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INTRODUÇÃO
Este retiro acontece no ano e no mês em que comemoramos o 150º aniversário da morte do nosso Fundador. Outubro é, para a 
Igreja, além disso, “o mês das missões”. O lema que serviu de mote à Jornada do Dia Mundial das Missões e ao mês de Outubro 
Missionário de 2020 foi extraído do Profeta Isaías: “Eis-me aqui: podeis enviar-me”. Como veremos, é a mesma frase que Claret 
escolheu para justificar a sua doação missionária. Essas palavras catapultaram-no num impulso irresistível, desde a sua infân-
cia, em Salhent, até ao seu leito de morte, em Fontfroide. Como pode, hoje, esta frase enérgica incitar um missionário ancião, 
um estudante ou um leigo claretiano, caso o teor destas reflexões lhes chegue às mãos? Irá despertar os sonâmbulos, mover 
os paralisados, espicaçar os medíocres? Poderá servir de ajuda a quem estiver a atravessar uma crise? Em situações pessoais 
tão diversificadas, como poderá sacudi-lo a veemência destas palavras? Não podemos esquecer a ameaça cruel da pandemia, 
que constituiu também para todos nós um cenário e um motivo de reflexão séria. 

A fé não se cinge ao papel de escutar a Deus e de Lhe dar uma resposta. Desde o dia da Criação que Ele, que não necessita de nin-
guém, quis contar com a colaboração humana para quase tudo. E começou por nos confiar a responsabilidade de completarmos 
a obra da Criação e de tudo o que acontecesse na terra. Daí que não nos tenha criado como meros recetores passivos da sua 
voz, mas como emissores ativos. Tornou-nos capazes de receber, mas também de dar. Na «Antologia dos disparates», um jovem 
declara que “a fé é aquilo que Deus nos concede para podermos compreender o que os padres pregam”. Brincadeira à parte, a 
fé é precisamente aquilo que Deus nos outorga, para lutarmos por ela, não para adormecermos, mas para nos entusiasmarmos. 
Como iremos ver, a nossa fé deve crescer e reagir perante inércias indolentes e avançar impetuosamente para nos colocar à 
disposição de Deus. O nosso Retiro incide sobre esse ponto. 

Comentaremos a expressão inicial, primeiramente no seu contexto bíblico e profético, para a explorar, depois, na experiência do 
nosso Fundador, permitindo sermos atingidos e transformados pelo seu vigoroso dinamismo. Constituirá uma bela homenagem 
à pessoa de Claret, neste especialíssimo ano. Vão facultar-se breves sugestões para a oração pessoal ou comunitária, na se-
quência de cada reflexão.
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LECTIO: O relato de uma visão (Isaías 6, 1-8)
A frase inspiradora, que comentamos, encontra-se no final do relato da vocação de Isaías, no capítulo sexto do seu livro. Visto-
riemos essa passagem, para a situar no seu contexto e a entender melhor: 

“No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, eu vi o Senhor, sentado em um trono alto e dominante, e o seu manto cobria o 
Santuário. Diante do Senhor, estavam serafins. Cada qual bradava para o outro: Santo, santo, santo é o Senhor do Univer-
so. Toda a terra está cheia da sua glória! À voz de quem bradava, as colunas das portas oscilaram, e o Templo enchia-se 
de fumo. Eu disse então: ‘Ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros! Impuros são os lábios da 
gente com quem vivo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor do Universo’. Um dos serafins voou ao meu encontro: tinha na 
mão um carvão ardente, que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: “Isto acaba de tocar-
te nos lábios: o teu pecado foi tirado, as tuas faltas foram perdoadas”. Ouvi então a voz do Senhor: ‘Quem hei de enviar? 
Quem irá, em nossa vez?”. E eu respondi: ‘Eis-me aqui: podeis enviar-me’.   (Isaías 6, 1-8).

