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“REDUZIR TODOS OS DESEJOS A UM SÓ:  

CUMPRIR EM CADA COISA A VONTADE DE DEUS.” 
 

Ir. Jaqueline de Nossa Senhora das Dores, Cp - Província São Gabriel da Virgem das Dores 

Ao Senhor Tommaso Fossi, 
Caríssimo senhor, Tommaso e filho em Cristo diletíssimo: Foi-me transmitido uma carta desde o sagrado 
Retiro de Sant'Angelo, e como me encontro cheio de negócios e trabalhos, ainda somando os afazeres que só 
Deus sabe, respondo com grande pressa.  
Mi enche de alegria, ouvir o excelente caminho dos seus filhos, (...) tudo isto é fruto da santa meditação da 
Santíssima Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se, em cada casa continuar, como espero, todos serão 
verdadeiros servidores do Senhor. 
Os seus projetos e desejos, cultive, reduzindo-os a um só: fazer em cada coisa, à vontade de Deus. Os demais 
projetos e desejos queimem e deixem consumir no fogo do santo amor, e continue os seus exercícios de 
piedade, segundo o ofício que Deus te confiou, com verdadeira humildade de coração, permanecendo em 
sagrado recolhimento interno e externo, revestido dos sofrimentos do Salvador, sem negligenciar as 
obrigações do seu estado de vida, sendo esta a vontade de Deus, que o senhor seja perfeito no estado do santo 
matrimônio. 
Quanto à minha presença na missão em Isola, será moralmente impossível. Estou com a saúde debilitada, 
cheio de negócios e depois da Páscoa, irei à missão em duas cidades e talvez em três, além das outras coisas.  
No último Domingo, foi fundado o sagrado retiro da SS.ma Addolorata, com a presença do senhor Bispo, do 
prefeito e do povo; tudo se realizou com solenidade para a glória do Senhor, eu, no entanto provo grande 
aridez. Os problemas desta fundação não foram pequenos e ainda não acabaram para mim. O retiro é belo, 
na solidão, mas se sente com todos os religiosos as inconveniências da santa pobreza. 
Tenho pressa, por favor, recomende-me a Deus, e Jesus te abençoe e te santifique com os de sua casa. 
Indigníssimo Servo Paulo da Cruz. 

 

VONTADE, OFERENDA, SACRIFÍCIO 

Muitas vezes quando pensamos na vontade de 

Deus, automaticamente ligamos ao sacrifício.  

Como se fazer a vontade de Deus fosse sempre um 

sacrifício, um mutilar-se espiritualmente, imolar-

se, tirar a própria vida e queimar o que resta de nós 

como oferenda para Deus.  Assim sendo, fazer a 

vontade de Deus, se torna muitas vezes um 

sofrimento, objeto de resistência e de negação. 

Cada projeto belo que Deus nos prepara, muitas 

vezes é construído com lágrimas, com sofrimento, 

com resistência, por que atribuímos ‘à vontade de 

Deus-imolação’. 

A ideia de vontade de Deus ligada ao 

sacrifício/imolação, encontra-se em diversas 

passagens bíblicas, porque ao agradecer ou fazer 

um pedido tinha-se o costume de oferecer um 

sacrifício. Deus, porém, não quer que ofereçamos 

um sacrifício, mas que façamos à vontade dele.  

O salmo 39,7-9 nos diz: “Não queres sacrifício, nem 

oferta, mas abriste os meus ouvidos”. Tu não pedes 

holocausto pelo pecado. Então eu disse: “Aqui 
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estou, para fazer a tua vontade”.  O salmo é claro 

em dizer: Deus ‘não quer’ um sacrifício, uma 

oferenda de súplica ou de agradecimento. A 

pergunta é: por que não? Porque o sacrifício neste 

caso representa um ato de superstição, irracional e 

ritual que já não diz nada a Deus.  No Novo 

Testamento Deus, na segunda pessoa da 

Santíssima Trindade nos ensina pedir/ suplicar e 

agradecer de outro modo:  

"Vocês devem rezar assim: PAI NOSSO, que estais 

no céu, santificado seja o vosso nome; venha a nós 

o vosso Reino; seja feita a vossa vontade, assim na 

terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai 

hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como 

nós perdoamos aos que nos ofenderam; e não nos 

deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal." 

Resumindo: Jesus nos ensina: quer pedir, peça; 

quer agradecer, agradeça; quer pedir perdão, peça 

perdão. Não prometa, simplesmente faça.  

O sacrifício redentor de Cristo pelo seu 

preciosíssimo sangue, num sacrifício/imolação 

transforma: 

“Vence em brilho os astros, As rosas em olor, 

As pérolas em preço, O mel em seu sabor.1” 

O mesmo Senhor que se oferece em sacrifício é: 

“O Senhor do perdão, Da esperança e da alegria, 

Fonte de paz e de graça Para os nossos corações”. 

