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ORAÇÃO DO NATAL

ORAÇÃO DO NATAL
EMQUANTO PELA NOITE SILENTE PALPITAVAM NO CE'O AS REMOTAS ESTRELLAS, UMA
VOZ FALLOU:
T) A E S U P R E M O , si a ti podem chegar
todas as preces, ainda os balbucios e
oblações

dos peitos

mais obscuros, dá

as
que

ho;e, nas hosannas do Natal, te fallemos com
verdade e coração só de amor.
Em ti, no remanso da tua graça, todos
nesta data se recolhem, os que te consultamos
na oração de cada noite e os que, largados de
si mesmos, vivem no frio da descrença ou no
horror da impiedade. Tu és

de todos, porque

Pae; e vela em todos a tua protecção.
Para cantar tua festa todos os lares se abram,
o chão colmado de flores, de flores afestoados
os tectos e as paredes. Vem, Senhor, desce-te
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senta-te

Em duas venturas marcaste ao homem o

aqui ao nosso convite e acceita o manjar da

caminho, para nos dois modos o experimentares

nossa casa pobríssima, porque a tua realeza se

na virtude, e só tu sabes o que vae no abscon-

goza da humildade, e era humilde a lapinha

dito de cada um.

das alturas ao razo onde assistimos,

Este é o pobre, busca as migas do pão que

de Belém.
Quanto é nosso, só a ti o devemos. Tudo

sobra aos outros, veste a roupeta andrajosa e

é tua creação, ó Deus munificente: do nada nos

dorme no taboado. Este o rico, entre delicias

edificaste, e todos os dias, hora por hora e mi-

e faustos estadeia a mais lustrosa pompa.

nuto por minuto, em bênçãos, mercês e obsé-

Um, na miséria, muitas vezes desespera

de

quios, choves sobre nós as pérolas do teu cofre.

ti, outro, na abundância, nem mais de ti se

Quem germina o grão, quem abre o cálice ás

recorda.

perfuma as balsas e enfolha os

Mas um dia chega em que todos são eguaes

arvoredos e enrelva os campos e loureja as

e logo te buscam, porque de nenhum desabriste

searas e madurece os vinhedos e branqueia os

a mão.

flores, quem

linhos e doura o trigo dos trigaes ? Quem lavra

Pae de misericórdia ! Para o teu desvelo e

o favo das abelhas, quem afina o canto aos

tua providencia, nossa incúria. De ti nos vem

pássaros, quem prospera os rebanhos, quem de-

o pão, de ti a saúde; matas a nossa fome, espertas

sentranha

crystatallinas ?

o lume á nossa lareira, e medico vigilas solicito

Quem sopra a vela ao nauta, e no alto dos mares

para que se nos aplaque o respirar arquejante,

desaltera as ondas e enfreia os furacões revoltos ?

quando as artérias nos arfani no fogo da febre.

Quem gira os mundos no espaço ?

E nós ? Frouxidão e negligencia.

a rocha

em águas

Tudo é a tua mão omnipotente, creadora

Mas hoje, que entre louçanias em tudo se

e dadivosa, tudo reges, as cousas e os corações,

espelha e revela o testimunho da tua Presença,

em tudo a tua lei e o teu mysterio.

abre o sacrario do peito á oblata de teus filhos
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e vem a nós, que ernfim nos gozamos de ver-te

No espirito do sacrifício e da renuncia revigo-

e adorar-te.
Pae altíssimo ! Edulcora o amargoso calix das

ra-nos o da perfeição, para como cnsinaste

das provações e ha piedade das nossas ânsias,

bem triumpharmos do mal.

pela boca do que fallou

por ti, só com o

amarguras, afflicções e agonias, tira-nos o atur-

Vem, vem, Pae celestial, e reina, e tua luz

climento das nossas duvidas e inquietações, o

purifique as cousas e abençoe o nosso trabalho.

dessocego dos pavores, desentorpece-nos e re-

Lavre em nós teu puro amor e por elle se mo-

ergue-nos das nossas tibiezas c deliquios, re-

vam á reconciliação e á mutua benevolência os

freia-nos os assomos da impaciência, os arreba-

apartados pelas rivalidades, discórdias, invejas e

tamentos, as arrogancias e os frenesis da nossa

cousas do mundo. Mal do obdurado e revel,

soberba.

que guarde ódios ante a tua mansidão.

Desafoga-nos

o coração sobresaltado, for-

Bemdito sejas e rebemdito, Jesus, Pae de

ma-nos no dever, modera-nos o animo na con-

doçura, no teu Natal, louvada a tua grandeza

formidade e na esperança, esforça nossas almas,

na eternidade dos séculos. Adentra em nós, ó

sobe-nos a fronte ao alto, lá onde luzem os astros.

