SANTIDADE
Conhecimento de Deus
Conhecimento de nós próprios
O texto que se segue é de um sermão feito pelo Padre Rodriguez durante a
Santa Missa na nossa conferência do Exército de Advogados de Nossa Senhora,
que se realizou em St. Louis, Missouri.
pelo Padre Michael Rodriguez

Em 13 de Maio de 1917, perto do fim da Sua primeira aparição em Fátima, a
Santíssima Mãe de Deus abriu as mãos e fez brilhar uma luz muito intensa sobre os três
pastorinhos.
Lúcia contou: “…uma luz tão intensa…penetrando-nos no peito e no mais íntimo da
alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos
vemos no melhor dos espelhos.”
Em Fátima, as três crianças – Lúcia, Francisco e Jacinta – tiveram uma experiência
intensa de Deus, e na luz que é Deus, compreenderam mais claramente a sua própria
indignidade e a necessidade absoluta de Deus. Este conhecimento de Deus e o consequente
conhecimento de nós próprios foi-lhes dado por Deus através da Mediação Maternal da
Santíssima Virgem Maria.
O Padre Jean Nicolas Grou, um padre e místico Jesuíta francês do Século XVIII,
escreveu o seguinte:
“Toda a santidade cristã está contida em duas coisas: o conhecimento
de Deus, e o conhecimento de nós próprios. Santo Agostinho exclamou:
‘Senhor, que eu possa conhecer-Vos, e que possa conhecer-me a mim
próprio.’ O conhecimento de Deus eleva a alma; o conhecimento de nós
próprios nos mantém humilde.
“O conhecimento de Deus eleva a alma para contemplar algo das
profundezas das perfeições divinas, enquanto que o conhecimento de nós
próprios abaixa a alma ao abismo da sua insignificância e do pecado. O que é
espantoso é que o conhecimento de Deus, que eleva o homem, ao mesmo
tempo humilha-o pela comparação dele próprio com Deus.”
O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós próprios leva à santidade. Isto é
precisamente o que teve lugar em Fátima há 100 anos, e ocorreu para que todos os homens
do nosso tempo se possam converter, chegando a conhecer o Deus verdadeiro – através de
Maria – assim como a sua insignificância e a necessidade do arrependimento.
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Arrependamo-nos e
deixemos de ofender a Deus
Este é o caminho para a santidade e é também o caminho para o Céu! Nossa
Senhora veio a Fátima para nos incitar a arrepender-nos dos nossos pecados (conhecimento
de nós próprios) e deixarmos de ofender a Deus – Deus Que é infinitamente santo, bom, fiel
e verdadeiro (conhecimento de Deus).
Vivemos em tempos desesperados, provavelmente mais do que em qualquer outro
período da história humana! Só uma pequeníssima percentagem de Católicos conserva hoje
a verdadeira Fé – completa e pura – no culto, na doutrina e na moral.
Os tempos são desesperados porque o homem se afastou de Deus e da Sua Santa
Lei. E o que fez Deus? Deus, na Sua infinita misericórdia, enviou a Sua Mãe a Fátima para
recordar às almas a verdade maravilhosa sobre Deus (conhecimento de Deus), que, por seu
lado, faz o homem ajoelhar-se em adoração, amor e arrependimento, à medida que
reconhece quão infiel e traiçoeiro ele tem sido (conhecimento de nós próprios).
Os Séculos XX e XXI não se caracterizam pelo conhecimento de Deus, mas pela
rejeição de Deus! Os erros da Rússia são erros sobre Deus e sobre a verdadeira natureza do
homem. Os nossos tempos, caracterizam-se, tragicamente, pela ignorância de Deus e um
sentido empolado do homem.
O conhecimento de Deus não quer dizer que cada indivíduo possa decidir crer em
Deus como lhe apetecer ou lhe convier, ou segundo interpretações pessoais das Sagradas
Escrituras. É Deus Quem revela a verdade sobre Si próprio, e Deus faz isto por meio da
Igreja Católica.

A Igreja Católica,
a religião verdadeira
A Religião Católica é a única religião verdadeira, e todas as outras religiões são
falsas, porque transmitem crenças falsas sobre Deus. O Padre Grou explica:
“O conhecimento que devemos ter é o que o próprio Deus revelou sobre a
Santíssima Trindade.”
Em Fátima, a Santíssima Mãe de Deus traz a luz – o verdadeiro conhecimento de
Deus – ao nosso mundo escurecido, por exemplo na terceira aparição do Anjo de Portugal:
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente...” e na visão
da Irmã Lúcia da Santíssima Trindade em Tui, Espanha, em 13 de Junho de 1929.
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O verdadeiro conhecimento de Deus
corresponde a Fátima
É notável comparar como o Padre Grou explica o verdadeiro conhecimento de Deus
com os vários aspectos da Mensagem de Fátima. O Padre Grou escreve:
“Devemos conhecer a extensão do Seu poder, da Sua providência, da Sua
santidade, da Sua justiça e do Seu amor. Devemos conhecer a extensão e a
multidão das Suas misericórdias, a maravilhosa economia da Sua graça, a
magnificência das Suas promessas e recompensas, o terror dos Seus avisos e
o rigor dos Seus castigos, a adoração que Ele requer, e os preceitos que Ele
impõe. Numa palavra, devemos saber o que Ele é para nós, e o que Ele quer
que sejamos para Ele.”
O Milagre do Sol (13 de Outubro de 1917) manifesta o imenso poder de Deus, e as
vidas da Lúcia, Francisco e Jacinta são um testemunho brilhante da providência e amor de
Deus.
O Anjo da Guarda de Portugal transmite um sentido profundo da santidade de Deus,
e os pedidos repetidos de Nossa Senhora para rezarmos, sacrificarmo-nos e fazermos
reparação manifestam a incrível extensão da misericórdia de Deus e a maravilhosa
economia da Sua graça.
As magníficas promessas e recompensas de Deus estão no centro da Mensagem de
Fátima, a saber, a conversão da Rússia e a paz concedida ao mundo através da Consagração
da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, feita pelo Papa, e a promessa de salvação dada a
quem fizer a Devoção dos Cinco Primeiros Sábados (que inclui os Sacramentos). Como
também estão os Seus terríveis avisos e castigos rigorosos, como, por exemplo, a visão do
inferno “para onde vão as almas dos pobres pecadores,” guerras, perseguições da Igreja,
muito sofrimento para o Papa, e o aniquilamento de nações.
Em resumo, a Mensagem de Fátima ensina-nos “quem e o que Deus é para nós e o
que Ele quer que sejamos para Ele.” A Mãe de Deus, Toda Santa, veio a Fátima para nos
trazer o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento de nós próprios.
Somos, de facto, pobres pecadores que devemos parar de ofender a Deus.
Arrependamo-nos e façamos a devida reparação à majestade infinita de Deus.
Pela luz de Fátima, Nossa Senhora veio para nos fazer santos e guiar-nos para o
Céu. Amem.
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