Estamos perante uma das páginas mais profundas e impressionantes do Antigo Testamento. Que pormenores especiais ressal-
tam dela? Centremo-nos, ao menos, nestes:

O quadro histórico. Isaías situa este episódio autobiográfico, em 739 a.C., ano da morte do rei Ozias, o último a governar o Reino 
do sul. Tinha presidido ao reino de Judá, durante por 52 anos. Durante o seu mandato, na linha da promessa de Deus, a nação 
havia sido abençoada com tempos de prosperidade. A partir da morte deste monarca, as coisas iriam alterar-se, para pior.  

O cenário. Os factos decorrem no âmbito sagrado do Templo. Um dia, enquanto orava, Isaías sofreu uma forte comoção. Se nos 
fixarmos com algum cuidado nas palavras do relato, verificaremos que não se trata propriamente de uma vocação, mas sobre-
tudo na legitimação da sua missão profética. Isaías não é chamado especificamente, mas decide colocar-se como instrumento 
nas mãos de Deus. 

Uma experiência pessoal, contada em linguagem metafórica. Algumas vivências da nossa vida podem ser relatadas por pala-
vras; outras, não. As emoções, os sentimentos e as vivências espirituais não são fáceis de descrever. Neste momento, Isaías 
recorre a imagens para contar a sua história. Seria uma ingenuidade interpretá-la no sentido literal. Com efeito, Deus não tem 
necessidade de se manifestar sentado, de Se cobrir com um manto para Se proteger do frio, ou de ser assistido por serafins, 
como se de guarda-costas se tratasse. Isaías narra, não é uma aparição, mas uma experiência interior, em formato de visão.

A estrutura literária do relato. Construídas com finíssimo recorte, narram-se a visão de Deus e a purificação do profeta. Ambas 
servem de introdução ao colóquio posterior, durante o qual Isaías apresenta a sua oferta e recebe um desconcertante encargo 
divino (vv.9-13). O que é que descrevem os oito primeiros versículos?

• Uma visão de Deus (vv 1-4), marcada por um terramoto, que faz abalar todo o Templo e o enche de fumo. Apanhado em 
cheio por tão grande portento, Isaías fica estarrecido perante o Altíssimo, o Senhor do universo, que possui o seu trono 
nos céus e é assistido por serafins, que entoam sem cessar: “Santo, Santo, Santo”. Isaías fica tão sobressaltado que o 
cabelo se eriça e adivinha uma grande tragédia (“estou perdido”), pois sabe que ninguém pode ver a Deus e continuar 
com vida. 

• A purificação do profeta (vv 5-7). Logo que entra em contacto com o Senhor, Isaías experimenta dramaticamente a sua 
debilidade e indignidade. Como poderá ele, homem de lábios impuros, permanecer perante o Deus três vezes santo? Con-
tudo, o Senhor leva a cabo a sua obra de salvação, por meio de homens débeis e pecadores, que depois reabilita. Daí que 
um serafim lhe toque os lábios com um tição de fogo, purificando e apagando a sua iniquidade. Assim, não é que Isaías 
tenha ficado já com os lábios puros, mas “ a sua culpa desapareceu e foi perdoado o seu pecado “ (v. 7). 

Esta inédita cura leva-o a ver as coisas de uma forma diferente. Já não se sente esmagado pela majestade de Deus, 
nem oprimido, como se fosse um verme mierável. A visão da glória de Deus provocou nele um vigoroso impulso para se 
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oferecer como voluntário, antes mesmo de Deus lho solicitar. Integra-se, assim, nos seus planos desconcertantes, em 
prol de um povo rebelde.

• O ofertório para uma missão desconhecida (v. 8). Surpreende também que o “Todo-poderoso” Se mostre tão ‘impotente’ 
perante os males do povo que tenha de pedir auxílio. A interrogação que Isaías ouve é de caráter genérico, e não de cariz 
pessoal: A quem enviarei? Quem pode ir, em nossa vez? Isaías reage de imediato e imprevisivelmente: sem opor resistên-
cias nem condições, avança. Não sabe o que Deus lhe vai propor nem aonde o irá mandar. Manifesta uma disponibilidade 
absoluta para o serviço de Deus. Não responde: “Vou”, mas “Envia-me”. Esta atitude contrasta com a resistência tímida 
de Jeremias (Jer 1,6) ou com a obstinação de Moisés (Ex 4,10), mas assemelha-se, pelo contrário, à prontidão de Abraão 
(Gen 12,1-4) ou, de modo especial, ao ‘Fiat’ de Maria (Lc 1,18)!

