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PREFÁCIO 

"[Mestre Bruno] tinha sempre o rosto alegre."  1

qui está uma feliz e simpática conjunção. Dom Jean-Baptiste 
Porion – reconhecida personalidade da Ordem Cartusiana no 
sec. XX – não vacilou em qualificar o resultado deste encon-
tro, como a melhor introdução à vida cartusiana que tinha 

conhecido. Isto porque, a série de artigos que formam este pequeno li-
vro mostra bem a fusão da experiência de dois mestres de noviços, 
igualmente reputados pela sua sabedoria e pelo espírito sobrenatural e 
que exerceram, cada um no seu tempo, uma profunda e duradoura in-
fluência naqueles que estiveram em contacto com eles. 

“Muito amados de Deus e dos homens”, como diz uma antiga crónica, 
escrita por um dos seus discípulos. O primeiro destes mestres é o bávaro 
João Justo Lanspérgio. Ele nasceu em Landsberg, perto de Munique. Em 
1509, à idade de vinte anos, entrou na Cartuxa de Colónia, depois de ter 
realizado os estudos universitários na sua cidade natal. Na Cartuxa exer-
ceu os cargos de Vigário e Mestre de noviços, durante sete anos que pre-
cederam a sua partida, em 1530, para a Cartuxa de Volgelsang, perto de 
Jülich, em Westfalia, da qual acabava de ser nomeado Prior. Quatro anos 

 Título fúnebre dos monges da Calábria1
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mais tarde, por motivos de saúde, voltou à casa da sua profissão religio-
sa. Em 1536, apesar do seu mau estado de saúde, foi novamente nomea-
do Vigário. Exerceu este cargo até à sua morte que ocorreu em 1539, em 
odor de santidade, “depois de ter vivido trinta anos de uma vida religiosa 
digna de elogios.” 

Lanspérgio encarna uma espécie de prolongamento da “Devotio 
Moderna”, com a sua espiritualidade afectiva e exigente, resultado da 
meditação dos mistérios da vida de Cristo. Os seus escritos, nascidos de 
uma experiência contemplativa pessoal, procuram sempre suscitar a 
vida de perfeição e impulsionar, nos seus leitores, uma prática da oração. 
Entre as suas obras, a colecção das suas cartas é uma ilustração clara des-
se propósito. Avisos espirituais, exortações e reflexões, escritos numa 
linguagem directa, cujo objectivo é acender o fogo do amor divino no 
coração dos seus destinatários. 

O segundo, conhecido com o pseudónimo de Henry Chester Mann, 
é o inglês Sebastian Maccabe Ocart. Nasceu em 1883 em Rockferry, no 
condado de Cheshire, norte de Inglaterra. Depois de terminados os es-
tudos de juventude com os Beneditinos de Downside (Bath), entrou 
nos Redentoristas. Foi ordenado sacerdote em 1908. Exerceu a activi-
dade de predicador e confessor em numerosas comunidades religiosas 
da Inglaterra. Assim, teve a ocasião de desenvolver os seus extraordiná-
rios dotes de director espiritual. Em 1917, entrou na Cartuxa de Park-
minster. Em 27 de Junho de 1919, fez a sua primeira profissão religiosa. 
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Em 1921, foi-lhe confiado o cargo de Mestre de noviços e, quatro anos 
mais tarde, o de Vigário. 

Em 1927, foi transferido para a Cartuxa de Florença. Com este novo 
inicio, começa também um período particularmente difícil para ele. Foi 
então que “se encontrou” com S. Bernardo, ao qual deve muito. No ano 
seguinte, foi nomeado Mestre de noviços da nova casa. Exerceu esta 
função até 1935, altura em que foi nomeado Prior de Cartuxa de Pavia. 

Dotado de grande tacto e prudência, soube manejar a situação difí-
cil criada com a Segunda Guerra Mundial, e manter-se como Prior desta 
monumental Cartuxa, propriedade do Estado, apesar da sua nacionali-
dade inglesa. Em 1945, a Cartuxa de Pavia foi fechada. Dom Sebastião 
foi enviado, na qualidade de Prior, para a Cartuxa de Farneta. Aqui fale-
ceu, em 9 de Setembro 1951, quando se preparava para celebrar a missa 
rezada. 

A sua desinteressada gentileza e a sua ampla cultura evidenciavam-
se nas suas brilhantes conversas. Dom Sebastião pôde sempre, apesar 
das suas próprias dificuldades, animar e alegrar os que vinham pedir-lhe 
ajuda e conselho. Diz-se que “todos os que o visitavam saíam da sua cela 
com o rosto sorridente. Inclusive os Visitadores!” 

Durante a sua permanência em Parkminster, Maccabe editou duas 
obras de cartuxos ingleses da Idade Media. Eram autores pouco conhe-
cidos: Adam Scot e Nicholas Love. Desta mesma época, teve em grande 
estima a doutrina espiritual do devoto Lanspérgio, do qual deve ter-se 
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servido, durante os 13 anos, em que exerceu o cargo de Mestre de novi-
ços. Em 1926, publicou, com uma ampla introdução, uma versão da 
“Carta de Jesus Cristo à alma devota”. Este é o opúsculo mais original e 
mais reeditado de Lanspérgio . A sua produção literária nasceu do dese1 -
jo de compartir com todos, de uma maneira acessível e amena, um pou-
co das riquezas espirituais e humanas da tradição monástica.  

A partir de 1929, aparecerão regularmente interessantes artigos 
seus publicados na revista “Pax” da Abadia beneditina de Prinknash 
(Gloucester). Trata-se de pequenos ensaios espirituais, de esboços mo-
násticos animados e, algumas vezes, também de recensões bem pensa-
das. Alguns destes artigos integram o único livro que ele publicou “A 
Cloistered Company” (1935). É uma colecção de brilhantes relatos mo-
násticos, cheios de inspiração. Um segundo livro, sobre S. Bernardo, es-
tava em projecto, mas a morte impediu-o terminá-lo. 

Foram encontrados, depois da sua morte, entre os seus papéis, os 
sete artigos apresentados aqui, concebidos como uma unidade. Foram 
publicados, na mesma revista, de maneira interrompida entre os anos 
1957 e 1961‑ . Só mais tarde, esses artigos foram reunidos. Primeiro, na 2
tradução italiana inédita, realizada em Farneta por Dom Eugénio Trec-
cani. Depois, numa tradução alemã realizada na Cartuxa de Marienau 

 Na “Nouvelle Bibliografia Cartusienne” (2004) encontram-se 124 edições, em várias línguas. A 1

última em italiano, città Nuova, 1990.
 Esses papeis dactilografados e corrigidos encontram-se actualmente no arquivos da Grande Cartuxa.2
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por Dom Willibrord Müller. Desta tradução só foi publicado um resu-
mo‑ . Nesse mesmo ano, apareceu a tradução francesa. Em 2004 aparece 1
a tradução espanhola baseada na edição francesa e no original latim. 
Esta tradução portuguesa (2006) é baseada na tradução espanhola e na 
alemã.  

As ilustrações reconstituem algumas vistas da Cartuxa de Colónia, 
segundo diversos documentos gráficos da Cartuxa, na época a que o 
livro se refere. Esta Cartuxa foi suprimida em 1794, pela onda de Revo-
lução Francesa. Foi inicialmente usada como depósito de artilharia. Em 
1927-28, fez-se um cuidadoso trabalho de restauração do que restava, 
mesmo que com algumas transformações. Os bombardeamentos de 
1945 destruíram grande parte deste venerável edifício. Só ficou a igreja e 
as duas capela laterais e o refeitório. Mais tarde, depois da guerra, foi 
outra vez reconstruída, pelo menos no seu aspecto exterior. 

A sua cultura monástica, a sua experiência em introduzir os aspi-
rantes na vida cartusiana e o seu talento narrativo, deram ao autor deste 
relato a competência necessária para tratar sobre postulantes e noviços 
com proveito e humor. É assim que ele recria algumas cenas da célebre 
Cartuxa de Santa Bárbara, durante a primeira metade do sec. XVI. A 
época de sua maior irradiação espiritual e das suas mais notáveis figuras.  

 Na revista “Der Fels”, Regensburg 2 (1971), p. 342-345.1
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I. UM ASPIRANTE 

ra um bonito dia de Maio do ano de 1525. Pouco depois das 
Ave-marias do meio-dia, frei Gaspar, porteiro da Cartuxa de 
Santa Barbara, abriu o ferrolho da grande porta da entrada, 
em resposta a um forte toque da campainha da portaria. Fez 

entrar um jovem de dezassete anos, que sempre tinha escrito sobre si 
mesmo como “um estudante da Universidade”. Frei Gaspar reconheceu, 
naturalmente, com quem tinha de tratar. Não vinham hordas de tais jo-
vens para o almoço, todos os dias? Cumprimentou-o, pois gentilmente, 
com uma ligeira inclinação. Este era o único que vinha frequentemente, 
não só atraído pelo alimento que perece, mas também para se confessar.  

Os jovens universitários faziam-no, de vez em quando, talvez não o 
suficiente. Como Lanspérgio pôs na boca de um dos seus personagens 
literários, estes jovens podiam dizer: “eu preferiria despejar os meus pe-
cados numa cogula” .  1

– “Posso falar com Dom João?” – disse Pedro (assim chamaremos 
este nosso jovem). 

 „Dialogus inter Georgium Militem Ulmensem et Joannem monachum“ (Diálogo entre um soldado lu-1

terano de Ulm e o monge João). D. Johannis Lanspergii, Opera Omnia, Mosnterolii, 1888-1890, 
t. IV..Esta edição mais recente das suas obras completas, corrige e completa a edição princeps, 
preparada pelo seu discípulo Bruno Loher, publicado em Colónia em 1554-1555 (n.do t.).
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Frei Gaspar compreendeu o sentido da pergunta e conduziu o jo-
vem para o pequeno e despojado locutório, que se encontrava à esquer-
da da entrada principal. A seguir fechou a porta pela parte exterior, dei-
xando assim “capturado” esse “gato negro” que, por vezes, lhe fazia com-
panhia no seu trabalho de porteiro. É que o irmão tinha passado muitos 
maus momentos com as inumeráveis travessuras jogadas pelos estudan-
tes. Por isso, “a segurança antes de mais” tinha se tornado no seu lema. 

O irmão encontrou o padre Prior, que limpava o pó e ordenava os 
seus livros durante o tempo livre que se segue ao almoço. 

– “O jovem Pedro veio outra vez e deseja falar com Dom João” – 
disse o irmão, depois da saudação habitual. 

– “Muito bem, avisa Dom João. Respondeu o Prior. “Oferece-lhe 
uma pequena refeição. Queres?” Acrescentou ele pensativo. 

– “Sim, Padre Prior”, respondeu o irmão converso, inclinando-se 
antes de sair. 

“Uma pequena refeição…– pensava – realmente uma pequena re-
feição… Uma grande, grande refeição era o que necessitava a fome des-
tes jovens!” Sobre este ponto ele e o irmão cozinheiro estavam perfeita-
mente de acordo. 

Bateu à porta da cela de Dom João e abriu suavemente até permitir 
ver a figura de um monge de meia estatura em cujo amável rosto a doen-
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ça e a ascese tinham gravado as lindas da idade, apesar de se encontrar 
apenas nos trinta e cinco. 

– “Louvado seja Jesus Cristo”, disse o irmão. Dom João de Lands-
berg, esse homem do silêncio, respondeu suavemente: 

– “Para sempre. Amém.” 
– “Aqui está o jovem Pedro que deseja falar com vossa paternidade. 

E traz consigo… – o irmão continuou com um rosto adivinhador – traz 
consigo um paquete de roupa e alguns livros.” O irmão não tinha passa-
do todos aqueles anos como porteiro do mosteiro sem saber o que tal 
significava. Como resposta, Dom João inclinou simplesmente um pou-
co a cabeça. Pôs o capuz na cabeça e seguiu o irmão pelo claustro em 
direcção à portaria. 

Os pensamentos de Dom João estavam um pouco perturbados, 
enquanto caminhava. Porquê? Apenas uma semana atrás, tinha dito a 
esse jovem que era absolutamente impossível: ele não podia entrar antes 
de fazer, pelo menos os dezoito anos. E ele aqui está, outra vez, com a 
sua roupa e os seus livros! Tentou, então endurecer o coração para po-
der dar uma resposta dura à encarecida súplica, que sabia iria imediata-
mente enfrentar. Mesmo que não encontrasse as palavras apropriadas 
para faze-lo, permanecia firme quanto à impossibilidade de receber Pe-
dro como postulante, pelo menos, por mais um ano. Sem dúvida, não 
encontrava palavras que não fossem pobres de bondade e de esperança. 
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Desde que a porta do locutório se abriu e o monge entrou, Pedro 
saltou do seu banco e, beijando-lhe a mão, começou a falar, sem respirar: 

– “Padre, tal como me vedes, vim para ficar!” – Mostrando com o 
dedo o paquete de roupa, lamentavelmente pequeno, e quatro livros, 
atados por uma corda de cânhamo, que representavam todo o seu guar-
da-roupa e todos os seus tesouros deste mundo. 

– “Oh, não me digais que não, porque devo entrar, e agora mesmo! 
Não, não me irei embora, ainda que tenteis mandar-me embora” – Con-
tinuou com um pouco de ousadia…. Frei Gaspar fechou a porta e diri-
giu-se à cozinha para pedir a “pequena” refeição. Assim é melhor dei-
xarmos o aspirante com o Mestre de noviços, que se esforçaria de man-
dá-lo embora, para não sermos culpados de indiscrição. 

Frei Gaspar falou da janela da cozinha: 
– “Almoço para uma pessoa”, disse laconicamente. 
_“Para quem?” perguntou o cozinheiro.  
– “Um estudante.” Replicou o primeiro. 
– “Oh!” 
Para o cozinheiro, esta informação era suficiente. Este tinha previs-

to uma bonita série graduada de comidas, que variava segundo a digni-
dade hierárquica do comensal, de bispos para baixo. Para os estudantes, 
porém, uma só palavra bastava para fixar o menu: abundância. Quando 
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havia abundância não era importante o que se ponha diante para ele 
comer. O irmão sabia por experiência, tanto antes como depois de ser 
cartuxo, que, depois de tudo, a fome é o melhor dos condimentos.  

– “É para o jovem Pedro” – acrescentou o porteiro, como informa-
ção adicional. 

O cozinheiro não disse nada, mas pensou que tinha um bom assun-
to em que ocupar-se. Quando preparava as comidas para tais jovens ele 
considerava-se sempre como um pescador pondo a isca nos seus anzóis. 
O caminho do coração, tinha descoberto, passava, muitas vezes, pelo 
estômago. O caminho do coração? O caminho de uma cela do claustro, 
melhor dito. Quantos dos jovens monges do claustro não estavam ali 
por causa de uma dessas refeições? Passou, em sua memória, um a um 
os nomes, como uma agradável recordação. Ele sentia que era precisa-
mente esse o toque do elemento humano, que tinha feito inclinar a ba-
lança do lado de Deus, contra o mundo, no meio de tantas espantosas 
austeridades. E quem pode dizer se o bom irmão, depois de tudo, não 
tinha razão? Assim pois, pôs maus à obra, reunindo um enorme prato de 
sopa espessa de ervilhas, alguns ovos e uma grande porção de um guisa-
do de enguias.  

“Recebereis um pouco de queijo e algumas maças na dispensa” – 
disse ao irmão, enquanto entregava uma estranha caixa de madeira que 
continha a vianda e os pratos. Feito isto, e juntando uma garrafa de vi-
nho, frei Gaspar transportou tudo apressadamente até um pequeno 
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quarto mobilado, com uma grande mesa de pinho que ocupava todo o 
espaço. Os estudantes não eram admitidos nos mais belos locais da hos-
pedaria porque faziam demasiado ruído, quebravam e rasgavam as coi-
sas e deixavam espinhas de peixe debaixo da mesa. 

No momento em que o irmão chegava à porta do locutório, para 
anunciar que a comida estava preparada, Dom João saía com o rosto 
perturbado. O seu coração estava realmente rasgado pela angústia. Por 
um lado, ele tinha escutado esta história juvenil e simples de ardente 
devoção, de amor a Deus, quase apaixonado. Pedro, para dizer assim, 
tinha posto todas as cartas sobre a mesa, ainda que esta expressão con-
venha mal á fonte selada, ao jardim cerrado que revelava ser a sua alma. 
Por outro lado, apresentava-se-lhe o rechaço, seguríssimo, que o padre 
Prior seria obrigado o pronunciar contra aquele, que ele acabava de re-
ceber como postulante. 

Pedro dirigiu-se ao refeitório com a convicção de que, se tinha con-
seguido pôr Dom João do seu lado, a batalha estava ganha. E com apeti-
te voraz, próprio da sua juventude, pôs resolutamente mãos à obra com 
a sua melhor vontade. 