Pae, o teu espirito, unge-nos com o teu alento,

Ao esvaído de forças, os olhos cançados de

e vive-nos hoje e sempre, renascidos e redinte-

chorar, não falte o

teu balsamo, que demude

em pérolas de candor o fio das doloridas la-

grados, em ti e em tua gloria, na vida

dos

tempos.

grimas.
Desata-nos das paixões que nos preiam, engrazados em grilhões de ferro, despe-nos das
jactancias e vanglorias e faz-nos, entrados em

CALOU-SR A VOZ. REPONTAVA AO LONGE O
PRIMEIRO CLAROR DA ALVA E A LUZ DO AMANHECER, COMO OSCULO DE DEUS NA FACE DA
TERRA, TROUXE AOS HOMENS UM DIA MELHOR.

razão, respirar em ti lenidade e paciência, para
quando a noite vier adormecermos

H —

em paz.
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CANTO AO SENHOR

Este CANTO foi especialmente composto para o Congresso do Christo Redemptor, commemorativo da inauguração
do monumento no Corcovado, e recitado peto auctor na Igreja
de São Francisco de Paula.
C. — F. 2

CANTO AO SENHOR
vJENHOR, Senhor dos nossos corações !
Este é o canto de fé que dos teus filhos

Afervorado busca o teu regaço:
O canto que palpita em nosso peito,
Hoje que, tudo e todos, te exaltamos,

Unisonas resoando nas alturas
A um tempo as vozes varias do universo.
E' a vida que emanou da tua essência,
O mysterio das cousas incorporeas,
Estos, ardor, anseios, ais, suspiros,

E as vibrações e os frêmitos e as fallas
De tudo o que no mundo concreaste.
Louva-te a natureza ! Águas que cantam,
A fonte em borbotões, rio em marulhos,
O referver das ondas alterosas
E das estrepidosas catadupas.
19
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Por ti na verde primavera trillam,
Tomando vôo para o céo, as aves,
E tem o murmurinho de uma prece
O arfar das folhas no ciciar dos bosques.
Ouve, ó Senhor, os coros deste templo,
Novo e sem portas, onde exsurges hoje.
Tu mesmo os altos muros fabricaste,
Estas rochas abruptas que se empinam
E os verde; antes montes encadeados,
Arremessadas torres levantando.
Por columnas sustentam-no as palmeiras,
Os capiteis de folhas nos estípites,
Cobre-o por tecto a cupola celeste.
Thuribulos, as flores balouçando-se
Nas flexeis hastes pêndulas ao vento.
Rola em nuvens o incenso dos altares:
Vem do olor das corollas, dos perfumes
Das resinas, das seivas, das florestas.
E pela nave immensa e constellada
Em mil trombetas retumbando ecoam
Os confusos rumores da cidade.
Assumpto ao novo solio, lá no pincaro
Excelso, onde com os braços ex tendidos
Se arvora em cruz tua nitente imagem,
20 -
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Impõe-nos tua mãos e tua benção,
Para o Verbo divino te exouvirmos,
E reverbera em nós a formosura,
Pois da tua Presença nos vestimos.
Não mais olhos no chão: olhos ao alto
Destas baixadas e planuras se ergam,
Hora e hora, fitando-te e adorando-te.
Manhans preclaras, sol em crystaes tersos,
Fervor do meio dia, áureas estrellas,
Em tudo resplandeces, e nos raios
Da verdade immortal que nos projectas,
A luz do pensamento vivifícas.
Como o nauta vogando se norteia
No lúcido pharol, te tomaremos,
Na coroa do monte, perluzente,
Como o guia, da vida sobre as ondas.
Nem sabemos para onde pôr a proa,
Commettendo a viagem mysteriosa
No mar de culpas em que velejamos,
Entre escarcéos, baixios, sorvedouros.
Dá-nos, Senhor, do salvamento o rumo,
Pannos largos ao vento, mar bonança,
Prospera-nos a rota, foz em fora,
As flammulas triumphaes trapeando no alto!
— 21
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Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia,
Pae de abundância e de misericórdia.
Do nosso chão revolve as terras virgens,
Abre os thezouros que no seio encerram,
As mulfifarias e preciosas pedras,
O ouro luzente, em veios inexhaustos.
Neste ubertoso solo brasileiro
Fecundos cresçam gados e lavouras.
Chovam manhans aljofares nas relvas,
Orvalhadas vicejem verdes hortas.
De áureos colmeaes o mel ao sol loureje,
Das searas brotem as espigas de ouro.
Que as medas se levantem pelos campos,
E. luxuriando as messes e os pomares,
Venha, em fructo dobrado, a semeadura
Atulhar os graneis com os dons da terra l
Dá-nos, Senhor, saúde e fortaleza,
O medico supremo e compassivo,
E nas chagas infunde-nos o balsamo,
Lenindo-nos a dor que nos suffoca.
Como a jóia no fogo e no martello
Se esmera e aperfeiçoa, dos trabalhos
No crisol purifica-nos a essência,
E da fraqueza á perfeição levanta-nos,
22 -
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O animo egual em todas as fortunas.
Tu que exaltas os débeis e opprimidos,
E os que em sombras se afogam na tristeza,
E os que soffrem, cortados de misérias,
Deus de amor e piedade, desabrolha
O caminho que todos caminhamos,
E em flores muda os cardos e os espinhos !
Eis-nos, febricitando, entre discórdias,
A remoinhar no turbilhão da vida,
Addictos a paixões descompassadas,
Vaidades, soberbias, vans cúbicas,
Vangloria, intolerância, ustiva inveja . . .
Quem cuida na hora ephemera do gozo,
Da hora eterna e infallivel das verdades ?
Mas deste dia incerto uma outra aurora
O sol levantará, já no recesso ?
A ti nos revolvemos, si ainda é tempo:
Alenta os nossos corações remissos,
Torna os peitos gelados em brazeiros l
E cada dia que nos amanheça
Seja um dia de amor, de gloria e graça l
Que no irá sem ti ? Munificente,
Tem-nos de tua mão, provida e aberta,
Nunca do teu amparo nos demittas.
— 23
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Abram-se ao sol as pétalas douradas l
Floreja em nós as rosas da alegria,
Doçura, mansidão, serenidade,
O candor innefavel, a clemência,
A paz do bem e da bondade, e em tudo
Um perdão como o teu, veraz e certo !

