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O Testemunho de Tomé
D

e todos os discípulos, era
Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe
parecia necessária, da zona de
influenciação do Senhor junto dos
homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus pra que atendesse
às exigências dos fariseus bem
aquinhoados de autorida-d e e
de riqueza.
– Senhor, numerosos
homens de importância estão na
localidade e
desejam
o sinal
de vossa
missão divina!
– Que desejam de mim?
– Querem conhecer-vos, Mestre!
– Não é necessário que me
vejam, mas que
sintam a verdade
que trago de nosso
Pai.
– Mestre, Mestre,
atendeio-os!... Que
será do Evangelho do
Reino e de nós mesmos,
sem o apoio dos influentes
e prestigiosos? Acreditais
na vitória sem o amparo
das energias que dominam
o mundo? Mostrai-vos a esses
homens, revelai-lhes o vosso poder
divino, pois, ao demais, eles apenas
desejam conhecer-vos de perto!...

– Tomé – exclamou o Senhor,
com energia – Deus não exige que
os homens o conheçam senão no
santuário do perfeito conhecimento
de si mesmos. Eu venho de meu
Pai e tenho de ensinar as suas
verdades divinas. Nunca reclamei
dos meus discípulos as suas homenagens pessoais; apenas tenho recomendado a todos que se amem,
reciprocamente, através da vida!
Julgas então, que o Evangelho do
Reino seja uma causa dos homens
perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias
do mundo, destinadas à renovação
pela morte, nos eternos caminhos
do tempo. Os patrícios romanos e
os doutores de Jerusalém não terão
de entregar a alma a Deus, algum dia?
Quem
será,
desse
modo,
o mais
forte e
poderoso: Deus,
que é o Pai
de sabedoria infinita,
na eternidade
de sua glória,
ou um césar romano, que terá
de rolar do seu
trono enfeitado
de púrpura, para
o pó tenebroso da
sepultura?
– Mestre, com-

preendo as vossas observações
divinas; no entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal
nos céus.
– Mas, se são incapazes de
perceber a presença de nosso Pai,
como poderão reconhecer-lhe um
simples sinal?
– Mestre, qual será então a
nossa senha? Como provar às
criaturas que o nosso esforço está
com Deus?
– Uma só lágrima, que console e
esclareça um coração atormentado
vale mais do que um sinal imenso
no céu, destinado tão somente a
impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha,
Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho.
Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres
que sabes alguma coisa; sofre,
porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te
interessas por um amigo, suporta
os seus infortúnios e imperfeições,
anda em sua companhia nos dias
amargos e dolorosos! O nosso sinal
é o do amor que eleva e santifica,
porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e
não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo
que fizermos, mas também pelo
que deixarmos de fazer, no âmbito
das suas falsas grandezas!...
Humberto de Campos
Boa Nova, item 16, p. 129

DESPERTANDO
Por muitas vezes acordei para
logo em seguida adormecer. Neste
período desperta, observei o local
onde estava. Era um quarto com
paredes claras e uma janela fechada. O local estava na penumbra.
Sentia-me extremamente bem.
Ouvia a voz do meu pai, ou melhor,
sentia as palavras: “Patrícia, filha
querida, dorme tranquila, amigos
velam por você. Esteja em Paz.”
Embora estas palavras fossem
ditas com muito carinho, eram
ordens. Sentia-me protegida e
amparada.
Estava deitada numa cama alta,
como as dos hospitais, branca e
confortável. Acordava e dormia.

Até que despertei de fato. Sentei
no leito. Virei a cabeça devagar observando o quarto e foi então que
vi ao lado do meu leito, sentado
numa poltrona, um senhor. Quando
o olhei, ele sorriu agradavelmente.
Apalpei-me, ajeitando-me entre
os lençóis alvos e levemente perfumados. Estava vestida com meu
pijama azul de malha. Arrumei com
as mãos meus cabelos.
“Onde será que estou?” pensei.
Não conhecia o local e nem
aquele senhor, que calmamente

continuava a sorrir. Não tive medo
e nem me apavorei. Fiquei calada
por minutos, tentando entender.
Até que o risonho senhor me dirigiu
a palavra.
– Oi, Patrícia! Como se sente?
– Bem...
Da obra “Violetas na Janela”
Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho

Minutos
de Sabedoria
Não Critique! Procure antes
colaborar com todos, sem fazer
críticas.
A crítica fere, e ninguém gosta
de ser ferido.
E a criatura que gosta de criticar,
aos poucos, se vê isolada de todos.
Se vir alguma coisa errada, fale
com amor e carinho, procurando
ajudar.
Mas, sobretudo, procure corrigir
os outros, através de seu próprio
exemplo!
*
*
*
Deus está em toda a parte ao
mesmo tempo, em redor de você,
dentro de você!
Jamais você está desamparado.
Nunca está só.
Não permita que a mágoa o perturbe: procure manter-se calmo,

para ouvir a voz silenciosa de Deus
dentro de você.
Assim poderá superar todas as
dificuldades que aparecerem em
seu caminho, e há de descobrir a
Verdade que existe em todas as
coisas e pessoas.
*
*
*
Lembre-se de que colheremos,
infalivelmente, aquilo que houvermos semeado.
Se estamos sofrendo, é porque
estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do
passado.
Fique alerta quanto ao momento
presente!
Plante apenas sementes de
otimismo e de Amor, para colher
amanhã os frutos doces da alegria
e da felicidade.

Cada um colhe, exatamente,
aquilo que plantou.
*
*
*
Se alguém queixar-se da vida a
seu lado, responda com palavras
de encorajamento.
Não aumente o peso a quem já
sente demasiado o peso que carrega.
Se alguém se lamenta da vida,
procure mostrar os lados bons e
belos da existência.
Não contribua com suas próprias
lamentações para o desânimo do
companheiro.
Reanime-o com esperança e
com bom ânimo, com palavras de
incentivo e coragem.
Talvez desse remédio dependa a
cura de seu coração desalentado.
Carlos Torres Pastorino
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