Dom João caminhava lentamente pelo claustro, estudando qual 
seria o melhor método de ataque para a sua aventura desesperada. Que 
podia dizer? Que alegar contra o implacável texto dos estatutos: “Pueros 
sive adolescentulos non recipimus… spiritualia et corporalia pericula formi-

— !  —16

Ct. 4, 12



dantes sed viros” . “Não admitimos crianças ou adolescentes, tememos os 1

perigos espirituais e corporais, mas sim admitimos homens”. Ele tinha-o 
citado a Pedro, que havia corado ligeiramente ao ver assim desprezada a 
sua incipiente virilidade. 

Então, enquanto passava pelo ângulo do claustro, Dom João viu o seu 
único refúgio, em tais emergências. No alto do muro havia um nicho onde 
estava colocada uma imagem esculpida e policroma de Nossa Senhora. 
Em alto-relevo, a Mãe de Deus e dos homens, apresentava-se com o seu 
Filho nos braços na mais terna das posturas. Uma lâmpada, que ardia, e 
um vaso de flores frescas, mostrava que não se tratava de um mero or-
namento. Dom João ajoelhou-se sobre a pedra e começou a rezar: 

– “Beata viscera Mariae Virginis – disse, movido pela doce imagem 
que tinha diante dele – et beata ubera quae lactaverunt Christum Dominum”. 
Então, enquanto, de coração a coração, vertia a sua angústia na Mãe dos 
monges, as palavras retiraram-se a uma respeitosa distancia. Nesse mo-
mento de profundo silêncio, foi dito mais do que nenhuma língua hu-
mana podia ter dito e expressar. A dúvida deu lugar a uma grande confi-
ança de que tudo sairia bem. – “Sicut lilum inter spinas- achou-se dizen-
do, quando as palavras lhe vieram de novo – sic amicus meus inter 
filios”acrescentou, pensando em Pedro. O que sucederia se as espinhas 
cresciam mais rápido do que a açucena deixando-a murcha e seca?” 

 Tertia Compilatio Statutorum: Consuetudines Cartusiae,, cap. XXVII (P. L. 153, 691) & Antiqua 1

Statuta, Pars II, c. XXIII,1.
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A gloriosa Mãe inclinou-se ao seu pedido, o qual já tinha sido con-
cedido antes de ter começado. Em toda a vasta e religiosa cidade de Co-
lónia teria sido difícil encontrar melhor servidor de Maria, mais terno e 
fiel que Dom João de Landsberg. Mas aquela manhã, a Mãe de Deus 
tinha escutado um suplicante ainda mais insistente que ele, não era ou-
tro que o próprio Pedro. Desde o seu trono estrelado, ela tinha vista o 
jovem, quando deixava o sótão que um caritativo gentil-homem lhe 
emprestara, para se dirigir à grande igreja de “Santa Maria in Capitolio”. 
Ela conhecia a sua resolução de não passar, nem sequer um dia mais, na 
Babilónia, que a grande e turbulenta cidade representava para a sua alma 
pura. Porque tudo se podia esperar: uma ardente devoção, um grande 
esforço, um acto de coragem incrível, da parte de um jovem de dezassete 
anos, mas não uma virtude provada.  

Que sucede se pondes fora, num frio polar, um ramo em flor? Ou 
se submeteis uma jovem árvore, apenas enraizada, a um tornado? Ela 
havia-o visto na igreja aos pés do confessor e no altar da sua comunhão 
com o Cordeiro de Deus. Então ela tinha escutado a sua promessa – que 
um dia seria um voto – que o ligava, com fortes amarras, a essa branca 
companhia que com grilhetas de ouro segue o Cordeiro onde quer que ele 
vá, cantando um cântico incomunicável. Assim pois, com uma astúcia 
de mamã, ela tinha posto mãos à obra para revelar a malícia dos cora-
ções endurecidos pelos homens, desprezando, em nome do seu filho de 
dezassete anos, todas as regras. 
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Dom João levantou-se reconfortado, mesmo calmo. Agora o assun-
to estava nas suas mãos e ela velaria por ele. Ele sabia-o. 

Quando Dom João chegou à cela do padre Prior para tratar do caso 
de Pedro, este tirou-lhe as palavras da boca: 

–“Suponho que tenha vindo para dizer-me que o Pedro deve ficar”, 
disse. E continuou, sem esperar resposta: – “Mas naturalmente é impos-
sível, não é assim?” Se o Prior tivesse dito unicamente que era impossí-
vel, ponto final, o assunto estaria encerrado. Mas entre a afirmação e a 
pergunta havia uma vírgula e não um ponto. Dom João deu-se conta 
desta pequena abertura no muro e decidiu usar a picareta para a manter 
aberta. Mais ainda, alargou a brecha até ser suficientemente grande para 
deixar passar a pequena figura do aspirante de dezassete anos numa cela 
do claustro. Não propriamente para começar o seu postulantado, mas 
para fazer um retiro de salvação, até completar a idade necessária. Era 
irregular, e o Prior sabia-o. 

– “Não sei o que vai pensar a comunidade – disse – e se o Visitador 
escreve sobre isto, ele deve ir-se.” Dom João não ia preocupar-se com 
futuros incertos. Por momento, o ponto estava ganho e isso bastava. 

Retirando-se da presença do Prior, maravilha-se de ver que, depois 
de tudo, tudo tinha sido tão fácil. Entretanto, o Prior, por seu lado, sen-
tiu-se admirado por lho ter permitido. Alguém podia ter dito que Nossa 
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Senhora o havia querido assim. Feliz com a notícia, apressou-se Dom 
João para a cela do padre Procurador, para que tratasse de preparar uma 
cela para o “novo”. E que a cela não fosse longe da sua. O padre Procura-
dor prometeu enviar, imediatamente, palha nova para a cama. 

Pedro estava à mesa, quando o padre João bateu à porta. Só havia 
sobrado um bocado de pão. Quanto ao resto, estavam os pratos não so-
mente vazios, mas também completamente limpos. E agora estava ele lá 
sentado e esperava, com muita confiança, o que iria ser decidido sobre o 
seu futuro imediato. Ele leu a boa notícia a partir da alegre expressão do 
rosto do padre João. Levantou-se da mesa, com um grande “Deo Graci-
as” e um sinal da cruz, que serviam para agradecer a refeição e, também, 
em agradecimento pelo benefício que lhe era concedido. 

O Padre João esclareceu-lhe como estavam as coisas: quanto me-
nos se ouve falar de uma pessoa e se a vê, tanto melhor; que ele devia 
estar disponível, durante o ano de espera e outras coisas do género. Pe-
dro estava disponível a tudo, desde que não tivesse que regressar ao tor-
velinho da cidade. “Laqueus contritus est” (o laço foi roto). Não há regres-
so possível ao passado! Ele apanhou o pequeno paquete e os livros que 
tinha trazido, seguiu o seu protector através do corredor em direcção à 
porta de uma cela que estava aberta. Ao chegarem lá, saíam, nesse mo-
mento os irmãos que tinham trazido a prometida palha e, agora, segui-
am silenciosamente de volta às suas ocupações. 
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Pedro já conhecia a casa, pois já lhe tinha sido permitido, algumas 
vezes, visitar os monges nas suas celas, que eram todas iguais. O padre 
João ainda deu mais algumas explicações e concluiu dizendo:  

–“Naturalmente, não podes ainda vir ao coro connosco e não deves 
meter o nariz na sala do capítulo nem no refeitório. E não deves passear 
pelo claustro. O programa parecia muito negativo e vazio o que levou 
Pedro a perguntar o que devia, então, ele fazer. “Matem-te sempre ocu-
pado!”, deu-lhe o padre Mestre como resposta. Ele conhecia muito bem 
as consequências negativas do ócio e da preguiça para a vida contempla-
tiva. –“ Eu vou escrever-te uma pequena nota sobre este assunto.”Cada 
noviço do padre João tinha ouvido esta expressão, que para ele se tornara 
proverbial. As suas “pequenas notas”, algumas das quais são quase trata-
dos, foram-nos conservadas pelos destinatários agradecidos. A nota que, 
nessa mesma tarde, Pedro encontrou à sua porta dizia o seguinte: 

“Caríssimo filho, pediste-me um regulamento para este tempo 
em que vivendo na cela, te manterás disponível ao mosteiro 
transcrevendo livros, até ao dia em que abraçarás, connosco, a 
nossa regra. Esta permitir-te-á chamares-te monge cartuxo de 
nome e na realidade. Tendo em conta a tua idade e a tua actual 
situação aqui, deves observar quanto segue. 
Em primeiro lugar, quando te levantares, cedo pelo manhã, que 
a tua primeira preocupação seja orientar todo o teu ser para 
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Deus. A primeira palavra, o teu primeiro desejo, a tua primeira 
actividade do dia deve ser orientada para Deus orientada ou so-
bre alguma coisa relacionado com o serviço a Deus. Que nada 
deseje o teu coração, nada ocupe a tua língua, que a tua mão não 
comece nenhum trabalho nem se mova o teu pé, sem antes ter 
consagrado tudo a Cristo. Antes de empreender qualquer coisa, 
antes de sair do cubículo, logo que te levantes da cama, prostra-
te por terra, adora Deus e recomenda-te humildemente à pro-
tecção da piedosíssima Mãe de Jesus, que é também a tua. Esco-
lhe um lugar para ti a seus pés. Do mesmo modo, oferece-te e 
encomenda-te ao Coração de Jesus. Depois de ler algumas ora-
ções, nas quais sintas um estímulo à piedade e à devoção, como 
as de santa Brígida, começa a copiar manuscritos. 
Quando oiças tocar para os sagrados mistérios de Cristo, que 
nós chamamos missas rezadas, corre quanto antes a cumprir o 
ministério do altar com o sacerdote; estimando a grande honra 
que Deus te faz ao chamar-te a ser ministro e servidor de um tal 
sacrifício. Durante a celebração, trança uma coroa de cinquenta 
graciosas saudações à Mãe de Deus, entrelaçando a comemora-
ção da Paixão de seu Filho e algumas outras ardentes aspirações. 
Ao voltar à cela, e sempre que entres, detém-te um instante dian-
te da imagem da bem-aventurada Maria, que vela como guardiã 
da tua cela e diz-lhe: 
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 Salve dulcis et formosa, Salve doce e formosa,  
 Mater Dei gloriosa, Mãe de ,Deus gloriosa,  
 Adopta me in filium Adopta-me como filho. 

Se estás com muita pressa, podes dizê-lo quando metes a chave 
na fechadura, enquanto abres a porta. Feita a oração, lê um ou 
dois capítulos de algum livro que estimule a piedade. Em segui-
da, faz a cama e, se há algo para limpar ou fazer na cela, fá-lo. Se 
não há nada para ordenar, podes fazer algum trabalho manual na 
oficina. Depois, esperando o almoço, copia manuscritos. 
Antes do almoço, convém que te ponhas um pouco no oratório e 
recordes os gozos de Nossa Senhora, assim como a morte de 
Cristo na cruz e, em sua honra, dizer a oração dominical. Ou en-
tão, aquela oração que explica as condições da morte de Jesus e 
que começa dizendo “Precor te amantissime Domine Jesu Christe” (Eu 
peço-te amadíssimo Jesus Cristo). Quando levares a comida 
para a mesa, reza por todos os que com a sua esmola e a sua ge-
nerosidade, o seu trabalho e o seu cuidado proveram e prepara-
ram para ti. Quando começares o segundo prato reza um pai-
nosso por todos os tentados, os pobres e todos os aflitos. Reza 
então pela alma mais necessitada do purgatório. Finalmente, dá 
graças a Deus, infinitamente bom, pela tua refeição e por todos 
os benefícios que recebes. 
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Depois, dedica-te aos trabalhos manuais, mas sem te afastares 
completamente de Deus. Durante o trabalho, recreia o teu espí-
rito com hinos, sequências, antífonas e outros cânticos espiritu-
ais do mesmo género. Canta-os a voz baixa. Interrompe o teu 
trabalho com frequentes aspirações, com breves e fervorosas 
orações, desejos inflamados e colóquios dirigidos, mentalmente 
ou vocalmente a Deus. 
Divide o tempo que vai do almoço até às vésperas com trabalho 
manual, cópia e leitura. Depois das quatro, abstém-te de todo 
trabalho exterior e faz pouco ruído. Enquanto tomas a refeição, 
ou nos tempos de jejum, durante a colação, tem um livro diante 
dos olhos, para ler enquanto comes. Em seguida, podes copiar 
até o toque de completas. Dali, confortado com um pouco de 
leitura espiritual, entra, seguidamente, no oratório e faz o exame 
de consciência: Que fizeste neste dia contra a lei de Deus? Em 
que faltaste contra o teu santo estado? Pede a Deus perdão pelas 
tuas faltas e renova os teus bons propósitos. Faz uma oração a 
Deus para que te guie e guarde. Encomenda-te à tua Mãe, a bem-
aventurada Maria. Sem exceder uma hora, repousa num sonho 
tranquilo. Adeus . 1

  Carta 8 a um postulante anónimo, Op.cit., t. IV, p.99-101. Todas as cartas usadas o texto sencon1 -
tram-se no Livro de “Epistolae Paraeneticae, cujos destinatários são sempre homens. São sempre 
extratos (n do t.)
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Um programa pouco emocionante, com certeza. Este é o seu gran-
de mérito, pois o que este moço, sem formação, necessitava era mais do 
que uma exortação, uma tranquila orientação para formar os seus hábi-
tos de ordem e de regularidade. Para acostumar-se, desde o princípio, ao 
“trote” da vida contemplativa.  

O leitor pode notar que Lanspérgio insiste sobretudo naquilo que 
se chama a “prática da presença de Deus”. Esse “Senhor, tu me vês”, vem 
a servir de rédea e de espora, segundo a necessidade o pede. Só depois, 
vem a ocupação, o trabalho. E para anular a falta de interesse ou a mono-
tonia, muda frequentemente de uma forma de trabalho a outra. As de-
voções simples, para este aspirante, tomam o lugar do Ofício Divino. E 
ele mesmo e impulsionado a viver sob o olhar de sua Mãe celestial. As-
sim as mudanças são ritmadas pelo sino, a oração, o trabalho e o resto. 
Como viveu Pedro esse programa e se perseverou, é uma história que 
deve ser contada outro dia. 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II. PETERKIN POSTULANTE 

luz fluía na cela de Pedro, há mais de uma hora, ele, porém, 
continuava a dormir. Então, às cinco e meia, o repique do 
grande sino interrompeu bruscamente os seus sonhos e en-
treabriu os olhos. Nesse breve instante, que separa o sonho da 

vigília, ele deu-se conta de algo estranho. A luz não vinha do canto das 
águas-furtadas, como de costume; o baixo tecto tinha subido alguns me-
tros; os lençóis eram diferentes… Estava ainda a sonhar? Então, toman-
do consciência, constatou o facto de que estava na Cartuxa, numa das 
suas celas. Ele Pedro! Uma onda de alegria e de glória invadiu-o e, por 
um momento, dominou-o: “Na Cartuxa… a salvo!” Saltou da cama e 
instintivamente caiu de joelhos, beijou o solo e adorou a bondade de 
Deus, durante um momento de êxtase. Correu para a janela e abriu-a de 
par em par. Os pássaros, no seu jardim, cantavam à luz do sol matinal.  

Ele também, enquanto se inclinava para lavar-se na pilha talhada 
num nicho, misturou com o salpicar da água um desses graves corais, 
sem dúvida festivos, tão característicos da piedade alemã:  

Quando a manhã o céu cor de ouro pinta,  
Ao despertar o meu coração apregoa 
Louvado seja Jesus! 
Na oração como no trabalho, 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Para o meu Jesus eu canto: 
Louvado seja Jesus!  
Louvado seja Jesus! 

