oração por uma eternidade! (II, 459).

108   Sempre reza quem age bem.
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Ó Pai! Ó bondade! Ó amor! Uma só dessas jaculatórias basta 
para manter a alma amante em contínua oração (III, 367).

A oração verdadeiramente boa

Se crescer o conhecimento do próprio nada, o amor aos pade-
cimentos, ao desprezo de si mesmo e à prática de toda virtude, em tal 
caso pode-se fazer um julgamento certo de que a oração é verdadei-
ramente boa (II, 823).

Quando os frutos são bons, boa é também a árvore que os pro-
duz; quando a oração traz consigo humildade, caridade para com 
Deus e o próximo, amor ao sofrimento, conhecimento do próprio 
nada, e grande ardor em amar o sumo Bem, neste caso não há engano 
porque o demônio não pode produzir semelhantes efeitos (I, 196).

Quando a oração deixa na alma bons efeitos, como amor ao 
padecer, desprezo de si mesmo, amor a Deus e ao próximo, não há 
enganos (I, 155).

Quando a alma sai da oração cheia de ardentes desejos da gló-
ria de Deus, da salvação das almas, e de fazer grandes coisas pelo 
amado Bem, não pode haver engano (I, 329).

A maior perfeição da santa oração não consiste nos júbilos e 
deleites sensíveis, mas no estar “in spiritu et veritate”109, nu e pobre, 
sem roubar nada a Deus (I, 796).

Quando a oração é mais pura e isenta de imaginações, em fé 
pura e nua, então é mais perfeita (III, 376).

A oração é mais perfeita quando feita no interior da alma, a 
qual, “orat in spiritu Dei”110: esta é uma linguagem altíssima (II, 721).

A alma que Deus quer levar à alta união consigo, por meio da 
santa oração, precisa passar pela estrada do padecer também na ora-
ção, sem qualquer conforto sensível (I, 9).

“Pater mi! fiat voluntas tua!”111 Ó altíssima e dulcíssima oração 
(III, 819).

109   Em Espírito e Verdade.
110   Reza no Espírito de Deus.
111   Meu Pai, seja feita a tua vontade! (Mt 26, 42).
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A oração afetiva em pura fé e alto recolhimento, ou seja, a 
oração infusa, sendo essa um dom gratuito de Deus, ninguém 
deve pretender possuí-la com o próprio esforço, como se ouve di-
zer (III, 439).

Quando sentirdes que a alma gosta de estar em santo silêncio 
de fé e de amor, repousando no seio do Divino Pai, continuai assim, 
mesmo que isto dure por todo o tempo da prece, já que o Espírito 
Santo então leva a alma a tal oração, convém obedecer aos chamados 
do Espírito Santo (III, 369).

Quanto à oração, ouvi de graça, uma parábola de Santa Teresa. 
O hortelão, tirando água do poço para aguar a horta, é necessário 
usar não pouco esforço mas, quando vem a chuva do céu, cessa o 
esforço e ele se posta à porta da cabana, comprazendo-se na água que 
irriga a horta, com maior generosidade do que a conseguida tirando 
do poço, está quieto e se alegra. Assim, também vós recebeis aquela 
chuva celeste que do alto, vos inunda a alma, pois se tal oração é mais 
passiva que ativa, nem por isso as forças ficam ociosas, já que se tor-
nam todas imersas em Deus. Não resistais a graça tão superior, mas 
sede obedientíssimos aos chamados do Espírito Santo e, em silêncio 
de fé e de amor, recebei o que Deus boníssimo e Supremo vos dá; 
e, terminada a oração, recolocai no erário do Altíssimo aquilo que 
Deus vos deu por graça, gratuita, e ponde-vos no vosso nada passivo, 
nu e pobre, atribuindo a Deus todos os bens (III, 346).