Deus aceita logo o oferecimento de Isaías e, só depois, lhe indica a missão que deve levar a efeito, por certo bastante 
estranha: a de provocar o endurecimento do povo, para que não se converta nem se cure (v. 9-10). Vamos passar por 
cima do problema que representa esta desconcertante missão, mas que resulta sempre em benefício do povo, embora 
as aparências o pareçam contradizer. 

•  A fórmula: “Hinnení”1 . Isaías adota a atrevidíssima fórmula de oferecimento: Hinnení. Esta palavra hebraica, precisa, 
está composta por “hinne(h)” - partícula de intensa força demonstrativa, que corresponde à imagem de um dedo em 
riste contra um objeto -, e do sufixo “ni ”, que representa o pronome da primeira pessoa do singular.

Quando Deus interpela o seu amigo, este, tomando em suas mãos a plenitude da personalidade do seu «eu», responde 
resolutamente: “Aqui me tens na totalidade. Hinneni! Ecce ego! Eis-me aqui!”. Como Maria de Nazaré: «Eis-me aqui, eu que 
sou a escrava do Senhor: faça-se em mim o que a tua palavra deseja...» (Lc 1, 38). Ou como Jesus, quando deu resposta 
à sua vocação de Salvador: «Eis-me aqui, para cumprir, ó Deus, a vossa Vontade!» (Hebr 10, 7).

Para pensarlo: 

Depois de ler o texto bíblico e o respetivo comentário, interroga-te porque é que Isaías

teve esta reação. De onde brotou?

1 Em latim, diz-se: ‘Ecce ego!’ e, em italiano: ‘Eccomi ‘. Em português: ‘Eis-me aqui ‘ ou: ‘presente! ‘.
 



Eis-me aqui Enviai-me

OUTUBRO MISSIONÁRIO CLARETIANO • RETIRO COMUNITÁRIO

4

MEDITATIO: Ecos claretianos
Após a lectio, ajuda-nos, em ordem à meditatio, a experiência do P. Claret, condensada na sua Autobiografia, que, para os seus 
missionários, tem um valor fundante. A vida missionária do nosso Fundador assentava numa certeza firme, inamovível, que ele 
mesmo refere: “Estava convencido da necessidade que o missionário tem de ser enviado, para dar fruto” (Aut. 192). As suas 
palavras revelam o critério que o norteou ao longo da vida: “Tinha por norma inviolável nunca ir a nenhuma paróquia ou diocese, 
sem a ordem expressa do meu bispo… Assim, tinha a certeza de que cumpria a vontade de Deus, de que era Ele a tomar a ini-
ciativa, e de não seguir o meu critério… O missionário deve dizer: ‘Ecce ego, mitte me’2”  (Aut 195). Descobrimos aqui o lema de 
Isaías, que o nosso Fundador tornou seu. É o fio de ouro que, como veremos, irá juntando sucessivamente as contas do rosário 
da sua história, dando coerência e sentido à sua vida apostólica. 

1. Tudo começou, na infância…
A vida cristã tem sempre início na história de um encontro com Deus. Atribui-se ao escritor Gabriel García Márquez a ideia de 
que os tempos que vivemos realmente não são os de cariz cronológico, mas os que se conservam na memória do coração. O 
nosso Fundador reteve na sua mente aquele episódio da sua meninice, que todos recordamos. Fala dos seus encontros com 
o Senhor, que lhe ficaram para sempre gravados: “Ao anoitecer, dirigia-me de novo à igreja, quando lá não havia ninguém, e, 
a sós, entretinha-me com o Senhor” (Aut 40). De que tratavam os dois, nesses momentos? Como relata o santo, ´falava com 
Ele, com fé, confiança e amor’, para concluir, com toda a alma: “Oferecia-me constantemente para o seu serviço” (Aut 40). 
Esta doação temporã e insistente iria marcar toda a sua vida. Uma paixão vital abrasou-o em amor, iluminou a sua inteligên-
cia e projetou todo o seu ser para um futuro amplíssimo, para benefício de todas as pessoas. Aquelas visitas eucarísticas 
foram-no transformando, a exemplo de um corpo inconsciente quando recupera a consciência, ou de uma cidade em block
-out (apagão), quando recebe novamente a luz a. Os muros do templo paroquial de Salhent seriam as testemunhas mudas 
da passagem de Deus pela sua alma infantil, já então eivada de impaciência.