Uma vez lavado e vestido, aproximou-se da mesa para estar seguro 
de seguir, à letra, as instruções do seu Mestre. Tomou o papel: sim, era 
isso, devia ir ao seu oratório e ler algumas das suas orações preferidas. 
Ali estava o pequeno livro que ele tinha trazido, no qual Brígida, a gran-
de santa sueca, expressava as suas contemplações sobre a Paixão. Para 
Pedro ilustrava, de maneira muito realista, o grande drama do pecado e 
da sua redenção. O seu coração ardia de amor pelo seu Senhor e de um 
ardente desejo de sofrer por Ele. A dizer a verdade, depois de um quarto 
de hora, do que poderíamos chamar de meditação, o pobre Pedro estava 
de tal modo inflamado de amor que não podia acalmar o seu ardor. As-
sim aproximando-se, beijou os pés do crucifixo de madeira, pintado 
com realismo, que pendia do oratório, coisa que fazia demorada e amo-
rosamente. E então, com uma ousadia que não havia tido até agora, le-
vantou-se até poder pousar os lábios sobre o costado perfurado de onde 
o sangue corria às torrentes,,, 

–“Contemplação?” disse um sacerdote atarefado, faz não muito 
tempo. “Contemplação? Só se for em sonhos!” Oh não, Pedro não tinha 
esquecido que o trabalho o esperava. Além disso, sabia que tais fervores 
vêm e vão, pois “os fogos violentos extinguem-se por si mesmos e rapi-
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damente”. A tarde anterior, ele tinha encontrado uma caixa e um livro 
junto à sua porta. Um pequeno bilhete, que não era do punho de Dom 
João, pedia-lhe de começar a cópia do volume que o acompanhava. 
“Deixa uma margem de um pouco mais de uma polegada – dizia 
– ,umas dezoito linhas por página, com uma média de doze palavras 
cada uma. E por favor, não tentes as letras capitais por enquanto”.  

Todos os instrumentos encontravam-se dentro da caixinha, com 
alguns lápis sem ponta e um tinteiro de tinta negra, mas não vermelha 
nem azul, o que fazia impossível escrever as letras capitais proibidas. Pe-
dro teria querido mostrar o que podia fazer nesse sentido no verso da 
nota, mas esse pequeno acto de vanidade estava-lhe negado.  

Tinha marcado as margens e juntado algumas flores emplumadas 
abaixo, a toda largura, terminando a linha com a cabeça de um animal 
feroz ainda não conhecido na história natural. Então começou com mão 
firme:  

Incipit Liber Institutionum Joannis Cassiani Monachi 

O livro tinha sido escolhido deliberadamente, para servir ao mes-
mo tempo de exercício e de instrução. Pedro não tinha podido começar 
com nada melhor. A noite precedente, tinha feito quase meia página, e 
agora continuava a sua tarefa. 
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Uma hora mais tarde, um sino deu alguns toques e ele apresentou-
se na capela, onde devia servir a missa. O padre, prostrado no degrau do 
altar, preparava-se para a celebração, não se deu conta que Pedro estava 
ali. Só quando abriu o missal para começar o intróito, Pedro teve a oca-
sião de lhe ver o rosto. Um pequeno tríptico talhado e pintado represen-
tava, sobre o painel central, um são Bento, da sua idade, que se volteava 
penosamente num arbusto espinhoso, enquanto que as asas laterais 
mostravam, com um pouco de anacronismo, dois cartuxos ajoelhados 
em dolorosa admiração. Pedro conhecia a história e desejava ardente-
mente imitar o santo, incluso sem o seu aguilhão. Mas, pensava, não ha-
via arbusto espinhoso no seu jardim, pediria então uma disciplina … 
Retirou os pensamentos vagabundos, para concentrar-se nos seus deve-
res do altar, e começou como Dom João lhe havia prescrito, o que po-
díamos, chamar os Mistérios Dolorosos do Rosário. Cada ave-maria 
terminava com um pequeno refrão que recordava o mistério correspon-
dente, como Dom Domingo de Tréveris lhe tinha ensinado. 

Quando regressou, depois da missa, e abriu a porta da sua cela, en-
trou nela com agradável sentimento de quase proprietário. Era toda sua, 
não havia ninguém para estragar a sua paz. Ninguém, excepto a presen-
ça, quase perceptível, da Rainha e Mãe, cuja imagem permanecia lá, no 
seu nicho, perto da porta, e diante da qual agora se ajoelhava. Havia 
também essa outra grande Presença, mais que um Irmão, cujo amor fa-
zia da pequena cela um pedaço do céu caído na terra. Assim, pois, cela 
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em plena segurança! “ Não nos encerramos por castigo – tinha escrito 
um Cartuxo inglês, um século antes – mas por maior segurança. Porque 
estamos colocados como numa alta e sólida torre da religião, onde as 
flechas venenosas deste mundo perverso e as tempestades inquietantes 
deste mar amargo não nos podem atingir nem aproximar-se, a não ser 
que intervenha a nossa falta e a nossa loucura.”  1

O dia terminava quase antes de ter começado, tão curto o fazia esse 
horário tão carregado. Os domingos sucediam-se com surpreendente 
velocidade e de Maio passou-se a Junho, sem que Pedro se desse conta. 
Não sempre, devemos confessá-lo, brilhava a sua alma. Dias escuros e de 
tormenta vieram por sua vez, dias em que toda esta aventura parecia 
uma enorme loucura. “É esta uma ocupação para a vida de um homem?” 
– murmurava-lhe uma voz de dúvida – Trinta, quarenta, cinquenta anos 
nisto!” Com uma tal disposição de espírito, o vinho seco de uma liturgia 
austera parecia-lhe insípido ao lado da vindima de frutos das grandes 
igrejas de Colónia, com o seu imponente ritual. Não falo do simpático 
brilho de uma “Quarenta horas” rococó, mas sim do esplendor solene 
das grades festas. Quando os altares, iluminados por grandes círios, 
eram revestidos como nenhum pontífice o tinha alguma vez feito. E ri-
cos tapetes cobriam os muros de pedra nua ... Quando os cónegos de 
uma igreja colegial avançavam em filas até ao coro com suas capas de 

 Nicholas Love: The Mirrorof the Blessed Life of Jesus Christ, Orchard Series, Nº. 10, p. 38. Burns 1

Oates& Washbourne Ldt., London 1926. Obra editada pelo mesmo Chester Mann (n. do t.).
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brocado e os clérigos em sobrepeliz, onde, antes, assemelhavam a anjos 
em serviço ao redor do altar divino… Quando os órgãos, pareciam aba-
lar os robustos pilares pelo retumbante das suas notas graves e o edifício 
e tudo o que ele continha, faziam uma música grandiosa para o culto e a 
adoração de Deus. Contudo, como a maior parte dos jovens de hoje em 
dia, Pedro tinha ouvido algumas vezes falar da “adoração em espírito”. Um 
homem inglês da igreja, amante da sua liturgia, depois de ter assistido a 
uma missa conventual numa Cartuxa, havia declarado, não sem humor, 
que os cartuxos constituíam o Low Church Parti da obediência de Roma! 

E todos esses trabalhos de copiar para que servia? Perguntava-se 
um dia, em que o duro trabalho pesava sobre ele. Alguns anos mais tar-
de, o abade de um mosteiro beneditino que estava sendo reformado en-
controu, na restauração desta antiga arte, um dos seus principais apoios 
para sua tarefa reformadora. “Ainda que nos seja possível obter livros 
impressos sem o trabalho da transcrição – escreveu – o que de nenhuma 
maneira podemos fazer é descuidar de ocupar alegremente o nosso 
tempo, copiando livros para a honra de Deus, quando não estamos liga-
dos a outro trabalho ou impedimento legítimo. E isto, inclusive, se o que 
se escreve devesse ser abandonado mais tarde por qualquer outra tarefa. 
Porque enquanto trabalhamos com nossas mãos, expulsamos todo o 
aborrecimento que possa nascer dos nosso exercícios espirituais… As-
sim, se alguém encontra que não pode continuar mais tempo nas leitu-
ras sagradas, na oração, no louvor divino ou na contemplação, que se 
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esforce em evitar a inactividade, seja copiando manuscritos, seja reali-
zando outro trabalho manual conveniente e honrado”.  1

Naquele momento, havia uma imprensa em pleno funcionamento 
em santa Bárbara, mas isso não impedia aos monges de continuar com a 
sua tradição multissecular de transcrição. “Pouco importa o que faze-
mos, se é o que devemos fazer”, poderiam ter dito, antecipando a expres-
são de um escritor modero. 

De maneira que, o ano que em perspectiva tinha parecido a Pedro 
um tempo de espera incrivelmente longo deslizou-se mais rapidamente 
que qualquer dos outros dezoito que acabava de cumprir. E já se via 
ocupando o seu lugar na cadeira do coro, tão longo tempo desejada. As-
sim, um dia, cabelo cortado, em hábito branco e envolto com a volumo-
sa capa negra: finalmente noviço. Era a véspera da festa de são João Bap-
tista. 

“Que será deste menino?”, tal foi o texto que veio à memória do mais 
ancião, naquele dia, ao olhar o seu novo irmãozinho lá, na extremidade 
do coro. Só Deus podia responder a essa pergunta, mas Dom João tinha 
estado trabalhando durante os últimos dias nas suas “pequenas notas”. 
Quando regressava da primeiras Vésperas da solenidade, Pedro – se po-

 Venerável Luís de Blois, Statua Monástica, cap.XV, p. 62, ScriptaMonastica Nº 10, Badia de 1

Praglia, 1928.
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demos continuar a chamá-lo assim – encontrou a nota à sua porta. Só 
dispomos do espaço para resumir os pontos mais destacados do docu-
mento. 

Querido filho, hoje recebi-te como filho, tu recebeste-me como 
pai, que “o que Deus uniu, não o separe o homem”. O diabo cega-
nos e estará ciumento da salvação de ambos. Da minha dedica-
ção e do teu progresso; da minha vigilância e da tua obediência. 
Ele empregará todas as suas forças para suscitar entre o filho e o 
pai a divisão e a antipatia, sabendo todo o bem que com isso 
pode impedir e todo o mal que poderá criar. Velemos, pois, con-
tra o inimigo da nossa salvação. E tu crê-me tal, que apesar da 
minha imperfeição e pecado, velarei com muita fidelidade para o 
teu bem e, se aceitas isto, chegarás a ser um homem agradável a 
Deus. Crê-me: imperfeito como sou, eu posso tornar perfeito 
um filho obediente. A divina graça operando em ti, não segundo 
minhas acções, mas segundo a tua humilde obediência. Tudo o 
que te diga, tudo o que te ensine, não recebas de outro modo se 
não como vindo do Senhor Jesus, que te ensina através de um 
pecador, como, noutro tempo, falou através de Caifás e da burra 
de Balaam. 
Faças o que fizeres, fá-lo com o coração alegre, pois um servidor 
triste não agradará ao seu Senhor. A tristeza revela um espírito 
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forçado e não obtém nenhuma graça. Actua, pois, de maneira 
que encontres a alegria do coração e graça diante de Deus pela 
tua boa vontade. 
Esforça-te por ser o primeiro em tudo e não o último. Espera os 
outros, mas não os outros por ti. Primeiro no coro, saúda, em 
primeiro lugar, Cristo, que espera os seus soldados e pede-lhe a 
sua graça. Que um santo orgulho te faça sentir pena, vergonha e 
uma fervente competitividade se alguém te ultrapassa no bem. 
O fervor da boa vontade deve ser confirmado pela humildade 
que não se atribui nenhum bem, mas que o refere todo a Deus. 
Ela te fará compreender que fora de Deus e sem Ele nada podes 
fazer, conhecer ou possuir. Não é, pois, em ti mesmo, quero di-
zer, no teu fervor, que tu porás a tua confiança, mas na ajuda e na 
protecção do Altíssimo. O diabo sugere, às vezes, bons desejos, 
mas para fazer cair melhor. Incita a trabalhos, estudos e exercíci-
os espirituais sempre mais numerosos e mais difíceis, não para 
te fazer melhor, mas para te precipitar nos perigos intricados e 
para, finalmente, afogar todo o fervor. Nas conferências dos Pa-
dres e nas vidas dos santos lemos – viu-o com os meus próprios 
olhos – que todos esses males são engendrados, seja por um 
grande relaxamento em alguns, seja por um fervor imoderado 
noutros. Se aqueles apenas permanecem cristãos, estes, ou per-
dem a cabeça ou, cumprida toda presunção, como que voltam ao 
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seu vómito (para não empregar aqui um termo mais abjecto). 
Entregam-se por completo às sós consolações da carne. Feliz o 
fervor da devoção que é temperado pela obediência! Teria gos-
tado de citar aqui muitas sentenças de Cassiano, mas a abundân-
cia faz-me renunciar. Todo o livro das Instituições teria de ser 
lido, porque ensina muito bem quanto necessário e útil é aos 
jovens religiosos a verdadeira renúncia de si mesmo. São Ber-
nardo também louvou muita a obediência; vê, no índice das suas 
obras, o que ele pensa dela. 
Finalmente, filho meu, exorto-te para que o que deves rezar ou 
recitar vocalmente não o cumpras por rotina, com pressa, como 
se o teu espírito tratasse de outras coisas. Cumpre-o, pelo con-
trário, com energia, com todas as cerimónias devidamente exe-
cutadas e com diligência. De modo que cada vez que sejas cons-
ciente de uma divagação do espírito, possas regressar a tua aten-
ção rapidamente. Efectivamente, deves aplicar-te incansavel-
mente a cumprir o Oficio Divino, com devoção e atenção, de 
sorte que se tu não fizesses nenhum outro bem, este ao menos o 
faças como se deve.  1

 Carta 9, ao mesmo destinatario da carta do artigo precedente. Opera Omnia, t. IV, p.102 ss.1
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Uma espiritualidade sólida e simples. Ela mostra bem que a Dom 
João de Landsberg lhe agradava cavar as fundações da vida espiritual 
profundamente e com firmeza, com a esperança de ver elevar-se sobre 
elas o edifício da alma nos anos vindouros. Pedro – desculpa-me – Dom 
Pedro tem agora os seus pés firmemente estabelecidos sobre o primeiro 
degrau da escada celeste. Falta ainda narrar que progresso fez durante o 
seu ano de prova. 
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III. O NOVIÇO 

lguns pensam que o noviciado de uma comunidade religiosa 
é algo parecido com um torno de parafuso, destinado a tornar 
tudo perfeitamente plano, reduzindo todos os seus membros 
a um modelo estandardizado. Isso é verdade, certamente, no 

que diz respeito às observações exteriores, é tão necessário como o são 
os exercícios para os jovens recrutas. Mas isto só vale para o homem ex-
terior: o verdadeiro trabalho do período de provação tem lugar no inte-
rior. Lendo as cartas que Lanspérgio escreveu aos seus noviços, vemos 
que ele quer fazer frente a muitos e diversos tipos de caracteres. Cada 
um dos quais exigia um tratamento pessoal e apropriado. No final da 
vigésima carta, Lanspérgio faz um resumo de quase todas as qualidades 
indesejáveis de um noviço, razão pela qual podíamos intitular: 

A LAMENTÁVEL LITANIA DOS MAUS NOVIÇOS 

• Um noviço que só quer fazer as coisas à sua maneira e prefere as 
suas ideias às do seu Mestre, não será nunca um bom religioso, 
porque não tem humildade e apoia-se no seu próprio sentimento. 

• Um noviço muito loquaz deve ser severamente repreendido. 
Que seja alegre de coração e de rosto sereno, mas que na palavra 
seja honesto, respeitoso, modesto e sóbrio. 
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• Um noviço que discute, quando é corrigido, manifesta com isso, 
muito mau indício e, se não se corrige, cairá em coisas piores. 

• Um noviço que não revela as suas tentações ao seu Mestre ou ao 
seu Prior, que não submete os seus pensamentos a um exame e 
parecer, está enganado pelo demónio. Porque caminha na soberba 
e na presunção do espírito, ou então no respeito humano que 
nasce da soberba. 

• Um noviço que estuda como desculpar-se, que engana o seu 
Mestre ou lhe esconde a sua alma, não sanará nunca dos seus 
vícios e cairá em males ainda maiores. 

• Um noviço de quem o seu Mestre teme, a quem o Mestre não se 
atreve dizer o que deve, a quem o Mestre não pode mostrar os 
defeitos para corrigi-los, ficará sempre doente e difícil e, por fim, 
encontrar-se-á em grande perigo. 

• Um noviço que procura saber tudo, mas não deseja saber o que é 
proveitoso, que se alegra da visita dos seculares, de pessoas ligei-
ras, etc., mostra um sinal evidente de que não tem espírito reli-
gioso. E enquanto isso dure, só muito pouca devoção se pode 
esperar dele. 

• Um noviço que chega tarde aos Ofícios, ou os começa depois da 
hora, que é descuidado no seu trabalho, que não prepara com 
atenção o que deve fazer ou cantar, e não sente temor, cuidado 
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nem respeito, não será nunca um bom monge, mas indigno do 
seu pão. 

• Um noviço triste será um triste noviço, e além disso preguiçoso; 
faz de si mesmo um ninho para o demónio.  1

Perguntar-vos-eis: não teria sido mais estimulante indicar as quali-
dades de um bom noviço? Vós mesmo poderíeis identifica-las, dando a 
volta, por assim dizer, à litania que precede. Mas para os noviços é o 
“tempo da talha”.  