11 DEVOÇÃO À SANTÍSSIMA EUCARISTIA

Um dos meios mais apropriados para se viver unido a Je-
sus e gozar da íntima comunhão com o seu espírito é certamente 
a Eucaristia, onde Ele vive para nos dar a vida e dispensar-nos, 
como de um trono de amor, as mais abundantes graças. Ele mes-
mo disse, falando do efeito primário desse dom divino: “quem se 
alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em 
mim, e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por 
meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio 
de mim” (Jo 6, 56-57).
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A Eucaristia, diz a Imitação de Cristo “é saúde da alma e do 
corpo, remédio para qualquer enfermidade. Por meio dela se infunde 
mais abundantemente a graça, aumenta a virtude iniciada, a fé é re-
forçada, a esperança é robustecida e a caridade se inflama e se dilata” 
Imitação de Cristo (Li4, c. 4).

São Paulo da Cruz recomenda vivamente a devoção à Santís-
sima Eucaristia e dá úteis conselhos e normas para se celebrar dig-
namente a Santa Missa, para comungar com fruto e para viver uma 
vida eucarística.

Para celebrar dignamente a santa missa

Antes de celebrar

Jamais deixeis de celebrar, mas procurai primeiro fazer com 
fervor a vossa preparação (III, p 655).

Recomendo-vos a que vos habitueis a celebrar os sacrossantos 
Mistérios com grande reverência, se não quiserdes que digam de vós 
que o nosso bom Deus “hospitabitur et pascet ingratos”112 (III, 743).

Acostumai-vos a celebrar os sacrossantos mistérios, com 
grande reverência que deve ser contínua para levar uma vida santa 
(III, 716).

Seja a vossa preparação um aprofundar-vos no conhecimento 
do vosso nada; nada ter, nada saber, nada poder, e saber somente que 
sois capazes de todo mal (III, 391).

Antes de celebrar, revesti-vos das dores de Jesus Cristo, em um 
colóquio feito placidamente mesmo em meio à aridez (III, 189).

Ao celebrar

Celebrai com suma devoção (IV, 162).
Habituai-vos a celebrar com suma reverência e exata observân-

cia das rubricas (III, 188).

112 Será recebido como forasteiro, te alimentarás e beberás constrangido (Sr 29, 32).
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Celebrai sempre como se fosse a última vez e comungai cada 
manhã como se fosse o Viático (III, 717).

Levai para o altar as necessidades de todo o mundo, especial-
mente, as da Congregação (III, 189).

Após haver celebrado

Recomendo-vos que não sejais do número daqueles dos quais 
disse São João Crisóstomo: “iudam imitantur qui ante gratiarum ac-
tionem discendunt”113; portanto, após haver celebrado, continuai em 
íntima união com o sumo Bem, em um longo agradecimento mental 
(III, 743).

Quando terminais de celebrar a Missa vos alimentastes de Je-
sus, não é verdade? Ora, por que depois da Missa não deixais que 
Jesus se alimente de vós e vos transforme n’Ele, acendendo em vós 
aquele amor que arde em Seu Coração? (III, 190).

O fruto da santa missa

O fruto da santa missa consiste em ser todo revestido de Jesus 
Cristo, aprendendo e praticando as suas virtudes (III, 192).

Os sacerdotes são obrigados a uma maior perfeição e a serem 
verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, aprendendo na celebração 
cotidiana os costumes santíssimos de Jesus, especialmente, a humil-
dade e a perfeita caridade para com Deus e com o próximo (III, 716).

Deus proteja os sacerdotes que se tornam tíbios nos prin-
cípios de seu ministério! Sinal quase evidente de sua condenação 
(III, 716).

113 Estão imitando Judas aqueles que vão embora antes da ação de graças.
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Para comungar com fruto

Quando é preciso comungar

Jesus tem prazer em que as almas humildes e bem-dispostas  
O recebam, frequentemente, no Santíssimo Sacramento (II, 259).

Não deixeis a Santa Comunhão fazei-a ao menos três ou quatro 
vezes na semana (III, 371).