O texto do salmo 39 continua com uma frase muito 

importante: “Meus Deus, eu quero ter a tua lei 

dentro de minhas entranhas.” Enfim o salmo nos 

mostra que cumprir a vontade de Deus é cumprir 

os seus preceitos, as suas leis. Mas ele suplica a 

Deus que as leis Dele não sejam algo externo, mas 

                                                             
1 Hino de laudes do Preciosíssimo Sangue de N.S. Jesus Cristo, 
Ofício próprio da Congregação, Passionista, p. 152. 

interno, ou seja, que as leis partam de dentro para 

fora; que a vontade de Deus seja a sua vontade.  

“Que esteja dentro das minhas entranhas”.  Que 

cumprir os preceitos de Deus seja algo automático 

em nós.   

“Então eu disse: Eis que venho, com prazer faço a 

vossa vontade” e “é graças a essa vontade que 

somos santificados,” completa São Paulo na carta 

aos Hebreus, capítulo 10.  

Então, fazer a vontade de Deus, primeiro de tudo é 

ser uma pessoa reta e justa, é cumprir as leis de 

Deus, é proteger e respeitar os direitos dos pobres 

e fracos.   

Fazer a caridade é fazer a vontade de Deus; 

cumprir com as tarefas cotidianas é fazer a vontade 

de Deus; respeitar os outros é fazer a vontade de 

Deus; realizar bem a própria profissão é fazer a 

vontade de Deus; cumprir os votos e promessas é 

fazer a vontade de Deus.  Deste ponto de vista 

podemos entender que ‘fazer a vontade de Deus’ 

está mais ligado ao COMO fazemos ou somos. 

Muitas vezes nos deparamos em encruzilhadas que 

exigem de nós sabedoria e inteligência, mas que 

não estão necessariamente, ligadas ao fazer ou não 

a vontade de Deus. Nesses casos somos convidados 

a pedir a sabedoria, o dom da ciência, o dom da 

inteligência, o dom do conselho para bem discernir.  

O ‘fazer vontade de Deus’ se coloca na retidão e 

coerência do nosso agir.  Colocar em prática o que 

acreditamos e rezamos é ‘fazer a vontade de Deus’.  

Se eu rezo: ‘O Senhor é o meu Pastor e nada me 

faltará’, fazer a vontade de Deus é ‘viver como 

quem tem tudo e nada falta’. Se eu rezo: ‘Eu confio 
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no Senhor e nada temo’ eu tenho que viver 

confiante na sua graça e providência’. 

 Fazer a vontade de Deus é se sentir se amado (a), 

porque: ‘Deus é bom, eterno é seu amor’; Fazer a 

vontade de Deus é estar tranquilo (a), porque: ‘eu 

confio no Senhor e nada temo’. Assim por diante. 

“(...) continue os seus exercícios de piedade, 

segundo o ofício que Deus te confiou, com 

verdadeira humildade de coração, permanecendo 

em sagrado recolhimento interno e externo, 

revestido dos sofrimentos do Salvador, sem 

negligenciar as obrigações do seu estado de vida, 

sendo esta a vontade de Deus, que o senhor seja 

perfeito no estado do santo matrimônio.” 

Paulo destaca a vontade de Deus, o ‘ser perfeito’ e 

o ‘não negligenciar as obrigações do estado de vida 

que leva’. Não coloca acento no estado de vida em 

si, mas na realização deste estado de vida. Isso não 

exclui o fato que um determinado ‘estado de vida’ 

seja também à vontade Deus para cada um de nós.  

“Os seus projetos e desejos, cultive, reduzindo-os a 

um só: fazer em cada coisa, a vontade de Deus.” Ou 

seja, tudo o que nós fazemos, seja feito segundo a 

justiça, segundo o amor, segundo a caridade. 

Colocando em prática as suas leis.  

MEDITAR COMO EXERCÍCIO DE ESPERANÇA 

 “Como me encontro cheio de negócios e trabalhos, 

ainda somando os afazeres que só Deus sabe, 

respondo com grande pressa” as expressões 

condensadas nesta frase, parecem ser as mais 

compreensíveis e próximas ao mundo moderno-

contemporâneo e expressa claramente que 

também no tempo de São Paulo da Cruz, os 

                                                             
2 Cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 2657. 
3 Spe Salvi, BENTO XVI, 32.  
4 Perscrutai, Francisco, n16, p.70. 

afazeres e compromissos diários eram tantos. Isso 

pode nos ajudar a refletir sobre o tempo. São Paulo 

da Cruz, apesar do tempo limitado, com pressa, não 

deixa de transbordar a sabedoria divina, porque 

está em sintonia constante com Deus.  

A pressa, os afazeres e os problemas cotidianos não 

nos eximem da culpa do esvaziamento espiritual.  A 

capacidade/ dom místico de contemplar nos insere 

num mundo metafísico (μεταφυσική) onde nós 

podemos tocar o espírito e a essência de cada coisa 

e de cada situação.  