Pedro começou, pois, o ano crítico de provação que decidiria o 
rumo da sua vida.  Não era um ano de ascetismo violento ou de exame 2

para comprovar a sua capacidade para viver, mais tarde, uma existência 
totalmente diferente. Era simplesmente a pressão constante – bastante 
pesada quando se acumula no tempo – da disciplina diária do claustro. 
A mesma que o acompanharia sempre: a formação do homem exterior, 
ao passo calmo que convém ao monge e os bons costumes dum mostei-
ro. Assim escreve Lanspérgio a um outro noviço: 

• No que diz respeito ao homem exterior, os nossos Estatutos en-
sinam algumas regras de modéstia regular. Seja como for, aqui 
escrevo-te algumas observações gerais, tal com me vêm à mente. 

 Carta 24, a um noviço anónimo, Opera Omnia, t. IV, p. 135.1

 Até 1839 o único ano de noviciado era seguido imediatamente da profissão solene (n: do t.).2
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• Guarda os teus olhos em todo o lugar, mas sobretudo na comu-
nidade e quando estás com outros. Mortifica a divagação da vista 
e a curiosidade de ver para que não vejas nada que não seja ne-
cessário. 

• Quando falas com alguém ou o escutas, conserva os olhos bai-
xos e a cabeça ligeiramente inclinada, com humildade, mostran-
do um espírito religioso através da tuas atitudes exteriores. 

• Nunca leves as mãos com os braços dependurados nem gesticules.  

• Estejas de pé, falando ou caminhando, tem as mãos bens com-
postas no peito. 

• Quando fales, não movas outro membro além da língua. Con-
tém as gargalhadas. Que o teu rir seja modesto, sem abrir toda a 
boca. Não sejas muito sonoro no falar e nunca teimoso. Nunca 
interrompas uma conversa. 

• Faz a todos, uma humilde reverência, descobrindo-te a cabeça 
ligeiramente. Quando fales com os superiores ou com o teu pa-
dre Mestre, descobre a cabeça inteiramente até que se te peça de 
outra maneira. Caminhando, não sejas curioso, nem te voltes 
para ver o que sucedeu atrás de ti. Não vás ver aqui e ali o que 
sucede, o que se trama, ou o que se discute, se não te foi pedido 
ou não foste chamado. 

• No coro, conserva os pés juntos, não cruzados, nem as pernas 
separadas. Não te pendures sobre a cadeira como se quisesse 
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sentar-te e não apoies a cabeça na parede como se quisesses 
adormecer-te. E quando estás voltado para o altar não apoies os 
braços sobre a divisão, dobrando as costas, mas mantém-te direi-
to e atento. 

• Conserva a limpeza nos teus vestidos e em tudo o demais, com 
uma simplicidade e uma rusticidade santas. 

• Não faça sinais de ligeireza ou de especial familiaridade com os 
que encontras. Mostra-te preferivelmente maduro. Que teu ros-
to seja discreto, amigável e sereno para com todos. 

• Serve a teus irmãos de bom grado e não mostres sinais de triste-
za quando te pedem um serviço. Não seja que aquele que to pe-
diu, core por te ter incomodado. Ajuda com gosto ao Sacristão. 
O que os outros queiram fazer, fá-lo tu, crendo que é Deus quem 
te dá este serviço, como sinal de uma singular amizade, dando-te 
com ele, uma ocasião de obter graças.  1

Sabemos que santa Bárbara de Colónia não era o único mosteiro 
onde tais regras elementares de conduta eram ensinadas aos noviços, 
numa época talvez mais sólida que a nossa, mas também mais dura.  2

 Carta 100, a Henry de Wesel, noviço na Cartuxa de Vogelsang. Op. Cit. T. IV, p. 106 ss.1

 Cf. Luís de Blois, Statuta Monastica, passim.2
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A cela, com o seu silêncio e sua solidão – estimada como um céu 
pelos visitantes casuais – provê uma disciplina mais profunda, uma dis-
ciplina que cava profundamente debaixo da superfície. A perseverança à 
cadeira no trabalho interminável da cópia, a iluminação, a costura, a en-
cadernação e todas as artes de trabalho do livro feito à mão. A leitura, 
agrupando sob este título, o que hoje chamaríamos a leitura espiritual, o 
estudo e o trabalho de memorização. Os noviços deviam aprender o 
saltério de memória para poderem ser capazes de cantar, sem livro ou 
sem luz, o mais cedo possível, pelo menos as partes do Ofício que se 
repetiam mais a miúdo. A oração, que podendo ser o repouso mais de-
leitável da alma, pode também converter-se numa fadiga suprema. En-
tão o exercício da perseverança é conhecido só pelos olhos de Deus. 
Para uma juventude não exercitada, como a que nos ocupa, os esforços 
despendidos para permanecer pontualmente fiel ao transcorrer do dia, 
tal como tinha sido previsto – e isto apesar do balancear pendular entre 
os estados de “larva” e exaltação espiritual – pode converter-se num 
verdadeiro treino da vontade e, nalgumas ocasiões, exigirá virtudes qua-
se heróicas. Lanspérgio escreve a um noviço: 

Faz todas as coisas segundo tua capacidade. Tudo o que deves 
fazer, seja orar ou trabalhar, faz cada coisa a seu tempo, com as 
cerimónias e as particularidades próprias de cada uma. E fá-las o 
melhor que possas e com espírito de piedade. Actuando assim, 
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uma vez terminado o teu trabalho no teu coração, não sentirás 
aflição nem amargura. Uma vez estabelecido o fundamento do 
temor de Deus, o resto seguirá por si mesmo.‑  1

Juntemos, finalmente, mais subtil e mais exigente que tudo, a disci-
plina no coro. Considerai, em primeiro lugar, o ter a sensação de não ser 
mais que uma pequena corda na ampla extensão de uma harpa, coloca-
da longe da escala utilizada habitualmente, lá onde a mão do Harpista, o 
Filho real de David, não pulsa se não raramente. Durante o prolongado 
concerto nocturno ela vibrará debilmente pelo efeito das notas mais 
graves, mas permanece muda, até que o Músico tenha a bondade de su-
bir um vasto harpejo e de tocar a corda do coração, durante um instante. 
E então, oh, que rápido! Ser abandonada de novo, mas deixando todo o 
seu ser sob a vibração do toque divino. A disciplina da espera de Deus, 
que não tem horário, faz-se sentir especialmente no coro. Considerai, 
em segundo lugar, a formação oferecida pelo trabalho de equipa impli-
cado no canto de um coro monástico. Tentar o perfeito uníssono das 
vozes e do tom, de maneira que um ouvinte diferente de Deus escute o 
conjunto do coro e não vozes individuais, salvo quando está indicado 
cantar solo: o Venite, por exemplo, ou o verso de um Responsório. En-
tão, acima de tudo, evitar toda espécie de exibicionismo vocal. Nas 

 Carta 12, a Pedro, noviço, Op. Cit. T.IV, p. 113.1
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“Meditationes Devotissimae”, que encontramos entre as obras de São 
Bernardo, faz-se dizer a um monge, acusando-se a si mesmo: “Frequen-
temente suavizava a minha voz durante os Santos Mistérios para cantar 
mais melodiosamente. Sem dúvida, Deus, a quem não escapa nenhuma 
das faltas que se cometem, não procura a beleza do canto, mas a pureza 
de coração”.   1

Lanspérgio indica muitas precauções aos seus noviços, para que 
estes evitem os excessos de refinamentos e de gritaria no desempenho 
dos seus deveres no coro.  

Por último, o canto por si mesmo. Trata-se pois, de uma disciplina 
de sobriedade, mas alegre no seu desenvolvimento rítmico; tão diferen-
te da música moderna, como são os sacudidos exercícios de um instru-
tor militar com respeito aos movimentos ondulantes da ginástica sueca; 
tão eficaz par ensinar o equilíbrio perfeito da alma, como para procura-
lo no corpo. 

Vendo crescer Pedro em sabedoria, na idade e na graça – pois tinha 
feito uma admirável ascensão durante os últimos meses – o seu mester 
estava contente, mas não inteiramente sem cuidado. Parecia-se a um ve-
lho marinheiro de pé sobre o quebra-mar, que admira as brancas e gra-

 Opera Omnia, Lugduni 1551 f. 298 C Meditationes piissime de cognitione hmanae conditionis, P.L. 1

184, 501 C.
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ciosas linhas de um iate de carreira novo, quando atravessa a superfície 
de um mar tranquilo. Não está seguro do seu comportamento, se tendo 
todas as velas despegadas, o vento vier a levantar-se, pois o seu centro de 
gravidade não foi abaixado. Assim se passava aqui. Encontrava-se um 
fervor que muito facilmente despertava a emoção, mas havia alguma 
estabilidade? A resposta não se fará esperar. 

— !  —47



— !  —48



IV. O FORNO ARDENTE 

as cartas que Lanspérgio escreveu aos seus noviços, é difícil 
encontrar uma que não contenha alguma referência à tenta-
ção e à prova. Ele aconselha a vigilância para descobrir 
quando a tentação se aproxima; a abertura para declará-la e a 

firmeza no momento do assalto. Noutro lado, na Carta de Jesus Cristo à 
alma devota, Lanspérgio tinha escrito: 

Não te cansem as tentações, mas resiste sempre a elas sem dei-
xar-te vencer. Enquanto resistes não és vencido, e qualquer coisa 
que sintas, mas contra a tua vontade e resistindo-a padeces, não 
tens nela culpa. Porque não olho ao que sentes, mas sim ao que 
consentes. O sentir é da carne, mas o consentir é da vontade. E à 
carne e aos sentidos podem fazer-se alguma força, mas a vontade 
não pode ser forçada a que consinta, se ela não quer.  1

 Aqui, excepcionalmente, Chester Mann não segue o texto latino, mas uma própria versão da Carta 1

(Na Epistle of Jesus Christ, B.O.& W.Ltd., London, 1926, p.44), que não é se não uma versão mo-
dernizada da primeira tradução inglesa (1595), realizada no Torre de Londres, por um venerável 
Philip Hoqard, 19º conde de Arundel, que continua sendo um clássico pela sua beleza de lingua-
gem. Uma vez que tal versão desenvolve bastante o texto latino e para conservar seu sabor antigo, 
seguimos a primeira tradução espanhola (1572), com as mesmas características, feita por Dom 
Adrés Capillo: apêndice ao livro I de Libro de la Oración, Lérida, Robles y Villanueva, 1575, f. 198 rº.
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Fortes palavras de um soldado experimentado. Mas um recruta no-
vato poderia, não digamos pronuncia-las, mas ao menos pensá-las? A 
vontade, o que é isso e para quem, até agora, não fez se não viver debaixo 
do império dos sentidos, não com pouca ingenuidade? Chega um dia 
inevitável em que os jogos de meninos devem ser deixados de lado e a 
vida, a batalha da vida, deve ser tomada a sério. O perigo está em que os 
sentidos despertam-se mais rápidos que a vontade e semeiam a inquie-
tude antes que esta seja totalmente consciente. 

Houve um dia de festa, desses em que não se faz trabalho manual e 
Pedro vagabundeava no seu pequeno jardim, sem nada para fazer. A di-
zer a verdade, estava como um desempregado. Encontrava-se muito 
bem quando, de repente, penetrante e claro chegou até ele o som de uns 
sinos procedentes da cidade. Tal som fez surgir diante dele uma visão da 
grande igreja catedral e da multidão de fiéis. Então, por associação de 
ideias, Pedro imaginava como essas mesmas multidões, depois do servi-
ço divino, tornavam-se para o lado popular da festa, a qual sabia nem 
sempre rodava em honor de Deus ou do bem das almas. Veio-lhe à me-
mória a imagem das suas irmãs, abrindo caros cofres, e como se vestiam 
com a melhor ostentação de festa. Depois, dando-se a mão, dançavam 
uma canção selvagem ao redor dele até que, ele mesmo, se sentiu arras-
tado para o bacanal torvelinho, apesar da sua inicial oposição.  
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É como uma tormenta que se levanta num vale alpino. Primeiro, o 
ar quente num céu brônzeo, umas quantas nuvens escuras que correm 
velozmente e, depois, antes que os sinos da igreja cheguem a tocar o to-
que de perigo, a tempestade desata-se repentinamente, com o assobiar 
desgarrado do vento, os brilhantes relâmpagos, a ruidosa artilharia dos 
trovões e tudo o resto. Assim se passava com Pedro. Tinha o sentimento 
de ser como a virgem da fábula, firmemente acorrentada à rocha diante 
do dragão que se aproximava cujo ardente alento já significava poluição. 

Prudentemente, Pedro dirigiu-se ao ponto a ver o seu padre Mestre 
e contou-lhe tudo. Deste não recebeu consolação propriamente dita, 
mas conselho de como enfrentar esta situação inteiramente inesperada. 
Pobre moço, tinha pensado encontrar-se a salvo de tudo aquilo! Estava 
recebendo a sua primeira lição sobre a vida espiritual: que a vida con-
templativa do claustro é um combate espiritual e que o combate começa 
contra a carne e o sangue, em preparação a uma batalha ainda mais ter-
rível contra os Principados e as Potestades na alma. 

Provavelmente, o que ajudou Pedro a pôr-se de pé, depois da expe-
riência do primeiro assalto, foi a maneira pragmática como o seu Mestre 
examinou a situação e deu a sua opinião. Ele disse que não havia nada de 
anormal no seu caso e que, se não podia desfazer-se eternamente dos 
seus temores, estes ao menos lhe serviriam de estimulante na esperança 
de ganhar o combate. Sem dúvida, o seu conselheiro estava ansioso, pois 
já tinha visto mais de um frágil barquinho ser tragado por mares furio-
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sos, como o que assolava a alma de Pedro. Logo que o noviço o abando-
nou, caiu de joelhos suplicando pela vida de seu filho. Depois, fez o que 
estava em seu poder, para prover-lhe o que podíamos chamar um “cal-
mante”, no sentido de um trabalho inusual e pesado. O moço voltaria ao 
recolhimento com algum trabalho de cópia especial que devia começar 
imediatamente e entregar num certo lapso de tempo. Pô-lo-ia a trans-
portar água, balde atrás de balde, desde o poço do jardim até à sua pró-
pria cela, para aquelas intermináveis lavandarias de pesados hábitos que 
Lanspérgio tinha assumido como acto de obediência à lei do trabalho.  1

Enviá-lo-ia a cortar e a partir grandes pedaços de lenha com o mesmo 
propósito e, em geral, o conservaria em movimento na cela, na medida 
do possível. E depois do almoço, quando o irmão converso viria reco-
lher as gamelas vazias, desceria em ponta de pés, ao guiché de Pedro 
para assegurar-se que estivam realmente vazias. Porque ele defendia que, 
enquanto o apetite se conservava, “esta doença não é de morte”. Contudo, 
a sua atitude era como a do rei Eduardo de Inglaterra em Crécy, quando 
olhava da distante colina, como, lá em baixo, o seu Príncipe Negro ganha-
va as suas esporas contra forças superiores. 

Ele sabia que se Pedro queria aprender a viver com fruto, ainda 
mais, com segurança na solidão, teria que aprender a pisar o lagar só, a 
enfrentar, costas contra a parede, todas as tentações que se apresentas-

 Nota autobiográfica na carta 12, a Pedro postulante, Opera Omnia, t. IV, p. 15.1
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sem sem se intimidar pelo seu número ou pelas suas astúcias. Compa-
rámos a atitude de Lanspérgio com a do rei para com o seu filho. Seria 
mais justo dizer, que tinha tomado posição como um dos escudeiros do 
rei. Pois Lanspérgio sabia bem que o moço não estava sem companhia 
enquanto lutava com a mão aberta, acossado por todos os lados, rece-
bendo na armadura duros golpes, ferido e extenuado. A ajuda do Rei e 
Capitão da juventude, com todas a sua reluzentes legiões de guerreiros 
celestes não poderia deixar de baixar da colina para fazer subir o seu fi-
lho a seu lado, no momento em que o vira a ponto de perder o combate. 