Que sob a tua invocação, ó Christo,
Hoje, teus filhos, o osculo troquemos,
Sentindo-te em espirito e verdade
E a ti subindo o coração inteiro l
Transfigurado no infinito, surges,
Reverberando no alto da montanha
Para annunciar as novas esperanças.
Na vivífica imagem tu és a signa,
Que nos conduzirá no eterno tempo.
Jubilemos na tua immensidade l
Eis-te na Cruz, eis-te resplendoroso,
Hóstia branca no espaço azul suspensa:
O' Pae, que vieste a nós, reina e abençoa
O mundo e os homens, na amplidão dos céos l

24 —

AS SETE DORES
E AS SETE
ALEGRIAS DA VIRGEM

AS SETE DORES

... et gemifas ma íris tuee ne obliviscaris."
Eccl., c. VII, v. 29.

AS SETE DORES E AS SETE ALEGRIAS DA VIRGEM

PRIMEIRA DOR

A PROPHECIA DO VELHO

SIMEÃO

AQUELLE dia, Simeão provecto
Busca do Tabernaculo o caminho,
Quando á procura vêm do mesmo tecto
Maria e São José com o nascidinho.

No maternal regaço, com carinho,
O velho sacerdote vê-lhe o aspecto,
Toma-o nos braços, peccador mesquinho,
Para render-lhe o derradeiro affecto.

- 29
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Então, arrebatado: "Que contemplo !
Eis o Senhor do mundo e de Israel!
Por elle, ó Mãe, serás na pena o exemplo,

E espadas cruciarão teu peito fiel. . ."
Primeira dor! E a Virgem, lá no Templo,
Presentiu do seu calix todo o f ei. .

SEGUNDA

DOR

A FUGA PARA O EGYPTO

V_yURGINDO em sonhos a José, de noite,
Diz-lhe o Anjo do Senhor: "Vae sem demora,
Livra a Jesus, em terra onde se açoite,
De Herodes, que em rancor se cntredevora."

Montanhas e desertos, quem se afoite
Por elles perde o rumo de hora em hora. .
Fugiram, das tormentas sob o açoite,
O Menino nos braços da Senhora.

30 —
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Mar de areias sem fim, céo infinito. . .
Depois Heliopolis, o Templo, um cerro.
Mas quando a paz ao coração afflicto ?

E sete annos a Mãe sem nódoa ou erro,
A' sombra dos sycomoros do Egypto,

TERCEIRA DOR

Chora as dores da fuga e do desterro. . .

JESUS PERDIDO NO TEMPLO

T
-L ENDO

Jesus doze annos, veiu a data

Em que a Cidade Santa se accrescia
De forasteiros mil, o povo e a nata,
Para as pompas da grande allegoria.

A multidão no Templo. Já se mata
O cordeiro paschoal da lei judia.
Consummado o preceito e finda a obiata,
Vae com José, caminho ao lar, Maria.

32 ~
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Mas na tornada, á noite, com surpreza
Vê que o filho lhe falta. Busca-o, clama,
Perde-se o grito em vão na redondeza. . .

Desanda os passos a Jerusalém:
E o coração em prantos se derrama

Até que encontre o Filho, a Vida e o Bem !

QUARTA DOR

O ENCONTRO NA "VIA CRUCIS"

E,

o affrontoso trilho ennodoado de sangue,

A Via dolorosa, a rua da amargura:
Por aqui caminhou Christo Jesus exangue,
Trespassado na fronte o espinho que tortura.

Sobre as costas a cruz verga-lhe o corpo langue,
Ninguém na agra vereda á pallida figura
Lhe enxuga o suor que cáe, ninguém siquer procura
Esteiar-lhe o incerto passo, a que o pavor entangue.
34
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Surge então no caminho, affhcta, a Virgem Santa.
Ao ver o Filho exhausto, em choro se quebranta,
Tremula e evanescente e fria e já sem cores. . .

Ah! Grande como o mar, disse um dia o Propheta,
Tua dor maternal I Como as ondas, inquieta,
E' tua vida outro mar, mar de angustias e dores!

QUINTA DOR

A CRUCIFIXAO

'MFIM chegou o cortejo ao cimo do Calvário:
Vozeia o poviléo em blasphemos clamores,
Moteia-se o Senhor, ha risos zombadores,
Decretam-lhe a nudez, arrancam-lhe o vestuário.

Dão-lhe em taça a beber todos os amargores,
O vinho é myrrha e fel... No lenho o algoz neíario
As mãos já lhe craveja, e o tropel sanguinário
Applaude da agonia os roucos estertores.
36
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Consummou-se a Paixão, eis acabou-se o drama:
Sobre a fronte demissa a lividez da morte. . .
Mas ao lado da Cruz, de uns olhos se derrama,

Em continuo profluvio, o pranto que não ha-de
Nunca mais se extinguir ! E das dores no corte,
Excruciada também, ó Mãe, foste a Piedade!