Quisera Deus que se renovasse o fervor dos primeiros cristãos, 
que comungavam todos os dias! (II, 815).

Em relação à Comunhão, sempre que houver a sorte de 
fazê-la e o confessor der licença, fazei-a. Oh! Que grande tesouro! 
(III, 342).

Tende o cuidado de jamais deixar a Santíssima Comunhão fazei-a 
com frequência, com a autorização do confessor (II, 444).

Quanto à Santa Comunhão gostaria que a fizésseis todas as 
manhãs, sem deixá-la jamais, para beber na fonte a água da santida-
de e da vida eterna (III, 809).

Se puderdes, comungai todas as manhãs e fazei boa companhia 
ao Esposo Divino (III, 397).

Rogo-vos e rogo-vos muito que não deixeis jamais a Santíssima 
Comunhão, não deixeis esse alimento de vida eterna (II, 459).

Dizei ao confessor que não vos prive desse remédio de vida 
eterna (I, 185).

Não deixeis de vos aproximardes da sagrada Mesa, máxime 
quando estiverdes mal (I, 217).

Não deixeis de vos aproximardes da sagrada Mesa, principal-
mente, quando estiverdes mal (I, 217).

Não deixeis jamais a Santa Comunhão nos dias estabelecidos, 
de outro modo sofrereis grande dano (III, 383).

Tende cuidado de não deixar a Santa Comunhão para que não 
deis vitória ao demônio (I, 441).

A maior solicitude do diabo é afastar-vos da mesa dos Anjos, 
de receber esse alimento da vida eterna (II, 444).
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Preparação e agradecimento

Estai sempre preparados para a divina mesa, tendo o coração 
bem purificado e a língua bem guardada, já que é a primeira a tocar 
o Santíssimo Sacramento (III, 312).

Tende sempre o vosso coração preparado para receber Jesus. 
Convidai-O muitas vezes, com grandes desejos, para que Ele venha 
(I, 101).

A verdadeira preparação para a Santa Comunhão é uma viva 
fé, da qual nasce um grande conhecimento de Deus e do nada que 
somos (I, 397).

Após haver feito o devido agradecimento por meia hora, voltai 
para casa e fazei com que o vosso coração seja um vivo tabernáculo 
do doce Jesus Sacramentado (III, 392).

Frutos da Santa Comunhão

A Santíssima Comunhão é o meio mais eficaz que podemos 
encontrar para nos unirmos a Deus (III, 391).

Não há exercício de piedade que melhor nos una a Deus do que 
a Sagrada Comunhão (III, 375).

A Santa Comunhão é a fonte do amor e da santidade (III, 342).
O pobre Paulo deseja que as almas conheçam Deus e ardam por 

seu amor, e para isso não conhece outro caminho senão o de dar-lhes 
muitas vezes o sumo Bem Sacramentado, que é a chama viva do santo 
amor (I, 213).

O gosto de Jesus Sacramentado não se sente com a boca, mas 
sim, com o paladar da fé e do amor (I, 140).

Com esse alimento de vida eterna a alma se torna terrível para 
o demônio (II, 444).

Se vos privardes da Santa Comunhão, o demônio se tornará 
cada vez mais forte para vos tentar, e vós sereis cada vez mais fracos 
para resistir (IV, 151).
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Para viver uma vida eucarística

Fazer frequentes visitas a Jesus Sacramentado

Visitai o maior número de vezes possível o Santo dos Santos, 
Jesus Sacramentado (I, 648).

Visitai, frequentemente, o Santíssimo Sacramento no qual está 
a verdadeira vida (II, 807).

Suplico-vos que façais frequentes visitas ao Santíssimo Sacra-
mento, aconselhai-o também aos outros (I, 25).

Ide muitas vezes à Igreja adorar ao Santíssimo Sacramento 
(I, 57).

A alma que ama deve oferecer-se como vítima a Jesus Sacra-
mentado, amá-lo, adorá-lo e visitá-lo, frequentemente, por aqueles 
que O maltratam, especialmente, em certas horas em que não houver 
quem o faça (I, 473).