Oh alma! O inimigo, dizes tu, é-te, certamente, muito familiar e 
sempre o levas contigo; e não somente não te é permitido matá-
lo, mas ainda és forçada a sustentá-lo. Diversas são as suas setas e 
de muitas maneiras faz guerra e com grande força e violência. 
Causa ardores, incêndios e movimentos feios, torpes deleites e 
sentes alguns na carne como fúrias infernais.  1

Depois de tudo, temos razão de usar aqui esta imagem da armadura 
de batalha? Sim e não. “Lê o que disse são Bernardo sobre o combate 
entre David e Golias” , escreve Lanspérgio a um dos seus noviços tenta2 -

 Carta de Jesus Cristo à alma devota, traduzido de Capilla, Op. Cit. F. 198 vº (Nas Opera Omnia t. IV, 1

p. 343).
 Carta 18 a um filho anónimo no Espírito, Op. Cit. t.IV. p. 121.2
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dos São Bernardo, que tinha representado o papel de David durante a 
sua juventude, falava da sua própria experiência quando disse: 

“Vimos o jovem, com funda e pedra, sair contra aquele homem de estatu-
ra monstruosa. Vestido de armadura e protegido de escudo, capacete e tudo o 
resto da terrível panóplia militar. Se havia em nós algumas entranhas de pie-
dade, não podíamos deixar de temer por esse jovem que, de tal modo entrava 
em combate, nem podíamos deixar de tomar parte na alegria da sua vitória. 
Louvamos a grandeza de ânimo do moço que se apresentara em combate ar-
mado só com a fé, contra um gigante que se gabava das suas próprias forças. 
Devemos considerar de quem é a imagem desse Golias: eu penso que, não im-
propriamente, designa o vício da soberba num homem altaneiro (quando 
vencido pela humildade).”  1

Bernardo continua, com o seu estilo característico, mostrando que 
as cinco pedras são as cinco atitudes do espírito e do coração necessárias 
na hora da prova, sendo a última a oração, a humilde oração.  

“Assim, pois, se a tentação se levantar subitamente e não tens em mão 
nenhuma das outras quatro pedras que dissemos, volta-te com todo o teu fer-

 Sermão para o domingo quarto depois de Pentecostes, P.L. 183, 333 s.1
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vor par a única que te fica: a oração. E aquele que sempre viras direito como 
um cedro do Líbano – o inimigo que se tinha levantado contra ti – já não será 
mais.”  1

Este é um dos paradoxos habituais da vida espiritual: que devemos 
lutar como se o êxito dependesse só dos nossos esforços, utilizando cada 
arma que nos venha à mão: “Deus, que criou-te sem ti, não te salvará sem ti” . 2

Mas ao mesmo tempo, estar convencidos, no mais profundo do coração, 
que a vitória pertence só a Deus e que Ele dá a sua graça aos humildes. 
Numa palavra: ser humildes sem timidez e confiados sem presunção. 

As horas passaram e o dia chegou ao seu fim. O dia seguinte veio e a 
tormenta era ainda forte, mas já não com a mesma intensidade. Houve 
momentos de calma e de doçura duvidosos: não a quietude límpida e 
harmónica de um bosque inglês empapado pelo vento e pela chuva, mas 
sim o miasma febril de um bosque tropical, com a sua luxúria selvagem 
de flores sem odor e a estranha e fulgurante beleza de pássaros que não 
cantam. Pedro sentia nisto o perigo ainda mais insidioso para ele que a 
guerra aberta. Pouco a pouco, muito lentamente, um novo elemento 
começava a fazer-se claro, neste situação. Como outro são Sebastião – 
alvo desportivo dos arqueiros escitas – Pedro sentia os dardos incendia-

 Ibid. Col.3361

 Santo Agostinho, Sermão 169, 11, 13 (P.L. 38, 923).2
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dos de Satanás vibrar em cada membro e, como ele, continuar vivendo: 
“como agonizantes e no entanto vivos, como castigados e, no entanto, livres da 
morte”. 

Começava a entender que Jekyl e Hide estão em cada um de nós. 
Que os poderes do mal podem levantar-se contra as mesmíssimas por-
tas da fortaleza, arrastando tudo atrás deles, mas que as suas linhas deve-
rão deter-se aí porque eu, e mais ninguém, estou em possessão da chave: 
esta é a porta que não pode ser forçada, a menos que eu a entregue. Que 
tenho uma vontade, fortalecida pela graça, que é invisível. Que, apesar 
de tudo o que o meu amor-próprio pode mostrar traiçoeiramente ao 
meu inimigo, eu, eu filho de Deus, pelo principado que Ele me outor-
gou, sou o amo do meu destino. Que sou o capitão da minha alma, com 
tanto que não esqueça o meu parentesco celeste. 

A conclusão de tudo isto é que Pedro saía da batalha revestido com 
a armadura completa dum cavaleiro, ele que tinha entrado nela com 
nem sequer um colete de escudeiro. 

Chegou o sábado, ao fim de uma semana que tinha parecido um 
século à causa das suas terríveis emoções. Pedro encontrou alguns narci-
sos no seu jardim e, como fazia com tudo o que nele crescia, cortou-os 
para Nossa Senhora, para pô-los diante da sua imagem. Enquanto tirava 
água fresca para o pequeno jarro no qual seriam postas as flores, Pedro 
teve uma ligeira sensação de decepção. Pois, a sua Mãe parecia tê-lo dei-
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xado combater a sua batalha só. Ajoelhou-se, para oferecer o raminho 
um pouco desconsolado e, em vez duma oração, a atitude do seu espíri-
to expressava melhor a repreensão de um filho amante. Era a primeira 
vez que ela lhe tinha falhado – se ela realmente o tinha feito. 

Esse foi um momento fixado por Deus para o armistício: não há 
paz duradoura nestas guerras. Com o imprevisto de um mandato vindo 
do alto, o tumulto e o estrépito da batalha cessaram, e uma estranha 
calma tomou o seu lugar. “Gritaram ao Senhor na sua angústia e arrancou-
os da tribulação, apaziguou a tormenta em suave brisa, e silenciaram as on-
das do mar. Alegraram-se daquela bonança.” 

Pedro sentiu, como a sua Mãe o tinha tirado docemente pelas ore-
lhas por ter duvidado dela. E ela., qual tinha sido a sua atitude enquanto 
o seu filho atravessava aquela dura prova? Ousaremos interpretar a men-
te da Rainha do céu? Seremos tanto atrevidos para tentar penetrar os 
segredos dos seus pensamentos? Porque não? Por cima do seu diadema 
estrelado, por cima da sua elevada soberania, o mais alto dos seus títulos, 
juntando-se só nela com o de Virgem, é o título de Mãe. É Deus mesmo 
quem a chama com este nome sagrado! E nós também podemos usá-lo 
quando falamos com ela, porque Jesus fez de nós seus irmãos.  

Assim pois, sejamos simples, e digamos que, durante aqueles dias 
de duro combate, que Pedro acabava de atravessar, a sua atitude tinha 
sido a mesma que a de qualquer mãe da terra quando, sentada na escada 
de um pavilhão, olha o seu filho de pé no terreno de cricket, pronto para 
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fazer frente a um hábil e rápido lançamento. Há momentos de ansiedade 
enquanto se ocupa das primeiras bolas, de maneira um tanto desajeita-
da, fazendo crer que um desastre virá a acontecer, em qualquer momen-
to. E então, dominando de novo pés, mãos e olhos, trabalhando todo em 
perfeita harmonia debaixo do controlo de um juízo calculador, começa 
a jogar com mais cuidado, devolvendo e bloqueando com força.  

Com uma confiança crescente, consegue fazer entrar uma ou duas 
séries. Agora sim que é um bonito cricket! Tendo tido êxito, começa a aba-
ter os lançamentos um atrás do outro, e, no tabuleiro, da pontuação as 
dezenas começam a subir a intervalos cada vez mais curtos, até que, final-
mente, quando um tiro se apresenta fácil, sobre a articulação do braço, que 
sente palpitar, dá um golpe com toda a força que pode, enviando a bola até 
à marca de seis! E uma grande aclamação levanta-se pelo golpe vencedor!  

Quando os jovens jogadores voltam, depois de terminar o jogo, os 
olhos da mãe só vêm a um deles: “ Que bonito é, com a camisola branca, 
e com o seu rosto queimado pelo sol”, pensa ela no seu coração e os seus 
pensamento são aqueles que só uma mãe pode ter para com o seu filho. 
Enquanto este corre subindo as escadarias, está contente que a sua esco-
la tenha obtido a vitória, francamente orgulhoso de ter jogado bem a sua 
partida e, no fundo da sua mente, nalgum lugar das profundidades do 
seu coração, sabe que, de alguma maneira, o facto de que sua mãe tivesse 
estado assistindo lhe tinha dado valor para jogar a melhor partida da 
estação. 

— !  —58



A nossa grande Mãe comum, sentada nas escadarias do pavilhão 
celeste, olhava o seu filho vestido de branco jogar a sua partida. E não só 
olhava, mas também o auxiliava. Ela sabia quanta ajuda significava para 
ele o saber que os olhos da sua Mãe Imaculada estavam voltados para 
ele. E se não sentia a sua presença, era porque devia aprender uma via 
mais sólida que a dos sentidos. Mais ainda: Ela, a Rainha-mãe, tinha-se 
apresentado ao seu Filho, o Rei do céu, e tinha-lhe contado a sua histó-
ria. “Pede, minha mãe, porque não posso retirar-te o meu rosto”, disse um rei 
da terra numa certa ocasião. À diferença dele, que finalmente recusou o 
pedido da sua mãe, este Rei celeste deu o seu consentimento à sua ime-
diatamente, pois ainda que esperasse que lha peçam, a bem-aventurada 
Maria não pode pedir-lhe nada que não queira conceder. 

O momento de ser desmamado espiritualmente tinha chegado e 
Pedro pôs-se de pé diante da imagem de Nossa Senhora. Continuava 
sendo o seu filho, mas agora o seu filho crescido, com um amor talvez 
menos manifesto, mas mais profundo e com uma grande confiança no 
seu coração. 

(As minhas desculpas, amada Senhora, mas desde que és a nossa 
Rainha e Mãe docíssima, estou seguro que me entenderás). 

Ainda há mais, desde esse momento, enquanto dia após dias era 
recitado o pedido das preces de Prima que diz: “Sanctus Deus, Sanctus 
Fortis, Sanctus et Immortalis…”, “Oh Deus Santo, Santo e Forte, Santo e 
Imortal, tem piedade de nós”, Pedro olhou o seu Senhor sob novo aspec-
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to. É como se passasse de um Cristo ultra sentimentalista do Renasci-
mento para um desses ícones bizantinos da Santa Face, que olham da 
abside através da nave com um sentido de majestade e de poder inex-
primíveis. Jesus tinha atraído o seu jovem coração até o seu com as cor-
das de Adam, com os laços de amor, os quais nunca mais se desatariam. 
Pedro sentia-se agora intimamente unido ao Corpo de Cristo, “o Deus 
forte e vivo”. E sabia também que, com o conhecimento adquirido da sua 
própria impotência, aliado à eficaz força de Cristo, que era também a 
sua, ele podia desafiar todas as coisas. Tinha começado a realizar-se na-
quele estado do “homem perfeito”, essa maturidade que conduz “à medida 
de Cristo na sua plenitude”. 

O ano de provação aproximava-se ao seu fim, e tendo Dom João 
apresentado o seu parecer favorável à comunidade, esta votou a favor de 
profissão de Pedro. A data foi fixada para 24 de Junho, o dia de são João 
Baptista. 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V. VIGÍLIA DE ARMAS 

velho irmão Guilherme, o alfaiate, caminhava pelo claustro 
com um paquete de roupa nova e branca nos seus braços. Este 
longo percurso, tão distante do seu local de trabalho, era can-
sativo para ele. Normalmente, era o seu ajudante, frei António, 

ao qual preparava para lhe suceder, quem distribuía aos monges, ao lon-
go do claustro, as roupas preparadas. Mas esta era uma ocasião especial 
– quase um ritual para ele – já que levava o hábito novo destinado ao 
noviço que faria a sua profissão, no dia seguinte. Um dever solene que 
ele, pessoalmente sempre havia executado, apesar da sua idade e do seu 
reumatismo. Deteve-se à porta da sacristia para ali depositar a cogula, 
que seria benzida durante a cerimónia da manhã. E assim continuou, 
somente com a túnica e com um cinto de couro novo perfeitamente lus-
trado. A túnica não tinha recebido a bênção de nenhum sacerdote, mas 
estava já profundamente impregnada de orações e de piedade. 

Duas semanas antes, enquanto frei Guilherme deitava mão ao rolo 
de tela para começar o trabalho, tinha-se dito a si mesmo com fervor:  

– “Oh Cordeiro de Deus, tu deste todos os teus brancos caracóis de lã 
para fazer vestidos brancos para as nossas almas. Com as suas tesouras 
afiadas como laminas, tosquiaram até o teu sangue e tu não deste nem 
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um pequeno balido! Oh Jesus amoroso, que bom és!” Cortou, seguida-
mente a medida desejada e, quando pegou na pesada tesoura para co-
meçar o recortar a peça, disse ao seu ajudante: – “Muita atenção, irmão: 
cada vez que vá usar a tesoura, invoque sempre Nossa bendita Senhora 
para que dirija a vossa mão e os vossos olhos, a fim de que não haja ne-
nhum desperdício. Porque ela foi uma maravilhosa e perfeita costureira 
quando cosia e remendava para o seu Filho, nosso divino Salvador.” 

Enquanto trabalhava, frei António estava sempre preparado para 
avançar na piedade, mas naquele momento, apresentou-se ao espírito 
uma pequena dificuldade: 

–“Render-te-ei sempre honra preciosa – tinha dito –,mas Nossa 
Senhora cortou e coseu realmente para o nosso doce Jesus? Ouvi dizer 
que a sua roupa estava tecida duma só peça de cima abaixo, sem costura 
nem bainha”. 

– “Sim, Sim! – tinha continuado o ancião – eu sei-o bem. Descon-
certado, eh? Mas meu querido irmão, tratava-se só da sua túnica. Prestai 
atenção.” E então, passando à nova geração a querida e velha lenda, con-
tinuou com um ar profissional: – “Quando o menino Jesus chegou à 
idade suficiente para receber a sua camisas, ela mesma teceu-a e lha pôs 
sobre o corpinho. E a camisa cresceu com ele: rapaz, depois homem e 
assim o seu santo corpo nunca andou descoberto, até ao dia em que es-
ses desalmados lha arrancaram, com violência, para O flagelar. E de 
novo, diante da chusma para crucificá-Lo. Ah!” Os dois olhares tinham-
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se dirigido instintivamente para o crucifixo que pendia na parede, bai-
xando-se logo ao vivo recordo de semelhante vergonha. “Ele fez este 
milagre por santa modéstia – tinha prosseguido –, mas credes que teria 
feito milagres para privar a sua querida Mãe do melhor trabalho que ela 
podia fazer para ele, o melhor filho que o mundo nunca viu; Ela, que 
cortava e cosia para ele, que remendava e cosia sem deixar sinal de cos-
tura para ele?” – Dizendo isto com um certo orgulho profissional. 

O horizonte da alma de frei António tinha-se dilatado repentina-
mente, iluminando-lhe todo o rosto com uma nova luz. Ao princípio, 
tinha pensado que a sala de costura era algo assim como uma prisão e 
que o trabalho se adaptava mal ao seu temperamento activo. Mas se 
Nossa Senhora tinha cosido, remendado e cerzido, então tudo estava 
bem! A vida seria um pouco diferente: faria o possível por imitá-la ao 
longo do dia. Pensamento vindo do céu! 

- “Assim, que, atenção, querido irmão… – tinha concluído o ancião 
– invocai sempre a sua ajuda quando ides cortar.” 

O irmão António tinha ficado tão satisfeito como se o Doutor An-
gélico em pessoa lhe tivesse resolvido o seu problema. O silêncio tinha 
voltado à sala de costura, salvo pelo “stic-stic” da agulha contra o dedal e 
o ocasional bater da tesoura a cortar. O irmão Guilherme tinha conse-
guido a perfeição da oração de simplicidade. Sempre cosendo e do-
brando as bainhas. “Stic-stic” fazia a sua agulha; “stic-stic”, e em perfeita 
sincronia, “Jesus Maria” dizia o seu coração, “Jesus Maria”. Isso só, e nada 
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mais. Era tudo o que necessitava para conservar a sua alma orientada 
para Deus, como o girassol para o Sol. Era como o suave esforço de um 
par de remos que basta para conservar a proa de um barco direita na 
corrente duma torrente serena. 

Assim pois, o hábito que agora levava a Pedro estava já benzido, 
sem necessidade de água benta nem de ritual. 