SEXTA DOR

A DESCIDA DA CRUZ

r

AVOR, mudez, no Golgotha deserto.
Surdo gemer corta o silencio, a espaços. . .
O que morreu na Cruz com o peito aberto,
Morto, ao mundo não fecha os mesmos braços.

Emfim baixam-lhe o corpo descoberto,
Em que o supplicio, nos nefandos passos,
Poz o sello do sangue. . . A Mãe está perto
E o Filho estreita em férvidos abraços.

38 -
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Lava-lhe o rosto, as mãos, e nos vidrentos
Olhos instilla os balsamos e unguentos. . .
Depois, como uma sombra que caminha,

Lacerada suspira: "O' vós, passantes,
Si existe amor nos corações amantes,

SÉTIMA

Dizei si ha dor que se compare á minha !"

O

DOR

SEPULTAMENTO

r

ELO caminho desterroado e agreste,
José de Arimathéa e Nicodemo
Vão conduzindo o corpo ao leito extremo,
Que occulta mão de aromatas reveste.

Fecha-se em negro lucto o azul celeste,
Rompe, em coro na terra o adeus postremo,
Aos céos se alteia o cântico supremo:
"Bemdito, ó Pae, por tudo o que nos deste !'
— 41
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Por fim rolou a pedra sobre a tumba,
Um ai de horror sagrado além retumba,
Nas quebradas dos montes, nos fraguedos.

E' a Mãe de Deus, sem nada que a conforte,
Afogada na anguista, os olhos quedos,
A soluçar as orações da morte. , .

AS SETE ALEGRIAS

"Exsvlia satis, filia Sion."
Zach., c. IX, v. 9.

AS SETE DORES E A'S SETE ALEGRIAS DA VIRGE.H

P R I M E I R A ALEGRIA

A ANNUNC1AÇAO

A

.VÊ, flor de formosura,

Entre as mulheres bemdita:
Deus em teu seio palpita,
Ergue a Deus a face pura !

Assim o Archanjo da altura
A' Virgem veiu em visita,
Leva-lhe a luz infinita,
Faz-lhe dia a noite escura.

AWYSIÜ O E CASTRO
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Cheia de graça, as mãos postas,
Ella exulta, e emquanto lavra
No peito a flamma interior,

Ao Anjo solta as respostas:
« Cumpra-se a tua palavra !

SEGUNDA ALEGRIA

Eis-me a serva do Senhor ! »

VISITA Á SANTA IZABEL -

O

MAGNIFICAT

cântico da Virgem disse: "Gloria l

Gloria ao Pae Salvador, que do meu nada
Me buscou, e me poz abençoada
Das gerações, e eterna na memória !

Santo aquelle de quem fui a chamada
E fez perenne a vida transitória,
E a malícia e a soberba dura e inglória
Aos golpes abateu de aguda espada.
— 47
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Depoz aos potentados. Aos famintos
Deu a abundância. Os ricos desprezando,
Os humildes subiu e fez distinctos.

E segundo ^a palavra promettida,
Sobre Israel a graça do seu mando
Irradiou como nova luz da vida !

TERCEIRA ALEGRIA

O NATAL

"NDE o berço de pérolas l Tão pobre,
Este é tecido em palhas de um curral.
Mas daquelles que a purpura recobre
Nenhum como este, no esplendor egual.

O rústico presepe é casa nobre
Em que dos reis o rei viu luz terreal:
A coroa de Mãe lá se descobre
Na mesma alva capella virginal.

- 49
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Emquanto, sobreangelica, sorria
A Immaculada, um cântico eternal
Subiu da terra ao céo, paz e alegria. .

E homens, estrellas, valles e florestas,
Rios, mares, vozearam entre festas:
Bemdito o que nasceu, Natal ! Natal !

QUARTA ALEGRIA

A ADORAÇÃO DOS MAGOS

V,

ENDO surgir a súbitas, no oriente,

Luz de formosa estrella nunca vista,
Os três Magos convieram: « Para a frente !
A voz emfim cumpriu-se do Psalmista ! »

Partiram. Dá-lhes rumo o astro, e com a vista
Ao céo voltada, no deserto ardente
Caminham, sem saber onde imprevista
A casa surgirá, do Deus vivente.

50
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Jerusalém l Aos mysticos clarôres,
Eis Belém de Judá, a humilde gruta,
A Mãe, que o Filho ao collo traz suspenso.

E alli onde o adoraram os pastores,

Agora os Reis: já derredor se escuta
O hymno da offerta de ouro e myrrha e incenso.

QUINTA ALEGRIA

JESUS ACHADO NO TEMPLO

E um lado e de outro, emluctoedor immersa,
A Santa Virgem, tremula e insegura,
O menino Jesus em vão procura,
Nas ruas onde o povo se dispersa.

Por fim veiu a alegria l Eil-o em conversa,
No pórtico do Templo: o olhar fulgura,
Pasma os doutores, dando a lei futura,
E a verdade lhes dieta incontroversa.

52 -

- 53

ALOYS10 DF, CASTRO

AS SETE DORES E AS SETE ALEGRIAS DA VIRGEM

Feliz quem guarda vivida a esperança
De ter de novo um dia o bem perdido,
E combate e confia e não descança. . .