Oh! Que bela conversação é ir e estar em companhia dos anjos, 
diante do nosso Sacramentado Esposo! (I, 26).

Comungar espiritualmente durante o dia

Fazei muitas vezes por dia a comunhão espiritual (III, 212).
Tende o desejo de vos unirdes, frequentemente, ao Senhor por 

meio da santa comunhão espiritual (I, 56).
Fazei frequentes comunhões espirituais estando em casa, tra-

balhando, etc. (III, 357).
Fazei a comunhão espiritual pelo menos sete vezes por dia; 

mas eu quisera que fosse mais, pois desejo que leveis sempre Jesus no 
altar do vosso coração (II, 626).

Comunhão espiritual muitas vezes por dia para vos manter na 
presença de Deus e fazer contínua oração (III, 545).

Fazei muitas vezes a comunhão espiritual convidando o doce 
Jesus Sacramentado para que venha ao vosso coração e o faça arder 
do seu santo amor (III, 585).
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Um olhar amoroso a Jesus Sacramentado e um vivo desejo de 
o ter no coração bastam para fazer a comunhão espiritual (III, 212).

O nosso coração, altar e tabernáculo

Almejo que o vosso coração seja um verdadeiro altar onde es-
teja sempre exposto o doce Jesus (III, 371).

Que o vosso coração seja um tabernáculo vivo para o doce Je-
sus Sacramentado (III, 413).

Trazei o doce Jesus no tabernáculo do vosso coração (III, 401).
Fazei com que o vosso coração seja um vivo tabernáculo do 

doce Jesus Sacramentado, visitai-o muitas vezes dentro de vós, fazen-
do-lhe todos os atos de adoração, afeto e agradecimento, como vos 
ensinará o santo amor (III, 392).

Quem tiver sede, diz o doce Jesus, venha a mim e beba. Tende 
vós sede de vos fazerdes santos e de andar em santo amor? E o que 
fazeis então que não voais para abraçar o Esposo Sacramentado? 
(III, 342).

Sede grandemente devotos do Santíssimo Sacramento (I, 54).

12 DEVOÇÃO À SANTÍSSIMA PAIXÃO DE JESUS CRISTO

O altar onde o Cristo Jesus se imola misticamente nos traz à 
mente o Calvário, onde Ele se imolou de modo cruento sobre a cruz 
para a nossa salvação.

Por isso a devoção à Sagrada Paixão de Jesus Cristo é comple-
mento da devoção à Santíssima Eucaristia, meio também eficacíssi-
mo para seguir a Jesus e adquirir a perfeição e a santidade. Somente 
quem estiver pregado com Cristo na cruz poderá aspirar a viver da 
vida de Cristo Christo Confixus sum cruci... vivit in me Christus114.

É nesta escola divina da Paixão de Jesus que o homem aprende 
a renegar a si mesmo. Carregar cada dia a sua cruz e seguir de perto 
o Redentor.

114 Com Cristo, eu fui pregado na cru... É Cristo que em mim (Gal 2, 19-20).
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Das cartas do nosso Santo tiraremos algumas máximas para 
que aprendamos cada vez melhor a conhecer a excelência e a prática 
desta que podemos chamar de rainha das devoções.

Excelência dessa devoção

A Paixão de Jesus, obra de infinito amor

A Paixão de Jesus é obra de infinito amor (II, 450-471); é obra 
de infinito amor (III, 156-336); é a mais estupenda obra do amor 
divino (II, 499).

Os sofrimentos de Jesus são o milagre dos milagres do amor de 
Deus (II, 726).

A Santíssima Paixão de Jesus é um mar de dores, mas também 
um mar de amor (III, 516).

O mar vermelho da Paixão nasce da infinita caridade de Deus 
(I, 267).

O grande mar dos sofrimentos de Jesus brota do imenso mar 
do amor de Deus (I, 280).