Esta era a porta. Em resposta à sua chamada a porta abriu-se, mos-
trando o ocupante da cela revestido com um grande avental, pois Pedro 
dava os últimos toques a uma limpeza geral, em vista do dia seguinte. Se 
frei Guilherme tivesse sido um monge do coro, provavelmente ter-se-ia 
dito no seu interior: Dilectus meus candidus et rubicundus, electus ex milli-
bus (O meu amado é branco e rosado e destaca-se entre dez mil). Mas 
sendo incapaz de ler, olhou simplesmente em Pedro a perfeita imagem 
de como teria sido o seu Senhor, à sua idade, na casa de Nazaré. Ou pelo 
menos como ele O imaginava. O moço tomou o paquete, dirigindo um 
alegre sorrir ao velho irmão, dizendo-se, por sua vez, no seu interior e 
sem advertir as implicações do seu pensamento: “Assim deve ter pareci-
do o velho Simeão quando Jesus foi apresentado ao Templo. O doce rosto 
coberto de rugas, o alegre olhar nos seus olhos e a sua longa barba bran-
ca.” Nenhum disse nada, mas os dois corações compreenderam-se à per-
feição. 
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Fechada a porta, o irmão Guilherme retomou o caminho da sua 
obediência. Esta seria, possivelmente a última vez, murmurava, a última 
vez que levaria um vestido branco novo ao bebé da casa, para o seu se-
gundo baptismo. Ah! Pois sim! Ele tinha vestido cada um dos monges 
do claustro, inclusive o Prior, durante os mais de cinquenta anos desde 
que tinha pronunciado os seus votos. Tinha feito incluso o seu próprio 
hábito, e a maior parte do trabalho, debaixo do olhar vigilante do seu 
próprio antecessor na sala de costura. António era um jovem promete-
dor, ele faria bem o trabalho. E então o grande dia viria: o céu… os an-
jos… as roupas brancas resplandecentes. Tão brancas e bem feitas, sem 
defeitos nem costura, que já não se sujariam nem se desgastariam. E as-
sim seria para sempre… O seu coração simples de ancião saltava de 
gozo ao pensar que esse dia já não estava distante. Mas deixa de sonhar 
acordado, ainda que seja no céu! O irmão acelerou os seus pés cansados 
com um passo mais rápido. Tinha que remendar ainda quatro pares de 
calças antes que caísse a noite! 

Pedro, nesta vigília das vigílias, tinha encontrado uma da “pequenas 
notas” do seu Mestre esperando-o no seu regresso das Vésperas. Na tran-
quila meia hora que precedia as Completas, sentou-se no seu oratório 
para ler. 
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Caríssimo filho, na missa conventual, durante a qual farás a tua 
profissão refresca o teu espírito, quanto possas, com suspiros e 
desejos celeste, aspirando ser encontrado puro e devoto aos 
olhos do Esposo, como uma virgem que se desposa. Com tal ob-
jectivo, formula diversas aspirações a Deus desta maneira: “Oh 
Senhor, meu Deus, oxalá me faças digno, hoje, de ligar-me e de 
desposar-me contigo! Oh doce Jesus, quem poderá curar a mi-
nha surdez, quem me purificará, quem poderá fazer-me digno de 
unir-me a ti, se não a tua graça? Peço-te que o meu orgulho che-
gue ao fim, que o meu desprezo por ti, oh Bem único e salvação 
infinita, chegue ao seu fim. No futuro desejo servir-te a ti só, amar-
te a ti só, a ti só agradar-te, estar só a teu lado. Oh docíssimo Jesus, 
olha esta minha vontade, vontade que tu me deste. Pois, porque 
ma deste, se não, se não é para cumprir, em mim, isso que tu me 
deste? Que tu só sejas para mim tudo em todas as coisas”. 
Quando tenhas ido para cantar o versículo “Suscipe me Domnine 
etc.”, imagina o céu aberto, e a Santíssima Trindade, com a Bem-
aventurada Virgem Maria e a totalidade dos exércitos celestes à 
espera, prontos para aceitar a tua promessa de desposório. E as-
sim, como se visses Deus, como se estivesses corporalmente di-
ante de Jesus, começa com um desejo veemente e canta: “Suscipe 
me Domine”, como se dissesses: Sustém-me, não desejo nada fora 
de ti, a minha escolha é servir-te a ti só. Sustém-me, pois se tu não 
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me susténs, todo o meu esforço será em vão. Sustém-me segun-
do a tua promessa e viverei. A tua promessa, Deus piedosíssimo, 
és esta: “Eu não quero a morte do pecador, mas que se converta e 
viva”. E também “há mais alegria entre os anjos de Deus por um só 
pecador que se converte”. Sustém-me, não somente com a tua pro-
messa, mas também com o teu exemplo, para o qual nos ensinas-
tes a confiar. Segundo a tua piedade inata, tiveste compaixão de 
Mateus, de Zaqueu, de Maria Madalena, de Pedro, do bom la-
drão e de todos aqueles que gritaram a ti. Perdoaste os seus pe-
cados e os constituístes em teus fiéis amigos. 
Que não fique frustrada a minha esperança, porque creio, estou 
certo, e com segurança espero que tu me receberás, me levarás, 
me iluminarás, me protegerás, te darás a mim e que entre os teus 
amantíssimos braços, sobre o teu peito divino me estreitarás. 
Quando deres a volta, para pedir aos irmãos a sua intercessão, 
pede com o coração humilde e contrito, que as orações dos ou-
tros te aproveitem e te façam digno dos teus desposórios com 
Deus, etc. 
Quando te tirem a capa, imagina abandonar, arrancar todo o ve-
lho comportamento que não foi segundo Deus, pedindo que Ele 
se realize em ti pela acção do Senhor. Do mesmo modo, quando 
sejas revestido com a cogula branca e benzida, ora novamente 
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para que o hábito te conceda as forças necessárias para desposar 
esse Rei que desejas. 
Antes de ler a profissão, concentra o teu espírito e todo o teu 
propósito de maneira que, enquanto a dizes com a tua boca, em 
plena liberdade, te entregues em espírito e retornes a Deus. 
Ao assinar com a cruz o pergaminho – sinal da tua saudável re-
denção – imagina que estás suspendido nela. Pois tu tens em 
comum isto com o teu Esposo: que te esforçarás, com valentia, a 
observar, com fidelidade, a tua oblação e os teus desposórios.  
Prostrado durante a oração, escuta com atenção como te ben-
zem, e reza interiormente para que se realize verdadeiramente 
em ti o que se pede. 
No momento da comunhão, avança para o banquete como o fa-
ria uma esposa à câmara nupcial. Acabas de dar-te a Deus pela 
profissão e, agora, no Sacramento, Deus se dará a ti. Por esta ra-
zão, reza para que por um laço indissolúvel mereças ficar unido a 
Ele para sempre. Podes estar seguro, que na recepção desta Eu-
caristia, mais que em qualquer outra, Deus Se dá com uma sin-
gular sobre abundância de graças àquele que, de todo o coração, 
se consagrou completamente a Ele. 
Adeus, querido filho, e reza a Deus por mim.  1

 Carta 22, a um filho anónimo para a sua profissão, Opera Omnia, t. IV, p. 129-131.1
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As Ave-marias da noite tocaram uns minutos mais tarde, seguido 
do toque dos sinos para as Completas. Sinos ao plural, pois tal era o cos-
tume da casa, para introduzir as festas de preceito. Para Pedro aqueles 
eram, nada mais e nada menos que repiques nupciais. Começou, pois, as 
Completas e estas orações nocturnas da cristandade latina, nunca lhe ti-
nham parecido tão profundas na sua calma, nem tão expressivas. Era dizer 
“boas noites” e “adeus” a toda uma etapa da sua jovem vida, vida que 
começaria nova, no dia seguinte. Que lhe depararia o amanhã?  

Uns dez anos mais tarde, três cartuxos encerrados na Torre de 
Londres, quando se debilitava a luz na prisão, diziam igualmente as suas 
Completas. Sem dúvida, pela última vez. No dia seguinte iriam viver a 
sua última jornada. Em Tyburn, no sítio do cadafalso, esperava-os uma 
morte espantosa. Chegou o dia. Enquanto permaneciam de pé debaixo 
do sol matinal de Maio, um velho amigo deles, Tomás Moro, prisioneiro 
ele também, impressionado pelo ar alegre que tinham, exclamou, en-
quanto os via da sua janela fechada: – “Olha, Megg, não vês como esses 
benditos padres vão tão alegres para a morte como os noivos para o seu 
matrimónio?”  1

Pedro preparava-se para os desposórios da sua alma com o seu 
Amado, sabendo bem que este era um “Sponsus Sanguinis”, entregando-
se totalmente a Ele. Durante a manhã seria oferecido em sacrifício para 

 William Roper, The life of Sir Thomas More, Knight, capítulo XVIII, S. W.Singer, London, 1822, 1

p. 76.
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o resto da sua vida, vítima até à morte. “Estou crucificado para sempre com 
Cristo”, teria sido capaz de gabar-se. Mas para quê todo este sangue e 
morte e sacrifício? Pois bem, eram imagens da realidade que viria: “Sem 
derramamento de sangue não há perdão dos pecados”. Este era o caminho 
da salvação predestinado para Pedro. 

Terminava já as Completas do Ofício de Nossa Senhora e chegado 
à comemoração final, esta suscitou uma súplica pelo vasto mundo: 

“Santa Maria, socorre os necessitados, ajuda os débeis, consola os 
aflitos, intercede pelo povo, advoga pelo clero, intercede pelas mulheres 
consagradas a Deus. Que sintam a tua protecção todos os que celebram 
a tua santa memória.” Rezando assim, Pedro parecia percorrer o mundo 
inteiro, olhando-o todo através desses olhos maternais e misericordiosos 
que Deus, nosso Pai, havia querido sempre orientados para os seus filhos 
em exílio. E esta intimidade com ela teria podido fazê-lo capaz de predicar 
sobre a graça que Deus tem para o mundo inteiro, todos os dias que estaria 
ocupado no seu serviço. A dizer a verdade, era trabalho para toda a vida! 

Mais tarde, terminava o dia tal como tinha começado: Com um 
olhar transformado pelo Espírito e dirigido para Deus, que penetrava 
fundo nas trevas primordiais. “ No princípio já existia a Palavra, e a Pala-
vra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus… A luz brilha nas trevas… 
Veio à sua casa… E a quantos A receberam, dá-lhes poder para ser filhos de 
Deus”. Esta era a solução para o grande enigma da vida, o fim de todo o 
homem: a gloria de Deus.  
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Porque procurava Pedro entregar a sua vida inteira a Deus, e o mes-
mo fizeram outras dezenas de milhares que ouviram a sua chamada e a 
seguiram? Era, acaso, por medo do mundo e aos seus perigos? Esse po-
dia ser um princípio de sabedoria. Era talvez por um altruísmo sobrena-
tural destinado a levar almas a Deus com uma vida de intercessão? Esse 
seria um progresso na boa direcção. Porque significaria que tais almas 
deviam ser salvas não por interesse pessoal, mas pelo de Deus. Oh não! 
Enquanto Deus for Deus, e enquanto haja amor e heroísmo no mundo, 
a Deus não faltarão nunca as vitimas voluntárias dispostas a arder no in-
censário da oração, diante do seu trono, dia e noite. Para apresentar-lhe a 
frescura e a fragrância da juventude como flores, até murcharem, ante o 
seu altar. Para serem triturados no moinho da adversidade e exprimidos 
no lagar da solidão e poder oferecer, nas suas vidas, esse trigo de Cristo e 
esse vinho da virgindade, pelos quais possa Deus encarnar-se de novo, 
para o bem dos homens e a gloria do Pai e fazer de todas as coisa uma!  

Assim é como se apresentava a Pedro o seu projecto de vida, na vi-
gília da sua entrega a Deus, que o havia criado. Queria dar-se a Ele com 
todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. En-
tregar-se para o culto de Deus no tempo e na eternidade. “A Palavra fez-
se carne e habitou entre nós”. Cristo que é o Caminho, a Verdade e a Vida  
tinha feito um tal sacrifício possível. Sacrifício? Era o amor de Cristo o 
que lhe mostrava o caminho atraindo os corações ao seu! 
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Um esplendor de verão brilhava ainda no céu quando Pedro foi 
dormir. Mas por causa daquela luz e dos muitos pensamentos sobre o 
dia seguinte, o sonho evadia o seu abraço. Recorreu, então a uma prática 
que lhe tinha ensinado o seu padre Mestre. Parece quase profanação 
traduzi-la numa linguagem moderna, no entanto “Honni soit qui mal y 
pense” (ralha aquele que mal pensa). 

Quando, na cama, não podes adormecer, simula, finge dormir. 
Depois põe a tua boca sobre a ferida do costado de Jesus Cristo e 
ali exalando e inalando a tua respiração nesta ferida, isto é, expi-
rando e inspirando, diz, mentalmente “Jesus” desta maneira: ins-
pirando diz na tua mente “Je”, e expirando “sus”. Assim em cada 
respiração dirás “Jesus” inteiramente, até adormeceres.”  1

Não passou muito tempo antes que Pedro caísse num sono pro-
fundo e tranquilo. Oxalá possa também eu, quando eu me deite pela 
última vez, adormecer com esse doce Nome nos meus lábios e acordar 
na manha da eternidade com o meu sonho feito realidade! 

 Enchiridion Militiae Christianae (Manual da la Milícia Sagrada) capítulo X, Op. Cit. T., p. 519.1
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VI. A PROFISSAO 

E VENTRE, entoou o cantor, e o coro prosseguiu o Intróito 
do dia de S. João Baptista, o qual é, com a possível excepção 
da missa de meia noite de Natal, o mais apropriado de todo 
o gradual para uma profissão religiosa, para uma profissão 

cartusiana. 

Desde o ventre de minha mãe 
O Senhor chamou-me pelo meu nome,  
Fez a minha boca como uma espada afiada;  
Protegeu-me debaixo da sombra da sua mão  
E fez-me como uma seta escolhida 

Estas palavras fizeram surgir em Pedro, em séries rápidas, imagens 
da sua vida desde os seus primeiros anos até àquele dia. Como Deus tinha 
velado por ele, desde a sua mais tenra infância. O olhar atento da sua mãe 
lá, na Floresta Negra, a igreja paroquial com as suas primeiras orações e 
os primeiros indícios de uma chamada especial de Deus, como se tives-
se sussurrado docemente o seu nome aos seus ouvidos. Agora, desde a 
vida de silêncio, à qual estava para se consagrar por toda a vida, o seus 
lábios, movidos com tanta frequência para orar, seriam uma espada do 
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Senhor nas suas batalhas sobre a terra, protegido e guiado por Ele na sua 
curta carreira universitária e na sua cela solitária. Sentia-se ser uma seta 
escondida na aljava divina, pronta para ser lançado segundo necessitasse 
o Arqueiro das almas. 

O canto era pleno e sonoro. Não havia nenhuma cadeira de coro 
vazia. Incluso o velho Dom Vicente, sempre na cama e quase cego, tinha 
sido trazido à igreja, por dois jovens e corpulentos irmãos, antes de co-
meçar a hora Tércia. Permanecia ele, sentado no fundo da sua cadeira, 
contento de testemunhar, pelo menos com a sua presença, a alegria que 
sentia de ver outra alma tomando o seu lugar na obra da oração, de lou-
vor e de penitência que ele mesmo abandonaria dentro de pouco. O pa-
dre sacristão tinha tirado todos os melhores ornamentos para realçar o 
dia. Ali estavam os quatro relicários de prata de santa Bárbara em forme 
de torre, dispostos entres os candelabros. Em frente deles, de cada lado 
do crucifixo, uma ara de bronze trabalhado e enriquecido com placas de 
esmalte, contendo uma, as numerosas relíquias das Onze Mil Virgens, e 
a outra, as relíquias de vários santos, entre os quais são Bruno, o funda-
dor recentemente canonizado. 

Tudo isto para formar, na medida do possível, uma corte de teste-
munhas celestiais para aqueles compromissos que Pedro assumiria den-
tro de poucos momentos. O altar mesmo tinha sido vestido com um 
frontal que mostrava a Trindade na peça central, realizada com tanta 
habilidade, que as linhas do bordado recordavam o vigor de um especia-
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lista. Além disso, o altar estava também decorado com o que podería-
mos chamar rosas ‘Tudor’ e, ao longo do muro em relevo, rodeado com 
um borde das tais rosas e de ramos de espinhos dourados, havia entrela-
çada a inscrição: MAGISTER ADEST ET VOCAT TE . 1

No meio de um semelhante ambiente de festa corremos, às vezes, o 
perigo de esquecer qual é o melhor revestimento do altar: o perfeito en-
gomado duma impecável toalha branca. Pois não é conveniente que o 
conjunto da mesa para a Ceia, com a sua patena e o seu cálice, seja supe-
rior a todos os outros quando o Rei celebra o matrimónio de um filho? 

Pedro encontrava-se num torvelinho de devoção e distracções. 
Agora chegava a parte que devia desempenhar, cuidadosamente prepa-
rada na modesta cerimónia. Se uma borboleta pudesse pensar, a sua an-
siedade, quando está preparada para sair do casulo e de levantar o pri-
meiro voo, pode ser comparável àquela de Pedro no momento em que 
lhe seria tirada a sua capa negra de noviço e lhe seria dada a sua nova 
cogula branca. Gradualmente, enquanto a missa avançava, foi tomando 
controle de si mesmo e o ruído dos pensamentos que o distraiam deu 
lugar aos silêncios e ao solene canto do ritual, do mesmo modo que na 
“Obertura 1812” de Tchaicowsky a música selvagem da Revolução é, no 
fim, dominada pelo grave canto de Kiev.  