Mãe, que abafaste em preces o gemido,
O íris no céo brilhou, deu-te a bonança,
Achaste o amor, o Filho bemquerido l

SEXTA ALEGRIA

A RESSURREIÇÃO

O entanto repontava a aurora no horizonte.
Era o terceiro dia, o dia da promessa:
Jesus que succumbiu ergue de novo a fronte,
E a vida que acabou é vida que começa !

Do bojo do sepulcro, em glorioso remonte,
Rasga as trevas e á luz em vôo se arremesa. . .
Soa o pregão triumphal, e vae de monte a monte,
E da terra os confins, céo e mar, atravessa.
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Alleluia ! Alleluia ! Hosanna ! Hosanna e gloria
Ao que a morte venceu em transcensao superna,
E dos sempres no sempre as vozes louvarão !

Homem, que esperas mais ? Tens duração eterna,
Levanta-te do pó, da noite transitória,
Reviventado1 em Deus, tua- Ressurreição !

SÉTIMA ALEGRIA

A ASSUMPÇAO

R,

^ AINHA angelical, Senhora Nossa,

Assim como em teu transito um sorriso
Te consolou, assim neste indeciso
Passo, de nós temor não mais se apossa.

Comnosco estás e és balsamo que adoça,
E jorras luz nas trevas de improviso. . .
Tal em tua Assumpção, no Paraiso.
Eterno o que viveu vive e remoça I
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Das tuas sete dores, sete cruzes.
A coroa lavraste de alegrias,
E emfim subiste aos céos, luz entre as luzes.

Pois haja em nós, no trespassado peito,
Júbilo e amor, para nas litanias
Te exalçarmos, louvando o Bem perfeito !

AS SETE PALAVRAS DO
CHRISTO
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AS SETE PALAVRAS DO CHRISTO
í
"Pater, dimítte illis! Non enim quid faciunt".
S Lucas, XXIII, 34.

E

/is na cruz cravado o Chrísto:

Veste a purpura do sangue.
Meio dia e é como noite.
A caterva dos deicidas
Em desvario blasphema.
Mas na confusa alarida
Uma voz a Deus invoca
Para os iníquos a graça.
Elle, a Victima preposta,
Paga com amor extremado
A crueza dos algozes,
E faz da culpa innocencia
Desde a primeira palavra:
"Perdoa-lhes, Pae meu, não sabem o que fazem l"
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II

IV

"Hodie mecum eris in Paradiso'
S. Lucas, XXUI, 43

T,

rés cruzes arvoradas sobre o monte,
A do Christo no meio,
As dos ladrões nos lados.
Um delles, véo de lagrimas nos olhos,
A Jesus se encommenda.
Sus, corações, alerta !
Prece, esperança, fé e a recompensa Que ao bom ladrão contricto
O Senhor logo disse:
"Hoje mesmo entrarás commigo ao Paraíso".

III

A,

"Mulier, ecce filias tuas! Ecce matei tua'.'
S. João, XIX, 26.

-os pés do lenho a Virgem Sacrosanta
E o discípulo amado.
Solidão de quem fica, onde o consolo,
Que responda á saudade ?
Então áquella que o Divino Verbo
Nas entranhas gerara,
Assim a voz da Cruz fez testamento:
"Eis ahi está, mulher, teu filho".
E a João, por prêmio:
— tf
tua mãe .
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"Deus, Deus meus, et quid dereliquiati me?"
S. Marcos, XV, 34.

T
-L antos

opprobios e tratos
O Christo soffreu calado !. . .
Mas que homem, ó Deus, não chama
Por tua misericórdia ?
Então, para ser humano,
Vestindo a nossa fraqueza,
Divino humilhou-se o Mestre:
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste ?"
"Sitio"
S. João, XIX, 28.

O

corpo desangrado
Arde sequioso.
Vem-lhe o travoso calix,
Fel e vinagre.
Mas as exsangues veias
Do Rei dos homens
No ultimo alento exoram,
Por amor nosso,
Do Céo as águas vivas.
Febricitante
Amor, quinta palavra:
lenho sede .
ÍÍT"

l

A J

»
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VI

Nos alçou da miséria á bemaventurança,
"Consummatum est"
S João, XIX, 30.

E,

SETE PALAVRAS DO CHR1STO

(rã a hora extrema,

E aos que confiam deu consolo,
A graça para eterno.
Depois, tudo cumprido,

A dor das dores,

Lá na hora decretada,

E deu Jesus, braços abertos,

A voz aos céos subindo

A despedida.
Eis inclinou a fronte ao Pae:
"Tudo acabado".

No sopro de um respiro,
Christo, homem verdadeiro,
Ao Deus superno e omnipotente
Expirando soltou a sétima palavra:

VII

"Nas tuas mãos, ó Pae, meu espirito entrego l'

"Pater, in manus tuas commendo spirituin meum".
S. Lucas, XXIII, 46.

l á no livor da macerada face
Foge da vida o ultimo raio,
Fim da Paixão marcada l
Morrer para exsurgir, gloria infinita,
No alto, na luz que não se apaga ]
A nós, doce promessa,
A dura taboa
Da penitencia:
Redempção, transcensão, destino dos destinos !
Assim Nosso Senhor Crucificado,
Esperança e verdade,
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O CHRISTO DE MARFIM

A,

- QUELLE cuja mão esculptou fervorosa

A effigie deste Christo em pallido marfim,
Buscou no soffrimento a inspiração piedosa
Para a imagem do Deus, sem começo e sem fim.