As vossas penas, ó adorado Deus, são o penhor do vosso amor! 
(I, 4).

Meio eficacíssimo para a conversão dos pecadores e para a 
conservação dos justos

A verdadeira devoção às amaríssimas dores do nosso Jesus é 
meio muito eficaz para exterminar os males que inundam o pobre 
mundo (II, 218).

A Paixão de Jesus faz arrependerem-se os pecadores mais inve-
terados e duros (III, 72).

Assim como a maioria os fiéis vivem esquecidos do quanto fez 
e padeceu por nós o nosso amabilíssimo Redentor, vivem por causa 
disso, no horrível pântano da impiedade (II, 213).

É cada vez mais evidente que o meio eficaz para converter as 
almas é a Paixão de Jesus Cristo, pregada segundo o método que a 
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incriada Piedade Divina fez aprovar por meio de seu Vigário na terra 
(II, 234).

A Paixão do divino Redentor é meio eficacíssimo para destruir 
a iniquidade e encaminhar as almas à grande santidade (II, 270).

O meio mais eficaz para eliminar os vícios e cultivar a piedade 
verdadeira é a meditação dos sofrimentos amaríssimos do nosso di-
vino Redentor (II, 213).

A Paixão de Jesus Cristo é meio muito eficaz para estabelecer 
as almas no santo amor e temor de Deus (II, 644).

Bálsamo que ameniza qualquer pena

O bálsamo para medicar qualquer pena é a Paixão santíssima 
de Jesus Cristo (I, 645).

A meditação da Paixão santíssima de Jesus Cristo é um bálsa-
mo tão precioso e de tanta virtude que ameniza qualquer sofrimento 
(II, 837).

Levai a Paixão santíssima de Jesus Cristo no coração e todas as 
penas vos serão doces (III, 658).

Todos os vossos sofrimentos serão doces se os oferecerdes à 
Paixão santíssima de Jesus Cristo (III, 243).

Quando estiverdes no auge das af lições, tomai nas mãos 
o Crucifixo e fazei com que Ele vos faça uma pregação. Oh! 
Que sermão ouvireis! Como logo se pacificará o vosso coração! 
(III, 389).

Escola de celeste sabedoria

Aos pés do Crucificado se aprende a verdadeira ciência dos 
Santos (III, 546).

Nessa escola da Paixão e morte do Salvador se aprende a verda-
deira sabedoria, eis onde a aprenderam os Santos (I, 43).

Na meditação cotidiana da Paixão santíssima de Jesus Cristo 
aprendereis a caridade, a paciência, a mansidão para com os outros, 
etc. (III, 25).
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Rogo-vos o quanto sei e posso que aproveiteis a divina ciência 
que o mestre supremo Jesus Cristo vos ensina na escola da sua Paixão 
(I, 655).

Caminho seguro para se fazer santo

A santa cruz e a Paixão de Jesus Cristo é o caminho mais segu-
ro para se fazer santo (II, 366).

No grande mar da Paixão, pescareis as pérolas de todas as vir-
tudes de Jesus Cristo (II, 725).

No grande mar da Paixão de Jesus, pescareis as joias das santas 
virtudes e a vossa alma ficará cada vez mais bela e adornada por es-
sas preciosas pérolas (II, 717).

Espelhai-vos em Jesus Cristo e vos fareis ricos das virtudes dos 
santos (IV, 66).

Espelhai-vos no Crucifixo e vos fareis ricos de todas as virtu-
des e santidade (IV, 66).

Sabei que os grandes servos de Deus, que ora triunfam no céu, 
chegaram à santidade por essa estrada (I, 54).

Procurai estar escondidos nas Chagas santíssimas de Jesus 
Cristo, e sereis enriquecidos de todos os bens, de todas as verdadeiras 
luzes para voar à perfeição (I, 558).