Imagina como seriam esses diálogos… de que falariam Jesus e o menino Claret… 

E, porque foram desaguar num oferecimento pessoal a Deus?

2 “Eis-me aqui: podeis enviar-me” (Is 6,8). 
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2. A sua fragilidade pessoal nunca constituiu um estorvo
Nem na Bíblia nem na vida, surgem pessoas sem mancha, que não ofereçam resistência ou não tenham defeitos. Seres 
perfeitos não existem, nem nunca os haverá. É verdade que a Bíblia apresenta Abraão e, sobretudo, Maria, como modelos de 
um ‘sim’ imediato e incondicional a Deus. Mas transporta também a memória de outros personagens, que resistiram. Sem 
o exemplo de Moisés, Jeremias, Jonas, Job, Elias, Pedro e tantos outros, faltaria algo tão importante como o é o caminho 
custoso, que vai do ‘não’ ao ‘amen’. 

António Claret não foi exceção. Efetuou também a sua etapa de despiste e de frieza, durante os primeiros anos, como estu-
dante em Barcelona. Ele próprio refere: “Durante quatro anos, andei com o fervor um tanto abalado e demasiado cheio dos 
ventos da vaidade, de elogios e aplausos, sobretudo nos três primeiros anos” (Aut 82). 

E, no meio de todas estas circunstâncias adversas e de amizades frívolas, em que sentiu a maldade e os perigos do mundo, 
foi a Palavra de Deus que o arrancou do amor à fabricação têxtil (cf. Aut. 66) que o havia anestesiado. Isso aconteceu, no 
íntimo da sua consciência, quando frequentava a igreja dos santos Justo e Pastor. Apercebeu-se disso, nessa hora. Que se 
passou, afinal? Ele próprio reconhece que “renasceram de novo, dentro de mim, os fervores da piedade e da devoção: abri 
os olhos e reconheci os perigos do corpo e da alma, por que havia passado” (Aut. 70). Aquela visível purificação deixou-o 
“desiludido, aborrecido e farto do mundo” (Aut. 77), e fê-lo “estender a mão para Deus”. Assim, as suas resistências conver-
teram-se num «amen». E compreendeu que a omnipotência de Deus e a sua fragilidade, juntas, eram mais que suficientes 
para endireitar o universo. 

Nunca agradeceremos bastante estas confissões pessoais sobre a forma como o debilitou o delírio da fabricação têxtil e 
a influência das amizades transviadas e os afãs da vida. Deus trabalha sempre com seres humanos, e não com máquinas 
perfeitas. Como é saudável conhecer “os defeitos dos santos”!

Para analisar:

a intracrítica costuma ser uma desvantagem para a doação pessoal… gera muitos comple-
xos, que impedem os desejos de fazer o bem… Reconheces em ti algum tipo de intracrítica 
desmesurada, que te esteja a fazer desanimar e a paralisar-te?

3. O núcleo do seu atrevimento
Perante a investida de Deus, Claret teve de se dar por vencido, pois não havia alternativa possível. A sua rendição não foi 
cobarde, mas ousada, consistente e definitiva. A partir daqui, não daria qualquer passo atrás. Que descobrimos, no fundo 
desta poderosa eleição? Se pudéssemos dissecá-la com um bisturi, encontraríamos nela três ingredientes imprescindíveis: 
o amor, o abandono e a liberdade. Com eles, Claret amassou o pão eucarístico do seu zelo apostólico e converteu-se num 
instrumento apto para o serviço de Deus. Foi esse o seu estilo de vida, a sua verdadeira identidade, como o deixou expresso 
Francisco de A. Aguilar, o primeiro biógrafo de Claret, numa insuperável frase: “Antes de ser homem, ele foi apóstolo” 3.