Da divina paixão a via dolorosa
Nunca se desenhara em realidade assim:
As lagrimas do rosto, orvalho em branca rosa,
Estão como a dizer aos homens: "Vinde a mim".
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A lividez da face exanime e serena
Do artista reproduz toda a infinita pena,
Miséria e frio e fome e desalento e dor.

Mas três vezes feliz aquelle que padece,
De esperanças ungindo o levantar da prece,
E amando-te em verdade, ó Christo Salvador !

OFFERTORIO

je, de mãos postas, como um crente,
Humilde me aproximo do santuário,
Parece no óleo deste lampadario
Arder-me a chamma da alma penitente.

Beijo do altar a toalha alvinitente,
As preces recitando de um breviario,
E emquanto vou cantando o meu hymnario

Sobem rolos de incenso, lentamente. . .
70
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Mãe de amor ! Virgem nossa bemquerida !
Poupae-me nesta cruz dos dissabores
Os restos da esperança já perdida. . .

Acceitae-me ou louvores que offereço,
E em memória das vossas sete dores,
As sete graças dae-me, que vos peço !

OBLAÇÃO DA PASCHOA

tu, Pae supremo, lá de cima,
Sobre o mundo hoje baixas teu perdão,
Dá que uma voz, que teu amor sublima,
Entoe a hosanna da Ressurreição.

Abre teu peito, verte da urna opima
As rosas que jamais se murcharão,
Como hóstia intemerata que redima
Quem ao céo se subir numa oração.
72 —
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Soprando a ardente braza do incensorio,
Possa eu sentir-te vivido e incorporeo,
Em teu Verbo de luz, benção paschoal.

E a ti, eterno Deus, só, neste pego,
Na fé que te votei todo me entrego,
Entre as dobras de alvissimo sendal.

NATAL

f
N AT AT.

NATAL

Chegado o tempo, o sol se abriu dentro da noite,
Luz da palavra nova, esperança e verdade.
E os cânticos do mar e os cânticos da terra
Disseram para os céos: Gloria a Deus neste Christo l
Lá no escuro da noite e no escuro da gruta
O Enviado do Senhor era o sol que brilhava.

Homem de hoje, que em vão, na vida, entre vertigens,
Queres fazer do mundo a só felicidade,
E por mar de naufrágio abres ao vento as velas,
Sem ancora nem leme, ao léo num mar de culpas,
O dúbio coração, incerto e desgarrado,
Muda-o, buscando além a paz, a força, a gloria.
No teu suado lidar terás frescor e allivio.
A vida — prece e amor — vive-a contente e canta
Com a terra e o mar aos céos: Gloria a Deus neste Christo
- 77
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Por que buscas lá fora as purpuras e as pérolas,
Quando em ti a riqueza e a belleza das cousas ?
Alenta-te na fé, com o calix da humildade.
Levanta ao alto o olhar, ergue as mãos fatigadas,
No campo azul do céo colhe a flor das alturas,
A incommutavel flor das divinas essências,
E na alma inquieta instilla os nvysticos effluvios,
Perfume da piedade e do perdão que salva.
Homem de hoje, msoffndo, em turbação constante,
Abraça teu irmão, foge á guerra e ao seu fogo.
Vive só para o bem, crê na voz das promessas,
Prantos e desespero, abafa-os num sorriso.
Despe o suclario doloroso da tristeza,
Corre á tua alegria ! Homem, faz-te immortal,
Deixa que hoje esta luz te entre a jorros na casa,
Neste dia de sol, que nunca terá noite:
Luz de Deus, sol de Deus, no dia do Natal.

78

PRECE DA RESSURREIÇÃO

PRECE DA RESSURREIÇÃO

PRECE DA RESSURREIÇÃO

Tu disseste, ó Senhor — eras Deus e eras homem —
Como havia de ser.
E o que disseste foi: vindo a Paixão sagrada,
Subiste ao throno, á Cruz.
Para o ressuscitar era preciso a morte.
Dor, fraqueza e humildade,
Para pôr no apogeu a força omnipotente.
E a noite entrou no dia.
Toda a terra tremeu e os montes restrugiram.
A luz — só no teu corpo:
Nas cinco chagas, cinco rosas do teu sangue.
Depois, trevas do túmulo.
Mas já se chega, em festa, o dia promettido,
E já te levantaste,
E já subiste ao céo azul, cortando os ares !
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Em ti, nosso caminho
E nosso fim, Senhor ! Hoje, o peito por terra,
Teu triumpho exalçamos !
Tu nos deste a verdade e nos fizeste fortes:
Já a dor nos não traspassa,
Porque vem sobre nós teu perdão, na esperança.
O fogo prova o ferro:
Eis, assim, no rigor da vida nos conheces,
Nos passos deste mundo,
Entre cruezas, fealdades e imposturas.
Mas aos nossos clamores,
Deus nosso, açode, e traz o balsamo da prece
Para ungir nossos lábios,
E chega-nos a ti, de coração perfeito.
Com piedade tempera-nos
No aço da fé l E vibre cm nós perennemente
O canto da alegria.
Como ao fervor dos borbotões a água da fonte,
Senhor que, nas alturas,
Ressuscitado e eterno, em pompas resplandeces,
Vem a nós e recebe-nos,
E a teus filhos, em paz, ressuscita em ti mesmo !
A ti, sem fim, a gloria,
E a nós o teu Amor, promessa do Infinito l ...