Porta que conduz a alma à união com Deus

A meditação da Paixão santíssima de Jesus Cristo é a porta que 
conduz a alma à íntima união com Deus (I, 582).

Ótima coisa é pensar na Paixão santíssima de Jesus Cristo e 
fazer oração sobre ela: é esse o meio de chegar à santa união com 
Deus (I, 43).

Na meditação do Crucifixo e de suas santíssimas dores a alma 
suga a doçura inefável do santo amor (II, 346).



181

Penhor de vitória e de predestinação

Caminhamos neste vale de trevas, todo cheio de inimigos, 
sempre com as armas na mão, mas confiados no Crucifixo, obtere-
mos vitória (I, 448).

A devoção à Paixão santíssima de Jesus Cristo é sinal quase certo de 
não poder perecer, afirma São Leão, Papa: certa atque secura est espectatio 
futurae beatitudinis, ubi est participatio dominicae passionis115 (IV, 82).

Não há coisa mais útil e mais meritória do que a devoção à 
Paixão santíssima de Jesus Cristo (II, 53).

Conselhos para a prática

Meditar todos os dias a Paixão Santíssima de Jesus Cristo

A meditação da Paixão de Jesus Cristo jamais deve ser deixada 
de lado (I, 582).

Jamais deixeis a oração mental sobre a Paixão de Jesus Cristo e 
vereis milagres da misericórdia divina (II, 619).

Não deixeis passar um só dia sem ao menos por um quarto de 
hora meditar algum mistério da santíssima Paixão (IV, 140).

Não passe um dia sem que façais meia hora ou ao menos um 
quarto de hora de oração sobre a dolorosa Paixão do Redentor (I, 54).

Alegro-me em saber que Revma. faz todos os dias uma hora 
de meditação sobre a Paixão santíssima de Jesus Cristo. Continue a 
fazê-la sabendo que Deus o fará santo (III, 342).

Jamais perdê-la de vista

Não se deve jamais perder de vista a Paixão de Jesus Cristo 
(II, 489).

Recomendo-vos que jamais percais de vista a Paixão de Jesus, 
nossa vida (I, p 489).

115  Certa e segura é a expectativa da futura bem-aventurança, onde há a participação do 
Domingo da paixão.
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Não se afaste jamais de vossos corações a recordação das dores 
de Jesus (I, 26).

Fazei cada vez mais vossas, pela fé e pelo amor, as penas de 
Jesus (II, 458).

Não vos afasteis jamais das Chagas de Jesus Cristo. Procurai 
fazer com que o vosso espírito esteja todo revestido e penetrado das 
dores santíssimas do nosso divino Salvador (IV, 226).

Oh! Quanto me alegro porque recordais das penas de nosso 
Jesus! (I, 241).

Não nos devemos gloriar de outra coisa a não ser da cruz do 
nosso Salvador Jesus Cristo (II, 719).

Trazê-la sempre no coração

O servo do Senhor traz sempre no altar do seu coração a por-
ção de mirra das dores de Jesus (III, 59; I, 108).

Trazei sempre as dores do esposo divino como um pequeno 
feixe de mirra sobre o altar do vosso coração, mas em pura fé e sem 
esforço da mente (III, 385; I, 483).

Fazei um ramalhete das penas de Jesus e colocai-o no seio da 
alma adorando-o com amor e dor (I, 124).

As filhas da Paixão devem, não somente com o hábito, mas 
muito mais com o coração, com a mente e com as obras, estar em 
perpétuo luto por amor a Jesus Crucificado, sendo essa a finalidade 
da fundação do seu Instituto (II, 327).

Que as Chagas santíssimas de Jesus sejam sempre as vossas de-
lícias (I, 124).

“Passio domini nostri jesu christi sit semper in cordibus nos-
tris”116. (Passim)

116 A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre gravada em nossos corações.
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13 DEVOÇÃO A MARIA SANTÍSSIMA

Aceitando ser mãe do Redentor, Maria Santíssima se tornou 
também nossa mãe, corredentora do gênero humano, medianeira de 
todas as graças e, como “imagem perfeitíssima de Jesus Cristo”, cau-
sa exemplar de nossa santidade.