 O mestre está aqui e chama-te.1
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Os seus diversos pensamentos sobre o grande acto que estava a 
ponto de realizar concentraram-se, pouco a pouco, num só. Não o do 
sacrifício de si mesmo, que faria em seguida, porque começava a com-
preender que para avançar realmente na perfeição os nossos olhos de-
vem estar não só longe da vanidade do mundo, como também da secre-
ta auto complacência, que se esconde no excesso de introspecção. Dava-
se a Deus em holocausto. Mas já não Lhe pertencia? Que podemos dar a 
Deus por tudo o que nos deu? Nada que não seja já seu de pleno direito. 
Tudo o que podemos fazer é voltar os nossos olhos para o Senhor com 
gratidão, amando-O pelos seus benefícios (sendo também este seu 
dom) e cumprindo a sua adorável vontade em todas as coisas. 

“Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças” – escreve 
Lanspérgio – este é o máximo da perfeição. É para chegar à ob-
servância deste mandamento que se escreveu tudo o que foi es-
crito. Da observância deste mandamento dependem a Lei e os 
Profetas. É a causa deste mandamento que as leis eclesiásticas, 
os Estatuto e as Regras dos monges, enfim, todas as ordenanças 
que existem, foram estabelecidas pela Igreja. É por esta razão 
que foram estabelecidas: para alcançar a perfeição deste man-
damento. O qual se aplica a todos, ao povo e aos sacerdotes, aos 
monges e ao comum dos cristãos. Quem alcançou esta perfeição 
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não necessita entrar num mosteiro; como também não tem ne-
nhuma importância que viva na casa ou no exterior, no campo 
ou na cidade, na floresta ou no convento, nem que vista de negro 
ou de branco qualquer que ame a Deus com tal perfeição. Não, 
não é impossível chegar a ela no mundo, mas poucos chegam 
estando ali e com dificuldade. Muitas são as seduções e as ratoei-
ras que fazem voltar atrás, muitas são as ocasiões de cair. Mas 
vós, queridos filhos, ensinados pelo Espírito de Deus como o 
esperamos, desejai oferecer-vos para o serviço de Deus como 
sacrifício perpétuo. Não queirais amá-Lo um só dia, mas toda a 
vida. Nem amá-Lo com medida, mas perfeitamente como Ele 
mesmo ensinou que se deve amá-Lo, isto é, com todo o coração, 
com toda a alma e com toda a mente. Começar bem não basta, é 
necessário que haja perseverança, a única que pode arrebatar a 
coroa de justiça que o Senhor outorgará àqueles que peçam, que 
chamam e que buscam, como Ele mesmo prometeu.  1

Assim, pois, diz em ti mesmo desta maneira: É Jesus quem me 
chamou, è Jesus quem me estabeleceu neste lugar. Então, oh Se-
nhor, meu Deus, não quero abandonar-te, não quero ser ingrato 
diante tão grande benefício, não quero desprezar a graça do teu 
chamamento, mas superar com o auxilio da tua graça toda a ace-
dia e os tempos de desgraça no meu coração. Tudo o que foi ou 

 Carta 40, aos seus filhos em Cristo, Opera Omnia, t,IV, p. 169.1
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será difícil, agora, por ti e pelo teu amor, oh doce Jesus, ser-me-á 
não somente tolerável, mas mesmo ligeiro. Ajuda-me pois, meu 
Senhor e meu Deus! E ensina-me não somente a conhecer, mas 
também a cumprir a tua vontade, pois tu és o meu Deus e eu sou 
obra tua e tua criatura. “Suscipe me”, sustém-me com a tua gra-
ça, e guarda-me, conduz-me, possui-me e volta-me inteiramente 
ao teu louvor, ao teu amor e a tudo o que te agrada.  1

O grande momento tinha chegado. Estava-se já no Ofertório. O 
diácono tinha levado as ofertas ao altar e havia-as entregado ao celebran-
te, o Prior, o qual tinha oferecido ao Altíssimo o pão e o vinho para o 
sacrifício. Sacrifício ao que se associaria, este dia, um elemento adicio-
nal. Pedro deixou o seu lugar no coro e, envolto na sua ampla capa ne-
gra, dirigiu-se ao santuário, colocando-se junto aos degraus, no centro. 
Depois, inclinando ligeiramente a cabeça, levantou-a respirando pro-
fundamente: “Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et 
non confundas me ab expectatione mea” (Sustém-me Senhor, segundo a 
tua promessa, e viverei. Que não fique frustrada a minha esperança) 
Houve um ligeiro tremer na sua voz durante as primeiras notas, e a sua 
pressa fê-lo cantar meio-tom mais baixo da nota habitual, mas o verso 
tinha sido cantado com coragem. O coro levantou-se das suas cadeiras, 

 Carta 13, a seu filho Bernardo, Op. Cit. T.IV, p. 116s.1
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voltou-se para o altar, e prosseguiu o canto, repetindo a súplica de Pedro.  
Quem poderia ter adivinhado os pensamentos que atravessavam, na-
quele momento, os corações dos que cantavam ao recordar o dia da sua 
própria profissão, realizada dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta nãos 
antes! A sua oblação e as suas esperanças, as suas alegrias e as suas triste-
zas, as suas quedas e levantar-se de novo, a sua pequenez e a grandeza de 
Deus, a sua inconstância e o incansável amor divino! Três vezes cantou 
Pedro o versículo e três vezes respondeu o coro, inclinando-se ao cantar 
o Gloria Patri. Pedro voltou do altar e junto ao coro, ajoelhou-se diante 
de cada um dos irmãos, pedindo-lhes a sua ajuda naquele momento su-
premo:  “Ora pro me, Pater!” – dizia, enquanto passava de um ao outro, 
até terminar de dar a volta ao coro. Depois voltou junto aos degraus do 
santuário, onde o padre Prior tinha descido para benzer a cogula. 

Senhor Jesus Cristo - cantou o Prior – que te dignaste revestir a natu-
reza da nossa carne mortal, pedimos à tua imensa liberalidade te 
dignes benzer este especial vestido que os santos Padres estabelece-
ram para os que renunciam ao mundo como sinal de inocência e 
humildade, para que este teu servo que o vai usar mereça vestir-se de 
ti mesmo. Que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém.”  1

 Costumes da Cartuxa, cap. XXIV (P.L. 153, 689). Seguimos a versão latina estabelecida por Dom 1

Laporte: Sources Chrétiennes, n. 313, Cerf, 1984, p. 216. (n.do t.)

— !  —83

Rm 13, 14



Pedro estava de joelhos e o padre Prior, tirando-lhe a sua capa ne-
gra e a sua cogula de noviço, disse: 

“Que Deus te despoje do homem velho e das suas acções …” De-
pois, passando sobre a sua cabeça a cogula que acabava de ser benzida, 
com as suas típicas bandas laterais, concluiu: - “… e te revista do homem 
novo, que foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade.” 

Convertido numa alta e esbelta figura no branco e glorioso do seu 
novo hábito, Pedro levantou-se e dirigiu-se para o altar, do lado da epís-
tola, para ler a sua fórmula de profissão. Desenrolou o pergaminho e 
cantou as simples palavras que o estabeleciam ao serviço de Deus como 
monge para sempre, diante dos seus irmãos, aqui em baixo, e diante de 
todas as assembleias, lá em cima, no céu: 

Eu, frei Pedro Ulrich, prometo estabilidade, obediência e conver-
são dos meus costumes, diante de Deus e dos seus Santos, e das 
relíquias deste ermo, que foi construído em honra de Deus e da 
Bem-aventurada sempre Virgem Maria, e de são João Baptista, 
na presença de Dom Pedro Blœmevenna, Prior. 

A austera calma do coro monástico tinha-se convertido num silên-
cio quase tenso quando as decisivas palavras foram pronunciadas. E en-

— !  —84



tão, depositando o pergaminho sobre o altar, Pedro prostrou-se para 
receber a bênção solene contida na oração consagrante. Estendendo a 
sua mão sacerdotal sobre o monge prostrado, o Prior cantou: 

Senhor Jesus Cristo, que és o caminho sem o qual ninguém vai ao 
Pai, imploramos a tua benigníssima clemência para que a este teu 
filho, afastado de todo o desejo carnal, o conduzas pelo caminho da 
disciplina regular; e porque te dignaste chamar os pecadores dizen-
do: “Vinde a mim todos os que estais oprimidos e eu vos aliviarei”, 
concede que este convite da tua voz seja tão poderoso naquele que, 
depondo o peso dos pecados, e saboreando quão doce és, mereça ser 
sustentado com o teu alimento. E como te dignaste proteger as tuas 
ovelhas, reconhece a este entre as tuas, para que te conheça de tal 
modo que não siga (pastores) estranhos, nem ouça a voz de outros, 
mas a tua, que dizes: “ quem quiser servir-me que me siga”. Que vi-
ves e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo e és Deus pelos 
séculos dos séculos. Amém.  1

A oblação tinha sido realizada. Pedro levantou-se e voltou à sua ca-
deira, já não sendo seu bem próprio, mas inteiramente de Deus. A oblação 
estava feita e o sacrifício não tardaria a completá-la. Em Tyburn, quando 

 Ibib., cap. XXV, 1 (PL: 153, 691) S. C. P. 218.1
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o verdugo metia a sua mão sanguinária no coração do beato John 
Houghton, o mártir tinha deixado ouvir: “Bom Jesus, que farás do meu 
coração?” Do mesmo modo agora, o novo monge poderia ter feito a 
mesma pergunta ao Sacerdote eterno do perpétuo sacrifício celeste: 
“Bom Jesus que farás tu com o meu coração? Só podia haver uma res-
posta, e expressa numa linguagem que poucos podem entender e ainda 
menos aceitá-la. “Eu farei o teu coração como o meu”. Significando com 
estas palavras que deve ser coroado de espinhos e atravessado com uma 
lança. Seja como for, o dia em que um jovem ou uma jovem se com-
prometem um ao outro diante do altar de Deus, ainda que seja “para o 
melhor e para o pior, na riqueza e na pobreza”, são “o melhor” e “a rique-
za” o que domina nos seus corações e mentes. Todo o demais é como 
que absorvido por uma alegria do momento e com razão. 

Assim se passava com Pedro. Não que ele sentisse muita alegria ou 
qualquer outro sentimento. É uma treva divina, como explica são João 
da Cruz, que só o é para nós, porque os nossos olhos interiores são de-
masiado débeis para suportar o esplendor da luz de Deus. Os nossos 
sentidos espirituais penam debaixo da mesma deficiência. A voz do Ver-
bo na alma é ensurdecedora para o nosso ouvido e impede-a de falar. O 
impacto incomensurável da grandeza de Deus sobre o nosso frágil ser de 
criaturas produz uma certa torpeza à causa do seu shock. Pedro, en-
quanto permanecia na sua cadeira, não sentia quase nada, mas era por-
que tinha demasiado que sentir. Mas precisamente à causa deste estado, 
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de quase coma a todo o sensível, dava-se conta de que algo ainda mais 
profundo sucedia nele: uma calma imóvel e silenciosa, a perfeita assimi-
lação da sua vontade com a vontade de Deus. Aquela verdadeira carida-
de que suporta tudo, tudo crê, e que não passará jamais! incluso se tudo 
tivesse sido destruído. 

“Uma porta foi aberta no céu”, mas no esplendor que tinha diante, 
Pedro, a principio, não pôde ver senão a luz. A voz do cantor fê-lo re-
gressar a si: Sanctus E enquanto o sino tocava solenemente, o coro pros-
seguiu o hino querubínico ao qual aos homens lhes está permitido unir-
se durante um momento, incluso na terra. Poucos momentos depois de 
que a luz da glória partira, foi dado a um abrir as portas de oro do taber-
náculo. E “o Cordeiro, de pé, como degolado”, foi levantado à vista dos 
monges. Estes, como os vinte e quatro anciãos, “caíram por terra e adora-
ram o que vive pelos séculos dos séculos”. 

No exacto momento do Agnus Dei, quando o diácono se aproxi-
mou ao coro e Pedro deu o beijo da paz, este reconheceu naquele rito a 
convocação ao acto que coroaria a cerimónia inteira. E assim, dirigiu-se 
de novo ao altar, esta vez não para dar, mas para receber.  

O dom de si mesmo tinha sido sem reservas: com todo o coração, 
com toda a sua alma, com todas a sua mente, com todas as suas forças. 
Tinha chegado ao final, não tinha sido infiel à sua chamada divina e, as-
sim, dirigiu-se confiante ao altar para receber essa comunhão, que o seu 
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Mestre lhe havia prometido seria mais plena de graças que nenhuma 
outra. “Dar-lhe-ei o maná escondido. Diz a promessa – e dar-lhe-ei também 
uma pedrinha branca e, gravado na pedrinha, um nome novo que ninguém 
conhece, se não o que o recebe”. Se são João, o evangelista, não pôde ins-
truir-nos em pessoa, não poderá Pedro tentar contar-nos alguma coisa, 
se é que podemos compreender? 

Desde esta “digníssima mesa do Senhor Jesus”, enquanto era dada a 
Pedro esta “Pedrinha branca”, este manjar precioso e delicado – o verda-
deiro Corpo e Sangue do Senhor – Deus entregava-se, por sua vez, a ele 
por inteiro. Vinha na sua humanidade sagrada, mas trazendo com ele 
necessariamente um presente que nenhum homem pode oferecer ao 
seu semelhante, nem sequer uma pálida figura: a sua divindade. Pedro 
recebia o seu Deus. Recebia? Mais que isso. O nome secreto escrito so-
bre a “Pedrinha branca” da Santa Eucaristia não é realmente secreto, 
nem novo, porque não há outro nome dado aos homens pelo qual po-
dem ser salvos: o Santíssimo Nome de Jesus. O que era novo e o que é 
um segredo, que essas desconcertantes palavras revelam, é que, sendo o 
nome do seu Salvador, Pedro soube que, de alguma, maneira esse nome 
se tinha convertido no seu.  

A comunhão sacramental com Jesus Cristo quem foi capaz de pe-
netrar neste mistério? A que podemos compará-lo? Provavelmente a 
imagem mais apropriada é a da união sagrada de um homem com a sua 
esposa, figura da união de Cristo com a sua Igreja, que constitui a reali-
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dade. Mas “este é um grande mistério”, grande e insondável. A Igreja mis-
tura uma gota de água no vinho do cálice e ora para que através do “mis-
tério” deste vinho misturado com água possamos ser dignos de partici-
par à divindade, mas o mistério permanece. Naquele momento da co-
munhão, Pedro tinha podido dizer-nos que já não lhe parecia ser ele 
mesmo: “Vivo eu, mas não sou eu, é Cristo quem vive em mim”. 

Sem identificação de personalidade, sentia-se, este soldado, feito 
um só com Cristo. “Osso dos meus ossos, carne da minha carne”. E envolto 
como num véu, na medida do possível, de divindade. Apertado nesse 
abraço extraordinário, ele seria outro Cristo sobe a terra, debaixo do 
olhar do Pai, para Lhe oferecer, cada dia, e cada hora, o incenso agradá-
vel do sacrifício de louvor. E assim podia ser no tempo, e sê-lo-ia na 
eternidade, quando as lâmpadas resplandecentes da fé se extinguirão 
por si mesma ante o Sol do dia perfeito. E, elevado pelos fortes braços da 
sua Advogada até ao estrado do trono divino, pelo direito da sua incor-
poração ao Filho, entraria no Santo dos Santos da Trindade. E ali, cha-
mado pelo Pai por aquele nome novo – o de Jesus – oferecer-lhe-ia ado-
ração e amor para sempre. 

Por isso Jesus, com ele e nele, como um irmão com o seu irmão, a ti 
Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo a honra e 
toda a gloria pelos séculos do séculos. Amém. 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VII. À BEIRA DO ABISMO 

ra um Dom João verdadeiramente perturbado o que se sen-
tava no seu pequeno oratório, um anoitecer, enquanto se 
aproximava a hora de Completas. Ao princípio da tarde ti-
nha recebido uma nota de um certo Dom Nicolás, um antigo 

noviço, formado por ele, que não anunciava nada de bom. Em breve, 
dizia que a sua profissão tinha sido um grave erro, que ele não estava fei-
to para a vida cartusiana e que a sua saúde o provava. Acrescentava que 
agora sabia que os cartuxos não eram santos como a gente de fora o 
pensa e que ele podia servir a Deus noutro lugar, incluso no mundo, tão 
bem ou melhor que na clausura. Que tinha a intenção de ir a Roma, 
mesmo a pé, para obter as bulas que o dispensariam dos seus votos. Que 
ele tinha sabido que outros o tinham feito e que, se o padre Prior lhe 
recusasse a autorização, então iria sem ela. 