82 -

PAZ

PAZ

PAZ

Foi bello aquelle tempo.
Olhando para céo,

No azul somente viamos os pássaros
Revoando,
O sol brilhante e os astros constellados.
Agora, em vez do tatalar das azas,
Ronrona o avião ignivomo
Nos ares.

A fera busca o fojo,
As furnas tenebrosas,
As grutas, as cavernas e os recôncavos,
O homem fugindo ao dia,

Com a mascara trombuda,
Arrebanhado entra na toca subterrânea,
E á noite,

Na cidade e no campo,
- 85
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Hoje, como phantasma á flor das águas,

Com a luz do teu Natal
Levanta as nossas esperanças,
Muda no da alegria este tempo das dores,
E com piedade
Escreve para os homens

A's escuras, o barco disfarçado

As três lettras da Paz !

Louva a treva, que esconde.
Feliz o tempo em que, das vagas
Cantando ao borborinho,
Elle vencia descuidado os mares.

Teme o trahidor perigo. . .

Céo, terra e mar, assolação e morte !
Deus de todos os tempos,
Açode prestes aos clamores
Dos vivos e dos mortos !
Em vez de armar canhões, á mira para o azul,
Os braços se levantem
Para somente dar-te as graças l

As chammas sejam só as do fogo do Amor
Que te votamos,
E o clangor das trombetas
Cante tão só a tua eterna gloria !
O' Deus de todas as victorias,
Deixa-nos outra vez volver o rosto ao céo,
Ao céo dos pássaros, do sol e das estrellas.
Lá de onde reges,
86 —
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l ^ UDO

se acabara. Chegada a hora nona,

muros, torres, pyramides, montes, valles
e plainos, tudo espantosamente retremeu com
o fragor das tempestades, e as sombras anoiteceram a terra.
Já das sete palavras da agonia soara a derradeira, e morto o Senhor, cravejado na cruz,
o torvo silencio baixou sobre o arredor.
Mas a piedade de um homem o fez subir os
degraus do pretorio para obter que se enterrasse
o morto. O poltrão Pilatos deliciava-se, a mãos
lavadas, entre purupuras de Sidonia e mármores
sumptuosos. Annuiu. Desceram do affrontoso
madeiro o Salvador, e untado de aromatas e
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balsamos, enxuta a face rorante de sangue,

infiel e ingrata. Que se morresse trespassado de

levaram-no, entre as vozes dos psalmos, ligado

dores e de espinhos !

nas dobras de um lençol, para o túmulo entalhado na rocha.

Lacerado Jesus e cravado no lenho, suando
nos minutos extremos, só lhe não quebraram

Alli mesmo, no horto, batendo nos peitos,

as pernas, como aos dois ladrões crucificados,

no pino da dor, abafadas no lucto, choravam

porque ao chegar o centurião já havia pendido

duas mulheres, as duas Marias. Mas os guardas

sobre o peito a fronte descorada.

vieram com as lanças, e vigilam, com os fachos
accesos.

dos perseguidores, e por opprobio final o duro

Eis-nos emfim livres do homem, lá pensavam
de si comsigo, ralados de rancor, tetrarchas,
phariseus,

Ainda assim não se aplacou a insólita crueza

senadores,

soldado, com a lança bigumea, vara o corpo
da Victima.

mandões e figurachos.

Mas perpetrado o deicidio ainda os assassinos

Pois que l Quem havia tolerar que affrontando

se temiam do morto. Elle dissera aos judeus,

a ira dos maus e a soberba dos magnates, alguém

quando com o açoite verberou os cambistas e

piegasse á escancara a perfeição e o bem, com

vendilhões, que usuravam no templo: "Desmo-

o exemplo mais sublime, e fulminasse os re-

ronae esle Templo, dentro em ires dias o levan-

probos, numa terra onde lavravam como peste

tarei }" Que quizera ter dito, assim dizendo ?

incurável a iniqüidade, a licença, a corrupção

Logo se viu. O templo era Elle mesmo, na carne

e a luxuria ?

do seu corpo e na flamma do seu espirito.

As mansas palavras de Jesus, os milagres
que

operava impondo as mãos

E eis que transcorrido o sabbado, logo ao

nos soffre-

primeiro abrir da manhan, Maria Magdalena,

dores, e as bênçãos que se lhe desatavam da

ella, errada peccadora que se compungiu e se

boca para os justos, irritavam o coração obdu-

fez

rado daquella orgulhosa Jerusalém, desapiedada,

Thiago, e ainda Salomé, todas vieram com per-
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a outra Maria, mãe de
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fumes e resinas embalsamar no jazigo o corpo

Onde o Christo ? Vivo entre os vivos. Tal

inanime do Christo. Mas uma campa sigillava

appareceu á Magdalena, aos discípulos, no ca-

o bocal do túmulo. Como seria para abril-o ?