Não podemos, pois, ser seguidores de Cristo, nem chegarmos 
à perfeição, sem uma grande devoção a Maria Santíssima. 
Aproximar-se dela significa aproximar-se de Jesus: ad jesum per 
mariam117.

São Paulo da Cruz nutre sempre uma grande e muito terna 
devoção para com a grande Mãe de Deus, especialmente como a Vir-
gem Dolorosa, ao pé da Cruz, onde a Virgem, de modo mais sensível 
e evidente, foi associada à obra da redenção e solenemente proclama-
da pelo próprio Jesus Mãe de todos os homens.

Das Cartas do Santo relatamos aqui algumas máximas sobre 
os fundamentos, os frutos e a prática dessa devoção tão necessária, 
concluindo, enfim, com alguns dos seus pensamentos sobre a Virgem 
Dolorosa.

Os fundamentos da devoção a maria

As perfeições de Maria

Maria Santíssima é um oceano tão profundo de perfeições, que 
me faltam forças para descrever (I, 349).

As riquezas dessa soberana Senhora são tantas que somente o grande 
Deus, que a enriqueceu com tão grandes tesouros, as conhece (I, 349).

O Coração de Maria

O Coração de Maria, depois do Coração de Jesus, é o rei dos 
corações (I, 321).

117 A Jesus por Maria.
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O Coração de Maria amou, e ama, mais a Deus do que todo o 
paraíso em conjunto; quero dizer, mais do que todos os anjos e santos 
que existiram, existem e existirão (I, 321).

A grande ferida de amor com o qual foi felizmente chagado o seu 
puríssimo Coração, desde o primeiro instante de sua puríssima Imacu-
lada Conceição, cresceu tanto em todo o decorrer de sua santíssima vida, 
penetrou tanto até que fez partir do corpo a sua alma santíssima (I, 349).

Maria Santíssima agradou mais a Deus do que todos por sua 
humildade (I, 349).

Rainha dos anjos e tesoureira das graças

Festejemos e nos regozijemos em Deus, nosso bem, pelo gran-
de triunfo de Maria Santíssima, nossa grande Rainha e Mãe, e nos 
alegremos por ter sido ela exaltada acima de todos os coros dos anjos 
e colocada à direita do seu divino Filho (I, 349).

Maria é a tesoureira das graças e Sua Divina Majestade quer 
que todas passem por suas mãos (I, 350).

Os frutos

As virtudes

Recomendo-vos que procureis, em espírito, pescar no mar san-
tíssimo das dores de Maria. Nesse mar, pescareis as joias das santas 
virtudes e a vossa alma ficará cada vez mais bela e adornada (II, 717).

No grande mar das dores de Maria, pescam-se as pérolas das 
santas virtudes (II, 52).

As graças

Oferecei o doce Salvador Jesus ao eterno Pai por meio de Maria 
para obter as graças (II, 459).

Pedi à Virgem Maria que vos obtenha a graça de ferir-vos o 
coração com o dardo agudo do amor (I, 349).
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Rogai a Maria Santíssima que não tarde em vos impetrar a gra-
ça de serdes verdadeiramente humildes e virtuosos (I, 349).

Ó querida Mãe Maria Santíssima, assisti-me na santa oração e 
rogai por mim (II, 52).

Ó Jesus, dai-nos as vossas santas luzes por amor de Maria San-
tíssima (II, 52).

Socorro nas necessidades

Nas necessidades, lançai-vos nos braços de Maria Santíssima, 
recorrei a ela como a mãe de misericórdia, depois não vos inquieteis, 
não fiqueis preocupados, não penseis em mais nada, mas tende fé e 
confiai plenamente nela (III, 549).

Fazei fervorosas orações a Maria Santíssima para serdes liber-
tados das perturbações do demônio (II, 265).

