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"Foi um inimigo que fez isto" 
 

Escrevo-vos, irmãos bem amados, para que saibais que, desde o dia em que 
Adão foi criado até ao fim do mundo, o Maligno fará guerra constante aos 
santos (Ap 13,7)... Contudo, são poucos os que se dão conta de que o 
saqueador das almas coabita com eles nos seus corpos, muito perto das suas 
almas. Vivem na tribulação e não há ninguém sobre a terra que os possa 
reconfortar. Por isso, olham para o céu e aí colocam a sua esperança, 
contando receber alguma coisa dentro de si próprios. Desta forma, e graças à 
armadura do Espírito (Ef 6,13), vencerão. Com efeito, é do céu que recebem 
uma força, que permanece escondida aos olhos da carne. Enquanto 
procurarem Deus com todo o seu coração, a força de Deus vem secretamente 
em seu auxílio a todo o momento... É precisamente porque tocam com o dedo 
na sua fraqueza, porque são incapazes de vencer, que eles solicitam 
ardentemente a armadura de Deus e, assim revestidos com o equipamento do 
Espírito para o combate (Ef 6,13), tornam-se vitoriosos... 

Sabei, pois, irmão bem amados, que em todos os que prepararam a alma para 
se tornarem numa terra boa para a semente celeste, o inimigo apressa-se a 
semear o seu joio... Sabei também que aqueles que não procuram o Senhor 
com todo o seu coração não são tentados por Satanás de forma tão evidente; é 
mais às escondidas do que por manhas que ele tenta... afastá-los para longe 
de Deus. 

Mas agora, irmãos, tende coragem e não receeis. Não vos deixeis assustar 
com imaginações suscitadas pelo inimigo. Na oração, não vos entregueis a 
uma agitação confusa, multiplicando gritos sem nexo, mas acolhei a graça do 
Senhor na contrição e no arrependimento... Tende coragem, reconfortai-vos, 
resisti, preocupai-vos com as vossas almas, perseverai zelosamente na 
oração... Porque todos os que procuram Deus com verdade receberão uma 
força divina na sua alma e, recebendo essa unção celeste, todos sentirão em si 
o gosto e a doçura do mundo que há-de vir. Que a paz do Senhor, aquela que 
esteve com todos os santos padres e os guardou de todas as tentações, 
permaneça também convosco. 