A sua decisão recorda-nos o caso paralelo de Etty Hillesum, a jovem judia que terminou a sua vida num crematório nazi. Esta 
mulher crente deixou escrito nas últimas notas do seu diário: “Se Deus deixar de me ajudar, terei de se eu quem a ajudar a 
Deus … Parece-me cada vez mais claro que Tu, meu Deus, a cada pulsar do coração, não consegues ajudar-nos, mas que nos 
toca a nós ajudar-Te e defender atá ao fim a morada protetora que possuis dentro de nós”.

• Foi uma manifestação de amor, não de temor. O santo revela-o claramente: “Com que fé, confiança e amor, falava com 
o Senhor, meu bom Pai!“ (Aut 40). Deus era o seu “bom Pai”, a quem devia servir, e cuja vontade constituía o parão único 
de referência. Percebeu que o melhor de Deus não era ser omnipotente, mas o não o ser demasiado, e que tivesse de 

3  Vida do Ex.mo e Rev.mo Sr. D. António Maria Claret, Madrid, 1871, p. 15.
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‘necessitar’ dos homens. O seu “bondoso Pai” era suficientemente inteligente para saber, melhor do que ninguém, que a 
omnipotência é objeto de admiração, de respeito, de veneração, de assombro e de submissão. Mas, só a debilidade e a 
proximidade podem gerar amor. Assim, Claret conceberá a sua vida, como um esforço para que esse “bom Pai”, tão preo-
cupado com os seus filhos e filhas, fosse conhecido, amado e servido por todos. Qualquer reserva e inibição a respeito de 
Deus soariam a blasfémia. 

• Foi também uma manifestação de confiança, e não de apatia. Ele mesmo o testemunha: “Lembro-me até de Lhe dizer: 
‘Senhor, humanamente não vejo qualquer esperança de que isso venha a acontecer; mas Vós sois tão poderoso que, se 
quiserdes, podereis dar solução a este impasse’. Lembro-me de me ter colocado, com toda a confiança, nas suas divinas 
mãos, esperando que me sugerisse o que devia fazer, como, de facto, veio a acontecer” (Aut. 40). Não se tratava de se 
enfronhar em mil trabalhos, mas de confiar em Deus, «como uma criança nos braços da sua mãe» (Sal 130). Isto livrou-o 
de se manter neutro, desinteressado ou frio perante o procedimento de Deus e as adversidades da vida. Atado à provi-
dência do seu “bom Pai”, Claret soube interpretar o que lhe estava a acontecer: “O Senhor afastava-me cada vez mais 
das realidades mundanas, para que as desprezasse, a fim de que, desprendido das mesmas, optasse decididamente pelo 
estado sacerdotal, como me deu a entender posteriormente” (Aut. 93).

• Foi, além disso, uma manifestação de liberdade, não de submissão. Acatar a vontade de Deus foi sempre para Claret 
uma decisão, tomada livre e espontaneamente. Sentia-se autónomo, mas arrastado docemente, como uma criança que 
é conduzida pela mão amorosa da sua mãe. Era efetivamente levado pela mão. A vontade de Deus não foi a jaula da sua 
liberdade, mas o seu alimento. Renunciou voluntaria¬mente à sua própria vontade para executar a do seu “bom Pai”. Dei-
xou-se trabalhar por Deus, sem se anular a si próprio. Autorizou-O a agir na sua vida, como é visível em muitos dos seus 
testemunhos: “Oh, como sois bom, meu Pai! Quem dera servir-Vos sempre, com fidelidade e amor!” (Aut. 136).