minho de Emmaús, em Jerusalém, nas águas

Foi quando radioso surgiu, a súbitas, o Anjo

dormentes da Galiléa. Todos o viram bem visto,

de Senhor, "o rosto como relâmpago, as vestes

de verdade, todos o sentiram humanado, encor-

brancas como a neve".

porado, presente e redivivo, tal como a sua

Tranzidos de surpreza, estatelados, cairam por

misericórdia promettera, até que depois ascendeu

mortos os soldados da guarda. Já havia rolado

aos Céos, onde throneia e de onde só retornará

a pedra do sepulcro. . . Olhando o recôncavo

para as ultimas contas, consummados os tempos.

da tumba, as santas mu'heres pasmaram de

Inhumado, foi para que o dia de lucto prepa-

assombro: o sudario e nada mais. Ouviu-se então

rasse o dia festo, como a noite que em nevoas

a voz do Anjo: "Por que buscaes o vivo dentre

se afoga no horizonte se dissipa no claror do

os mortos ? Aqui não está Jesus de Nazareth;

dia que amanhece. Como homem, baixou á cova,

resurgiu, como Elle próprio um dia, lá na Ga-

como Deus,

liléa, o preannunciou".

rompe no terceiro dia os cancellos do sepulcro,

quebrando o somno da morte,

Correu a nova de boca em boca e de canto

e levantado de onde jazera, invisíveis azas já

em canto. Ouvindo a narração das mulheres,

o subiram glorioso, das trevas infinitas á luz

os mesmos discípulos do Senhor desconcertados

immortal.

pareciam duvidar. Acaso visão de quem sonha ?

Assim, com o acordar da Ressurreição, é o

Pedro e João presto accorreram ao horto e alh,

Pae magnânimo quem nos liberta da morte e

olhando ao perto, viram com os olhos o vazio

nos muda em dias eternos o destino passageiro.

recesso do túmulo. Dos mortos exsurgira Aquelle

Quando, no terror de acabar, se nos esmo-

que exclamara: "Sou a Ressurreição e a Vida, e o

recem as esperanças, do fundo da nossa confusão

que em mim souber crer, esse, embora morto,

alguma cousa nos reergue, solidados para a vida.
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E o homem, nascido dos limos da terra, se
sobreleva e se transmuda ao seio do infinito,

CÂNTICO DA PASCHOA

júbilos, revocal-o e reintegral-o, depois de dormido na morte e anihilado no pó.

soerguido do seu montão de cinzas. No apagado
vulcão, não se sabe quando, ao remugir da cratera, resurde a labareda. Das tenebras fechadas
se accende o clarão dos astros e o luzir dos
arrebóes, como das escuridades da alma, pela
fé que abraza, o lume interior e o resplandor
da graça.
Si tudo nasce para perecer, tudo perece para
renascer. Não passa o que veiu do sopro de
Deus, não se extingue o que se transforma no
eterno cyclo das cousas. Brota o grão, vem a

O' Senhor resurrecto, suba ao teu
regaço o cântico desta Paschoa ! Nós
te declaramos, pondo em ti a aspiração immanente e os votos supremos
de nossa alma. A certeza das tuas promessas é descanso, recompensa e alegria incommutavel. Porque comtigo
tudo poderá ser. E só tu restauras as
como

a

adumbra o chão e abotôa e se desata em flores

Nem mais a dor nos soífreia

o

e debruça os pomos, de onde cae a semente

respiro e rouba o fôlego e os latidos

plantula, cresce o talo, rebentando em vegonteas,
já arbusto se balouça e arvore se enrama e

para, ao sol das novas primaveras, eternar a
pompa das florescenças. Tudo se reviventa e
perpetua.
Mas ao homem, edifiçado á sua imagem, o

nossas esperanças, que
espuma das ondas.

são

do pulso. Nem mais a descrença nos
conturba. Nem a afflição nos consome.
Nem o temor nos jarreta. Tudisseste:

Senhor, dando-lhe o dom de multiplicar-se, pro-

"Eu

metteu, como for tempo e chegue o dia da

abundância."

citação em que se abrirá a porta á mansão dos

quantos te procuram, e a todos aben-
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para dar
Todos

a
te

vida

e a

encontram
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çôas com os impérios do teu verbo :
"O reino de Deus, eil-o,está dentro

lyras. Hosanna, hosanna! E para te

em vós.'
Bem assim te sentimos, curandonos, consolando-nos, perdoando-nos.
Aqui, alli, além, descaminhos, fragas,
alcantis, horridos precipícios, boqueirões abertos, torrentes que irresistíveis
arrastam. Mas tu estás e comtigo, a
salvação. No que te seguir, guardando-te a palavra e amando-te deveras,
um paraíso se abrirá, e em vez do
calix travoso o nectar de todas as doçuras, enlevo, paz, amor superno, e
alegria perfeita e felicidade inexpri-

adorarmos em espirito e verdade, na
gloria da tua Paschoa, allumiem-se
os altares de todos os corações, curvem-se todas as frontes, dobrem-se
todos os joelhos, e tremulas as mãos
todas se ergam para os Céos !

mivel.
O' Deus revivo, eterno e indubitado, vibrem hoje e sempre pelo mundo os hymnos e as alleluias do teu triumpho, no troar das tubas, no canto
das avenas, na voz das harpas e das
98 -
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