Santa Teresinha: Santidade na Humildade
"Compreendi que meu AMOR não se devia traduzir apenas por palavras." Com esta
máxima bem se define a riqueza de uma vida vivida na humildade, simplicidade e profundo
abandono nas mãos de Deus. Santa Teresinha, celebrada no dia 1 de outubro, nasceu em
Alençon no ano de 1873 e morreu no ano de 1897. Fez ela uma bela e fecunda trajetória de vida
na fé. Seus escritos se tornaram tesouros nas mãos da Mãe Igreja que a concedeu pela profunda
mística e sua doce Teologia do Amor o título de Doutora da Igreja em 1997. " No coração da
Igreja serei o Amor."
Na clássica obra " História de uma alma" , uma autobiografia, há uma fonte inesgotável
de inspirações para os que desejam trilhar um maduro caminho de santidade. Belos escritos e
composições musicais nasceram desta vida que canta o sofrimento como caminho de perfeição
e o Amor como plenitude da vida. " Sou de tal natureza que o temor me faz recuar, com o amor
não somente avanço, mas voo...."
Estive em Lisieux, na França, respirei os ares daquele lugar que exalava a Mística das rosas
que agora tento descrever....descobri a razão de tanto amor vivido e experimentado por
ela...uma extrema simplicidade que impõe a todos que lá vão a condição de enxergar uma
riqueza que o mundo desconhece!!!! " Um só ato de amor nos fará conhecer melhor Jesus...",
nos diz ela.Vejo que há um grande impacto ainda hoje na Igreja pelo testemunho desta vida tão
desprovida de tudo, numa austeridade profunda, ensinando-nos a Teologia do coração que se
compara com a singeleza de uma rosa a desabrochar.É uma Teologia contrastante com todos os
convencionais caminhos acadêmicos. A oração a encheu de Sabedoria. O amor a Cristo e a Igreja
a fez florescer numa mística incomparável. acredito que a Igreja quando também a definiu como
principal Padroeira das Missões quis deixar claro que não se faz MISSÂO sem vida de oração
profunda. Conhecendo seus escritos e sua vida percebemos que havia uma inquietude em seu
coração em torno da causa da salvação das almas por quem constantemente oferecia sacrifícios.
Comentar sobre a vida de Santa Teresinha é referir-se a um especial CANTO DE AMOR
executado com maestria pelo espírito Santo no Coração da Igreja.Sejamos motivados a descobrir
por ela o AMOR como força evangelizadora na Igreja. " Compreendi que o Amor engloba todas as
coisas, que o Amor era tudo!"