• E foi uma atitude permanente, e não transitória. Não é possível elencar aqui a lista completa das vezes em que Claret 
aludiu a esta sua inalterável disposição. Recordemos, por exemplo, como esta aceitação dos planos de Deus o levou a 
decisões tão difíceis como desobedecer, pela primeira vez, a seu pai, a fim de estar totalmente disponível4 ; ou tão puras, 
como quando confessa que não procura ser perfeito nem aspira a salvar-se pessoalmente, mas apenas o move o desejo 
de amar e de fazer o bem aos outros5; ou, quando estampa no seu escudo episcopal6 o que havia sempre temperado o 
seu coração de apóstolo; ou, quando revela com ardor a sua única ambição: obedecer a Deus7 . Seriam inumeráveis as 
citações, a este propósito. A sua fé não andava à cata de sabores ou de sentimentos de bem-estar; fez a experiência do 
que era verdadeiramente fundamental.

Para orar: 

Detém-te um pouco, a pedir a Deus o seu amor, a sua proteção perante os medos, e a liberdade 
… Utiliza poucas palavras. Mas fá-lo amiudadas vezes. 

4. Correndo riscos e enfrentando perigos mortais
Lançar-se nas mãos de Deus costuma ser muito perigoso. Claret descobriu-o rapidamente. Isento de todo o idealismo, já nos 
seus anos de pároco em Salhent percebia moções como estas: “Uma vez que o trabalho paroquial não constituía o objetivo 

4 Como relata, na sua Autobiografia: “Eu nunca me opusera aos desígnios de meu pai, e foi a primeira vez que não pus em prática o que ele queria. Tudo, 
porque Deus traçara para mim outro plano: queria que eu fosse sacerdote e não industrial, embora nesse tempo não me apercebesse disso, nem tal ideia 
me passasse pela cabeça” (Aut. 64).
5 “Quando pus de parte a ideia de ser cartuxo, que Deus me havia inspirado para me retirar do mundo, pensei não só em santificar a minha alma, mas 
também, e de modo persistente, no que poderia fazer para salvar a alma do próximo. Assim, pedia incessantemente a Jesus e a Maria esta graça e colo-
cava-me nas suas mãos, em ordem a alcançar tal objetivo” (Aut. 113).
6 “A caridade projeta-me, impele-me, faz com que corra de uma povoação a outra e obriga-me a gritar” (Aut. 212). 
7 ”Não procuro nem desejo, Senhor, preocupar-me com outra coisa, a não ser com a vossa santíssima vontade, para a observar e cumprir, com toda a 
perfeição.” (Aut 445) 
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primordial da minha vida, optei decididamente por o deixar e partir para as Missões, a fim de salvar todas as almas, mesmo 
que tivesse de suportar mil trabalhos e sofrer a morte por causa disso” (Aut 112). E experimentou tais efeitos, até com inu-
sitada crueza, ao longo da sua vida apostólica. Doar-se a Deus não lhe trouxe qualquer vantagem ou regime de exceção. Não 
estabeleceu qualquer plano nem gizou um programa a que ater-se: manteve apenas a certeza de ter um ‘Pai bom’, «sempre 
a seu lado» (Rom 8,31), cuja única preocupação era que os seus filhos tivessem vida com abundância. Mas isso não anulou a 
eventualidade de surgirem fracassos, frustrações e desgraças...

Não desapareceram as preocupações nem as angústias do dia a dia, tão humanas como a comida ou o vestuário, ou tão 
apostólicas como granjear recursos para editar livros ou pessoas idóneas que levassem para a frente os seus projetos 
missionários. Nem se eliminaram os sofrimentos, que derivavam de viver coerentemente, no meio de um mundo hostil, que 
tentava neutralizar o evangelho e a Igreja, a qualquer preço. Mas, sobretudo, “esteve sempre presente a morte” (causada 
pela natureza ou pelos verdugos), que o obrigou a viver em constante risco, mercê de atentados e perseguições. Uma atmos-
fera deste tipo poderia tornar-se insuportável e acabar por o transformar em cínico, apático ou violento, perante um Deus 
tão ameaçador e obscuro. Nunca tal aconteceu. Ele vivia totalmente enxertado em Cristo

Para orar: 

Reconhece os teus sofrimentos apostólicos (desgostos, trabalhos, rejeições, incompreensões, 
ingratidões…). Confidencia-os a Deus, que te sabe escutar. Escuta-O, a seguir.