Dom João, como muitos outros Mestres de noviços antes e depois 
dele, tinha tido, mais de um vez, a amarga experiência de poder dizer: 
“Filhos criei e eduquei, mas eles revoltaram-se contra mim”. Ele tinha visto a 
mais de um deste que sabia feitos para grandes coisas, mas depois da 
profissão, com a sua liberdade recuperada, deixá-lo a ele e aos seus con-
selhos de lado e caminhar por sendas que não eram precisamente as da 
maior perfeição. Oh, nada de verdadeiramente pecaminoso, somente a 
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instalação na rotina, escolhendo o menos difícil nas alternativas. O qual 
significava dizer “adeus” à santidade. Santidade que ele sabia possível 
para eles. Mas caso este era o cúmulo: um dos seus próprios filhos a 
ponto de abandonar a Ordem como fugitivo! 

O que podia fazer ele? Rezar, com certeza! Mas não poderia inter-
vir de alguma outra maneira para impedir um tal desastre? Ma, ai! Só 
tinham passados três anos desde que Dom Nicolás tinha feito a sua pro-
fissão e já era todo estranho para o amigo e guia que o havia servido tão 
bem durante o noviciado. 

A sua dúvida foi resolvida pela repentina chegada à sua cela do pa-
dre Prior. Ele em pessoa, a essa hora, indicação suficiente de que tinha 
alguma coisa de muito grave. O Prior contou rapidamente o que se pas-
sava: era o mesmo da nota de Dom João. 

– “Não consegui tirar-lhe nada de bom – disse o Prior irritado. 
Mais duro que o ferro e orgulhoso como Lúcifer. Deveria encerrá-lo na 
prisão imediatamente, porque essa ameaça de fuga…” 

– “Oh não, não faça isso! – interrompeu Dom João - isso não, padre 
Prior. Antes disso deixe-me, pelo menos, tentar a ver o que posso fazer”. 

– “É exactamente para isso que vim, respondeu o outro. Deixo o 
assunto nas tuas mãos. Faz o que te pareça melhor. Manda-lhe uma das 
tuas “pequenas notas” – concluiu, com um esboço de sorriso nos seus 
lábios e, então, foi-se. 
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Era preciso fazer algo e de imediato. A noite e o demónio são bons 
amigos. E quem pode dizer a perfídia que não são capazes de tramar en-
tre eles para a ruína eterna da alma errante do jovem monge? Completas 
ditas, Dom João acendeu uma lâmpada e colocou uma vela no seu escri-
tório, empapou a sua pena na tinta e escreveu rapidamente durante meia 
hora. Dobrou o papel, meteu-o num envelope, e saiu na escuridão do 
claustro. Havia apenas lua suficiente para poder contar as portas das ce-
las até chegar a de Dom Nicolás. 

Dom João bateu suavemente, mas a porta abriu-se imediatamente, 
abruptamente, revelando a figura de um monge alto, cujo rosto era va-
gamente visível à luz da pequena lanterna que o jovem tinha na mão. 
Naquele momento, ele passeava pelo corredor como um animal enjau-
lado. Tomou violentamente o papel que Dom João lhe oferecia, em si-
lencio, fechou a porta quase na sua cara. Quase, mas não tanto, porque a 
vacilante luz teve o tempo suficiente de iluminar o rosto perturbado do 
seu antigo Mestre, cuja vista tinha deixado uma profunda impressão no 
jovem. Que lhe recordava? Pensava, enquanto se dirigia ao seu cubículo 
para ver o que o velho – isso era D João para ele – tinha para lhe dizer. 

–“Pobre velho Dom João!”- exclamou. Era a primeira nota de ternu-
ra que vinha da sua parte, desde há muito tempo. Mas que o era que 
aquela fugaz visão lhe recordava? Ah! Agora já sabia! Era um quadro de 
nosso Senhor no Horto que tinha visto uma vez: sofrimento profundo 
misturado com uma paz perfeita. Mesmo como deve ter sido no Getsé-
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mani. Mas visto por quem? A graça veio-lhe de imediato, como resposta. 
“Por Judas!” Dom Nicolás estremeceu. 

E isso podia muito bem ser assim, porque, poucas celas mais distan-
te, Dom João lutava numa agonia, em oração pela salvação da sua alma. 
Para dar ao seu espírito perturbado algum apoio com que pudesse 
emergir das agonias profundas da oração, tinha posto sobre o seu orató-
rio uma imagem das Cinco Chagas, e dirigia as suas fervorosas súplicas a 
Nosso Senhor ferido, ultrajado, atraiçoado por um dos seus amigos mais 
chegados. A seus pés, a suas mãos chagadas. E depois aproximando-se 
ao Templo do Amor, naquele coração atravessado, Dom João desafogou 
toda a sua alma e introduziu-se nas águas profundas da paz, onde ne-
nhuma malícia de si mesmo ou do próximo podia atingi-lo. 

Dom Nicolás acendeu uma vela da sua lâmpada, abriu o envelope e 
começou a ler. 

Eu li, queridíssimo irmão, a tua afectuosa carta e não sei de que 
deva ter maior compaixão, se da tua insensatez ou da tua doença. 
És um jovem na Ordem, alguém pois que, normalmente, deveria 
servir-se mais das rédeas que das esporas, como quem em todas 
as coisas é arrebatado pelo ardor da sua carreira. Que em ti seja 
de outro modo. Examina, suplico-te, qual seja a causa. Não só 

— !  —94



não queres correr, mas nem sequer caminhar no caminho do 
Senhor. Para onde queres ir? Para o mundo? Isso ser-te-ia preju-
dicial, tão pernicioso que não podes pedi-lo sem pronunciar a 
tua própria condenação. Oh meu querido irmão! Quem está tão 
doente que procure a morte como remédio? E, ainda, se encon-
trasse algum com o espírito tão insensato que prefira morrer em 
vez de viver na aflição, para ti, trata-se de outra coisa. Com efei-
to, não se trata da morte temporal, que se supera em poucas ho-
ras, mas da condenação eterna da tua alma. Tu não podes voltar 
ao mundo sem condenar a tua alma eternamente. De nada serve, 
meu querido Nicolás, que me fales, que me alegues as bulas 
apostólicas que talvez penses obter. Neste assunto Cristo não as 
conhece, e o Diabo não as teme. Esta dispensa só concerne o juí-
zo da Igreja e tem por efeito que, se a obténs, não te acusarão 
como apóstata, mas não acontece o mesmo com Deus. 

O leitor levantou os olhos e pensou para consigo: “Pode esta vee-
mente bagatela vir realmente de Dom João?” Nicolás tinha-o conhecido 
em muitos estados de ânimo, mas nunca tinha pensado que esse sereno 
e amável velho Mestre pudesse tocar dessa maneira. Era uma indicação 
do perigo em que se encontrava, e ele sentia-o. E inclinou-se para conti-
nuar a leitura. 
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Tu dizes: “Eu estou doente, não posso levar esta carga da Ordem 
porque sou de estrutura delicada.” Caríssimo irmão, não sabes 
que esse e não outro, é o caminho que conduz à Vida? Por acaso 
não há que passar por muitas tribulações para entrar no Reino 
de Deus? “Estreita é a senda que conduz à vida”, disse Jesus. E eu 
procurarei a larga? Caríssimo irmão Nicolás, estás num grande 
erro que merece ser compadecido. Se desejas salvar-te não há 
outra esperança que aquela que Cristo ensinou com a sua pala-
vra e exemplo e que todos os santos viveram. Dirás: “eles não 
foram cartuxos”. É verdade, mas todos foram pacientes, humil-
des, submissos a Deus e à Igreja, obedientes aos seus superiores. 
Quando tenhas começado a sê-lo desaparecerá toda a tentação. 
Porque docíssimo irmão, a causa da tua petição não é que estejas 
doente o mal disposto, mas (tu me perdoarás que o digas clara-
mente) que estás seco, preguiçoso, vazio do amor de Deus e não 
mortificado nas paixões viciosas. Estas são as coisas que te pro-
duzem esse mal-estar e essa doença. 

Seco! Preguiçoso! Vazio do amor de Deus! Não mortificado! As 
palavras pareciam percutir, por si mesmas, terríveis golpes no seu cansa-
do cérebro.  
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Talvez me dirás: “Eu entrei na Ordem com uma intenção pouco 
clara, portanto Deus não me chamou.” Se a intenção não foi clara 
quando eras livre, fá-la agora clara como a necessidade te impõe 
para que sejas bom. Feliz tal necessidade que te impulsa a coisas 
melhores. Aqui brilha a sabedoria de Deus, que sabe como te 
dirigir pela obediência. E o que não recebeste por amor de Deus, 
retém-lo agora por amor de Deus. E quem sabe se sendo tu difí-
cil de domar não conviria para a tua salvação ser como que sitia-
do por Deus? Seduziste-me Senhor, diz o profeta, e eu deixei-me 
seduzir! Foste mais forte e prevaleceste. Oh bem-aventurada se-
dução! Seduz-me Senhor, e ficarei seduzido. Was schadet’s wie der 
Hase in den Pfeffer kommt  Eis que estás ligado ao seu serviço, 1

não te é permitido retirar-te. Onde quer que tu vás levarás contigo 
esse Nicolás não mortificado e preguiçoso, querido irmão, e de-
verás suportar o que agora não queres suportar e coisas ainda 
mais pesadas. Em toda a parte encontrarás aborrecimentos, em 
toda a parte tentações, em toda a parte diabos, porque onde 
queiras que vás, carregarás a ti mesmo. 
Digo-te isto porque é uma vã tentação do persuasivo demónio, 
que noutro lado poderás servir melhor a Deus e mais facilmente. 

 „Não interessa como a lebre termina no prato”. Não sabemos se estas cartas foram escritas em latim 1

ou não. Ou se o provérbio incomodadva o tradutor, ou se com a pressa saiu assim da pena de 
Lanspérgio.

— !  —97

Jer. 20,7



Ele maquina isto astutamente para fazer-te voltar ao mundo com 
pretextos, com a aparência do bem. Ele reprova a Ordem, vili-
pendia os superiores, condena os irmãos, faz crer que não há 
caridade na comunidade, para te conduzir á insatisfação do teu 
estado. Ele põe-te na cabeça que nada na Ordem te convém. Que 
a comida te é contraria, a solidão destruidora da natureza, a do-
ença de estômago muito grande e inumeráveis outras coisas des-
te género. Mas cala-se uma doença que, uma vez conhecida, se en-
contra remédio, todas as outras ficariam curadas. É a falta de mor-
tificação, a tibieza, a aridez e a falta de piedade do homem interi-
or. Essa cala-se, porque ali faz o seu ninho, onde incuba todas as 
outras tentações. 

Quando Dom Nicolás leu a sua comovedora inculpação, a luz co-
meçou a fazer uma irrupção nas trevas da sua alma. Como um homem 
que caminha, sem dar-se conta, à beira deu um abismo, na escuridão da 
noite e, repentinamente, a luz da lua vem deitar um pouco de luz sobre o 
seu caminho, mostrando-lhe o perigo em que se encontra. Assim se pas-
sava com Dom Nicolás. O que se abria a seus pés era nada menos que o 
mais perigoso abismo. Sentou-se, pois, e reflectiu durante um bom tem-
po. A história do seu último ano, o que mais lhe acusava, começou a de-
senrolar-se diante da sua consciência. As pequenas evasões à Regra, os 
Ofícios omitidos, esses dias de lânguida folgança seguidos por outros de 
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frenética, febril actividade. Quando tinha começado a abandonar o ca-
minho da perfeição? Procurava encontrar a resposta, mas esta veio mais 
do céu do que de si mesmo, tão clara, tão inquietadora: NÃO TINHA 
CAMINHADO REALMENTE NUNCA POR ELE! O que tinha pro-
curado no claustro era ser melhor. Chegar a dominar-se tinha sido o seu 
objectivo todo este tempo. Mas nunca tinha amado. Como? E esses ra-
ros momentos, em que se tinha comovido, quase até às lágrimas, ao me-
ditar a Paixão, não era isso amor? Sim, era-o, mas no seu caso era o 
amor-próprio que subtilmente deslizava. Ele sabia a história da Via-Sa-
cra de memória, mas na realidade, não tinha advertido nunca o seu sig-
nificado profundo: o amor infinito com que Deus o amava, amor mani-
festado à humanidade pontualmente. De um modo que os homens po-
diam ver e tocar; que têm o seu lugar humano, histórico, no mundo, 
mas, que, ao mesmo tempo, era divino e eterno. 

Oh, Nicolás! – continuou a ler – submete a tua alma à vontade 
de Deus, aceita morrer com ele na cruz. Ele não quis descer da 
cruz, nem subtrair-se às mãos dos seus inimigos, quis derramar 
até à ultima gota de sangue e permitir que não houvesse parte do 
seu corpo que não ficasse chagada e tudo par resgatar a tua alma, 
meu Nicolás. Oh preciosa alma, que foi redimida a tão alto pre-
ço! Oh preciosa alma que foi amada por Deus, teu criador, com 
tão imenso amor! 
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Bom é o estado monástico em que estás, nada te livrará dele, se 
não Deus, pela morte. Antes de ser monge pudeste salvar-te sem 
sê-lo. Mas uma vez feito monge, ofereceste-te a Deus. És posses-
são sua. Que dignidade a tua! Que grande graça de Deus! De 
novo peço-te, de novo rogo-te, de novo suplico-te, caríssimo Ni-
colás, pelo sangue de Jesus Cristo que te redimiu… 

Dom Nicolás interrompeu a leitura, subitamente e levantou os 
olhos. Parecia-lhe que no muro oposto resplandecia misteriosamente 
aquela imagem das Cinco Chagas que o seu antigo Mestre lhe tinha ofe-
recido uma vez, explicando-lhe as suas virtudes. E se recordava como 
uma vez a tinha a atirado para a sua gaveta dizendo com desdém – “Ima-
gens piedosas para crianças!” O cansado jovem escondeu o rosto entre 
as mãos, e então veio-lhe o alívio bendito das lágrimas. Mas não por 
muito tempo. Aquelas não eram lágrimas sentimentais de compaixão 
por si mesmo. O cálido vento do sul tinha fundido ligeiramente esta 
alma de gelo, mas as águas que manavam eram as duras lágrimas de um 
homem em pena pelo seu Amor. E se o Espírito de Deus sopra suave-
mente do sul, fazendo abrir-se as flores e enchendo o ar com um delica-
do aroma, de toda a espécie, pode igualmente soprar do norte e fazer 
estremecer o sangue nas veias dos homens, impaciente por irromper e 
pôr-se em acção. Assim acontecia agora. Dom Nicolás retomou a leitura. 
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…Começa de novo. Renova o teu propósito como se fizesses 
uma nova profissão a Deus. Oferece-te a fazer e a sofrer tudo 
quanto seja da sua vontade, extirpando o amor-próprio, fomen-
tando um ódio santo contra ti mesmo. E já que a nossa vida é 
breve, aspira, sem cessar, a Deus para receber conselho e ajuda, 
luz e guia, consolo e conformidade à sua vontade, par manter o 
espírito fervoroso e muito unido a Ele. 
Escrevi-te tudo isto por ordem do nosso venerável padre Prior, 
demasiado ocupado. Fi-lo à pressa, segundo o que me lembrava. 
Se encontras alguma coisa dura de ouvir, perdoa-me, por favor. 
Se sentes que qualquer coisa disto te acalma e te faz bem, escre-
verei, com muito gosto, outra vez e com maior fruto. Adeus, que-
ridíssimo irmão.  1

Dom Nicolás pôs-se de pé e tomou coragem para a nova vida que 
sabia devia começar. Não seria fácil, não procuraria mais as coisas fáceis. 
Procuraria com ardor o amor, aquele amor que é forte como a morte e insa-
ciável como o inferno. 

Lemos, no fim de um dos acontecimentos que mais marcaram a 
história humana, que o herói, uma vez ultrapassada a crise, começou 

 Carta 32, a Dom Nicolás, Opera Omnia t.IV, p. 152ss. Este Dom Nicolás efectivamente perseverou 1

na Ordem (n. do t.)
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uma vida nova. “Levantou-se e foi baptizado. E tomando alimento recuperou 
as forças”.  

O sinal de que a crise de Dom Nicolas estava vencida foi que, na-
quele momento, ele se dirigiu imediatamente à janela, junto à porta da 
cela, para tomar a refeição da noite, por muito tempo descuidada. Dois 
ovos fritos, quase frios, um pratinho de feijões verdes frios. Comeu, re-
zou Completas e foi deitar-se e dormiu profundamente. 

— FIM — 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