O primeiro e essencial lugar de aprendizagem da 

esperança é a oração. Quando já ninguém me 

escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso 

falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a 

Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém 

que me possa ajudar – por tratar-se de uma 

necessidade ou de uma expectativa que supera a 

capacidade humana de esperar – Ele pode ajudar-

me2. Se me encontro confinado numa extrema 

solidão... o orante jamais está totalmente só.3 

O Papa Francisco em ocasião do ano da Vida 

Consagrada com o documento Perscrutai e na 

Exortação evangélica Evangelii Gaudium, nos 

chama a atenção para a alegria das pequenas 

coisas: a atual fraqueza da vida consagrada deriva 

também de ter perdido a alegria das “pequenas 

coisas da vida”4. 

“Só por hoje serei feliz na certeza de que fui criado 

para a felicidade não apenas no outro mundo, mas 

também neste”5. “Ser feliz aqui e na outra vida” nos 

exorta também a marquesa Maria Madalena 

Frescobaldi Capponi, fundadora das Irmãs 

5 João XXIII, Decálogo dela serenità, Il Giornale dell’anima, LEV, 
Vaticano, 2014, p.17. 
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Passionistas de São Paulo da Cruz. A felicidade 

cristã só é possível através da memória, do não 

esquecimento do que Deus tem feito a nós e 

quantas maravilhas Ele realiza em nossa vida. É 

lembrar a cada dia o seu amor por nós, que se 

publica no jornal cotidiano do nosso entorno, mas 

que para ler, contemplar e gozar das suas boas 

novas (Evangelho) é preciso ‘lentes especiais’.    

Então, fazer a vontade de Deus está no exercício 

virtuoso do cotidiano que se dá através da 

contemplação da realidade e da capacidade 

(μεταφυσική) de colher de cada evento não só a 

realidade física/racional, mas aquilo que 

transcende cada evento; o significado mais 

profundo, a mensagem do evento, a essência de 

cada evento à luz da Paixão, Morte e Ressureição de 

Cristo.  

O título Mãe da Esperança, que celebramos no mês 

de julho, nos ensina a ESPERAR, e quem espera é 

aquele que acredita que pode sentir um advento no 

seu coração, quem é certo da ‘boa notícia’ e por isso 

anseia algo novo, é feliz. Quem consegue ‘ler a boa 

notícia’ escrita com imagens e letras 

transcendentais que giram ao nosso entorno, pode 

gozar a alegria real e escatológica de Cristo na 

própria vida. 

 OS PROBLEMAS 

Também a última parte da carta de Paulo, pode nos 

ajudar a refletir: “Os problemas desta fundação não 

foram pequenos e ainda não acabaram para mim. O 

retiro é belo, na solidão, mas se sente com todos os 

religiosos as inconveniências da santa pobreza.” 

Parece que os problemas até hoje não acabaram. A 

realidade ‘problema’ nos acompanha desde 

sempre. Peçamos ao Espirito Santo o dom da 

sabedoria e da inteligência para lidar com os 

problemas que se apresentam constantemente na 

nossa vida. Para que os problemas não nos afastem 

do comprimento da vontade de Deus.   

 

CALENDÁRIO DE ESPIRITUALIDADE PASSIONISTA – JULHO DE 2021 
01 Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
04 Bem-Aventurada Maria, Virgem Dolorosa. 
06 Santa Maria Goretti (1890-1902), virgem e mártir. 
07 Recordação do Servo de Deus Pe. Bernard Kryszkiewicz CP (1915-1945), presbítero passionista.  
09 Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Santa Esperança. 
22 Santa Maria Madalena. 
23 Recordação da Venerável Ir. Addolorata Luciani CP (1920-1954), monja passionista.  
24 Beatos Nicéforo Diez Tejerina CP (1893-1936), Juan Pedro Bengoa Aranguren CP (1890-1936) e 24 companheiros, 
mártires passionistas de Daimiel (Espanha). Memória. 
 
EXPEDIENTE: Equipe de Espiritualidade da FPB – Ir. Jaqueline B. de Oliveira, CP (Prov. São Gabriel); Ir. Maria Irene da 
Silva, CP (Prov. Rainha da Paz); Ir. Rosana Bertachi, CP (Prov. Imaculado Coração); Pe. Gilberto de S.M. Arcanjo, CP (Prov. 
Exaltação da Santa Cruz); Pe. Fernando da Silva Oliveira, CP (Província Getsêmani). 

PARA NOSSA REFLEXÃO 

 Como ser feliz/alegre em tempos difíceis?  
 Você consegue ler o ‘jornal cotidiano’, publicado por Deus?  
 A vontade de Deus na sua vida é sacrifício/imolação? É parte da sua alegria? Converge no seu 

caminho alegre e virtuoso?  
 Quais são os problemas atuais na minha vida? Como rezo os meus problemas?  

 