5. Com um matiz cordimariano
Durante a sua etapa romana no Noviciado dos Jesuítas, Claret redigiu diversas orações a Nossa Senhora. Numa delas e em 
tom exaltado, ao gosto romântico da época, professava à Virgem Maria a sua entrega, como filho e missionário. Parafrasea-
da com a veemência de um zelo que ansiava abarcar o mundo inteiro, essa oração dava voz à sua alma. Expressava o seu 
amor apostólico, sincero, apaixonado e universal: “Minha Mãe, precisais de alguém? Necessitais, porventura, de quem Vos 
ajude a remediar tão grandes males? Eis-me, pois, aqui! Embora me saiba vil e desprezível, sinto-me capaz de levar a cabo 
essa tarefa... Olhai, Mãe amorosa: convém não perder tempo. Estou às vossas ordens: disponde de mim. Bem sabeis que vos 
pertenço totalmente” (Aut. 156). E acrescenta, com fervor: “Enviai-me, então, e vereis que as pessoas irão converter-se” (Aut 
160); “Eu me ofereço como instrumento da sua conversão” (Aut 161).

Embora retocada, esta oração constitui para nós, claretianos, um precioso tesouro. Trata-se da Oração filial e apostólica ao 
Coração de Maria, que antes se chamava incorretamente Consagração filial ao Coração de Maria. Ao rezá-la, reconhecemos 
e aceitamos a maternidade espiritual de Maria, que nos configura com Cristo missionário (cf. CC 8). Somos Filhos do Coração 
de Maria, ao ser enviados.

Não deixemos de orar, com essa fórmula tão apostólica e mariana. Ela re-cria-nos. Quando a rezamos, colocamo-nos sob a 
intercessão e o amparo de Maria, como filhos seus, para que, com a força do Espírito, nos configure com Cristo evangelizador, 
nos ensine a guardar a Palavra, nos infunda amor e alegria. Ao dizer, por três vezes, à nossa Mãe: “Aqui tendes o vosso filho”, 
ela estimula a nossa disponibilidade e ativa a nossa confiança. Imploramos o seu socorro materno, que nos forma, nos envia, 
fala e ama através de nós e, sobretudo, nos livra de tudo o que nos pode excluir do Reino.

Através do Coração de Maria, o Espírito impede-nos de esquecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Entregar-
se significa colocar tudo o que temos e somos à disposição do serviço do Senhor e sob o olhar protetor da nossa Mãe. A 
nossa oração dirige-se a Deus, através da mediação desta Mãe, que deseja o melhor para os seus filhos. Não há bem mais 
valioso que a união com Deus. Só com dela, podemos construir um mundo em harmonia com a natureza e em fraternidade 
universal. Por isso, devemos pedir, sem descanso, à nossa Mãe o dom de sermos fiéis às nossas raízes, por meio desta ora-
ção filial e apostólica.
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Para orar: 

Recita, devagarinho, a oração filial e apostólica ao Coração de Maria.

Oração: Enviai-me.   

(Para ser recitada, em conjunto, no começo ou no final do encontro comunitário)

Enviai-me sem medo, Senhor, pois estou disponível!

Não me deis tempo para encontrar escusas, 

nem permitais que eu tente negociar convosco.

Enviai-me, pois estou livre!

Colocai, no meu caminho, pessoas, localidades, 

histórias, vidas que estejam feridas e sedentas de Vós.

Não admitais, como resposta, um ‘não’!

Enviai-me aos meus amigos e aos outros,

aos que andam perto ou vivem longe,

aos que Vos conhecem 

e aos que sonham apenas convosco.

Deponde, nas minhas mãos, o vosso toque terapêutico

e, nos meus lábios, vossa palavra sedutora;

que nos meus atos flua a vossa humanidade salvífica,

e na minha fé lateje a certeza do vosso evangelho.

Enviai-me, juntamente com tantos outros irmãos,

que, cada dia, transformam o nosso mundo 

num magnífico e portentoso milagre vosso.

(José Ma Rodríguez Olaizola, sj)

P