Rezai muito pedindo a intercessão de Maria Santíssima, por-
que o demônio não dorme (II, 134).

Rogai a Maria Santíssima também pelas necessidades presen-
tes da santa Igreja e de todo o mundo e pelas almas do Purgatório 
(I, 350).

A prática

Oferecer-se a Maria

Guardai os olhos e os outros sentidos oferecendo-os como dom 
a Maria Santíssima (III, 527).

Maria Santíssima morreu de uma morte mais preciosa e dese-
jável do que a própria vida: morramos também nós, com ela, e mor-
ramos para todas as criaturas, para vivermos uma vida de amor, uma 
vida santa e perfeita (II, 48).

Sacrificai-vos a Deus em odor de suavidade, no puríssimo Co-
ração de Maria Santíssima (I, 321).
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Amá-la e imitá-la

Se Jesus vos der licença, fazei um voo até ao Coração puríssimo 
de Maria e pedi-lhe de estar sempre imersos no imenso mar do seu 
amor (I, 349).

No Coração de Jesus se podem gozar as glórias de Maria Santís-
sima, amando-a com o Coração puríssimo do seu divino Filho (I, 349).

Amai o Coração puríssimo de Maria desejando praticar todas 
as virtudes que ela praticou (I, 321).

Fazer-se criança, com verdadeira humildade

Para ter acesso ao Coração santíssimo da nossa grande Rainha 
é preciso fazer-se criança, com verdadeira humildade e aniquilamen-
to (I, 321).

Quem quiser agradar a Maria Santíssima, precisa se humilhar 
e aniquilar cada vez mais, porque Maria foi a mais humilde de todas 
as criaturas (I, 349).

Recorrer à sua intercessão

Por meio de Maria Santíssima, oferecei ao divino Pai, o Cora-
ção preciosíssimo do divino Verbo encarnado, com o tesouro infini-
to de sua santíssima Paixão (II, 464).

Rendei as devidas graças ao Altíssimo por meio de Maria San-
tíssima, Senhora e Mãe nossa (III, 529).

Pensamentos sobre a virgem dolorosa

Causas das dores de Maria

Do imenso mar do divino amor nasce aquele outro mar das 
dores de Maria (I, 349).

Grande mar de dores padeceu essa grande Mãe em todo o de-
correr de sua vida santíssima, não só pela Paixão de seu Filho Jesus, 
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mas também ao ver tantas ofensas feitas pelos homens ingratos à sua 
divina majestade (I, 349).

Necessidade da devoção às dores de Maria

É necessária a mais terna devoção para com Maria Santíssima, 
especialmente às suas dores (III, 527).

Não há coisa mais útil e meritória do que a devoção às dores de 
Maria Santíssima (II, 53).

Tende uma terna devoção para com as dores de Maria Santís-
sima (III, 423).

Todas as vossas penas vos parecerão doces se as oferecerdes à san-
tíssima Paixão de Jesus e às dores de Maria Santíssima (III, 423).

Tomai como vossa grande protetora a Virgem dolorosa (I, 57).

Pensar muitas vezes nas dores de Maria

Aconselho-vos a pensar muitas vezes, com amor, com fé e gra-
tidão nas dores de Maria Santíssima (III, 423).

Não vos esqueçais nunca de Maria Santíssima Dolorosa 
(II, 450).

Jamais deixeis de meditar nas dores de Maria Santíssima 
(III, 421).

Fazei boa companhia à Mãe do Senhor Jesus Morto. Ela não 
morre por um milagre e está toda imersa nas penas do seu Filho 
(I, 350).

Deixai que vossa alma se inunde no mar das dores de Jesus e 
de Maria (I, 351).

Oferecei frequentemente ao divino Pai, com os padecimentos 
de Jesus, as dores de Maria Santíssima (II, 522).

Que a Paixão de Jesus e as dores de Maria estejam sempre em 
vossos corações (Passim).
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