
FAROL 

 

in evangelhoquotidiano.org 

2008 

1 

Santa Teresa do Menino Jesus (1873-1897), carmelita, Doutora da Igreja 
Ms C, 25, vº 

 

Um tesouro escondido 

 

Diz a esposa do Cântico [...] que se ergueu do leito para ir à procura do seu 
bem-amado na cidade, mas em vão o procurou; depois de ter saído da cidade, 
então encontrou aquele que o seu coração amava (Cant 3, 1-4). Jesus 
esconde-Se, não quer que encontremos a Sua presença adorável no repouso. 
[...] Oh!, que melodia para o meu coração é este silêncio de Jesus, que Se faz 
pobre a fim de que possamos exercer a caridade com Ele, que nos estende a 
mão como um mendigo a fim de que, no dia radioso do juízo, quando vier em 
toda a Sua glória, Ele possa dizer-nos estas doces palavras: «Vinde, benditos 
de Meu Pai [...], porque tive fome e destes-Me de comer, tive sede e destes-Me 
de beber; era peregrino e recolhestes-Me; estava nu e destes-Me de vestir; 
adoeci e visitastes-Me; estive na prisão e fostes ter Comigo» (Mt 25, 34-36) Foi 
o próprio Jesus que proferiu estas palavras, é Ele que quer o nosso amor, que 
o mendiga. Ele coloca-Se, por assim dizer, à nossa mercê, nada quer tomar 
que não Lhe demos. [...] 

Jesus é um tesouro escondido, um bem inestimável que poucas almas sabem 
encontrar, porque Se esconde e o mundo ama aquilo que brilha. Ah!, se Jesus 
tivesse querido mostrar-Se a todas as almas com os Seus dons inefáveis, 
certamente que não haveria uma só que O desdenhasse; mas Ele não quer 
que O amemos por causa dos Seus dons, Ele próprio há-de ser a nossa 
recompensa. 

Para encontrar uma coisa que está escondida, a pessoa tem também de se 
esconder; a nossa vida há-de ser um mistério, havemos de nos parecer com 
Jesus, com Jesus cujo rosto permanecia oculto (Is 53, 3) [...]. Jesus ama-te 
com um amor tão grande que, se O visses, cairias num êxtase de amor [...], 
mas não O vês e sofres com isso. Porém Jesus não tardará a «levantar-se 
para o julgamento, para salvar os humildes da nação» (Sl 75, 10) 

 


