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PRÓLOGO

Do Doutor Angélico disse o Papa João XXII, referindo-se à
Summa Theologica, que "tot fecit miracula, fecit artículos", fez
tantos milagres, quantos os artigos que escreveu.
Guardadas as devidas proporções, também poderemos talvez dizer que a Beata Vicenta Maria Benvinãa Deogratias, a
humilde fundadora das Filhas de Maria Imaculada para o Serviço Doméstico, vai operando tantos prodígios de zelo e de preservação, quantas as almas que salvaguardam a inocência,
abrigando-se à sombra do Instituto por ela fundado sob os
auspícios de Maria Imaculada. Essa obra foi o parto sublime
de um coração magnânimo, duma alma grande que imolou tudo:
o que era, o que tinha e o que poderia vir a ser e a ter num
futuro, que lhe sorria desde os alvares da mais florida infância.
Confrangeu-se-lhe o coração quando Deus lhe abriu os olhos,
cerrados ainda pela inocência, e lhe mostrou os perigos mortais
em que naufragava a juventude feminina, transpondo sem preparação e sem desconfiança o limiar da primeira porta que se
lhe abrisse, em busca do necessário ganha-pão.
Desde essa hora, Vicenta Maria compreendeu que já se não
pertencia a si mesma, mas àquelas cuja salvação Deus lhe confiava. Era necessário dar-lhes a mão e o coração, imunizá-las,
ou, pelo menos, fortalecê-las contra os perigos do vicio, por um
sólido e prudente conhecimento dos mesmos perigos, por uma
preparação física e moral, baseada no santo temor de Deus e na
consciência da própria dignidade, alimentada sempre por uma
piedade racional e bem orientada.
Tal foi a sua missão na terra. Tal foi a missão herdada e
perpetuada por suas filhas. Tantos milagres quantas as preservações registradas nos arquivos mais secretos das consciências.
Pertencem esses milagres à história que se não escreve, mas
que os Anjos da Guarda lêem nessas páginas em branco, digamos, antes, nessas páginas brancas dos belos anais de Maria
Imaculada.
Prodígios póstumos, acaso? Por isso mesmo mais prodigiosos. Eles só provam que a Bem-aventurada continua vivendo
sua Obra, continua exercendo a sua missão imortal, por procuração dada às suas Filhas, herdeiras do seu espírito. Para a
compreendermos, necessitaríamos de medir toda a sua extensão
e a projeção social que têm os atos humanos.
Quem ignora que todos os nossos atos bons e maus, assim
como no nosso mundo interno, têm uma repercussão fatal, com
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os quais se criam e se fortalecem os hábitos bons e maus, assim
também fora de nós têm a sua repercussão salutar ou funesta,
conforme a natureza dos mesmos atos.
É que, se vivemos para dentro de nós, se é imanente a
fecundidade dos nossos atos, o seu alcance social por outro lado
não é menos palpável, sempre que eles projetam ad extra alguma coisa de si mesmos e que a si mesmos os faz sobreviver.
Prescindindo embora do dogma do corpo místico de Cristo, a
solidariedade dos homens entre si e a mútua influência dos seus
atos são uma realidade que se impõe à nossa experiência. As
ações de uns são exemplos para os outros, e os exemplos provocam naturalmente imitação (ou nãc se chamem exemplos).
E é justamente pela imitação que o bem e o mal proliferam na
sociedade. Um escritor dá o ser a uma obra literária; mas não
pára aí o mérito ou a responsabilidade do autor. Essa obra
será impressa e reimpressa em sucessivas edições durante decênios, durante séculos, será traduzida em várias línguas, será
folheada por milhares ou milhões de leitores; e, conforme a sua
natureza, inspirará sentimentos elevados ou depravados.
Que fecunãíssima proliferação do bem e do mal, ãimananão
duma semente só! É a elaboração dum filme: essa produção,
louvável ou repreensível, será contemplada por milhões de espectadores, em milhares de salas por todo o mundo. Ê o quadro
do pintor, a estátua do escultor: uma única obra, um único
germe, mas um número inumerável de efeitos morais.
Essas produções artísticas, indefinidamente reproduzidas,
irão impressionar milhões de olhos, abalar, talvez, milhões de
almas com as reações benfazejas ou maléficas que provocam,
elevando-as para Deus, para esferas superiores, ou aviltando-as
em degradações animalescas. É o rádio-locutor, cuja voz põe
em vibração milhões de timpanos, é o trajar imodesto da senhora ou da moça, que põe talvez em sinistra convulsão tantas
almas quantos os olhos a que se expõe.
Não será já um simples ato, pecaminoso ou virtuoso, mas
quantos e quantos!
Que proliferação formidável a dos nossos atos! E nós a julgarmos, talvez, que todo o mérito ou toda a responsabilidade
desses atos se concentra numa estéril unidade!
E não é só o aspecto passivo dessa proliferação que se deve
ponderar; o aspecto ativo não é menos impressionante. Ê a
mulher sem escrúpulos que adota tal figurino repreensível,
escandaloso talvez. Depois dela será outra, mais outra, e dai a
pouco a maior parte delas, que, escravas da moda, não lhe
querem ficar atrasadas.
E, assim, não é só o número de vitimas do escândalo que se
multiplica; é também o número dos escandalosos.
Não há dúvida; é a pedra arremessada no centro do lago
cristalino, que logo por toda a superfície provoca ondulações
sobre ondulações, até revolver toda a massa líquida. É a ressonância com que o bronze, ferido por outro corpo metálico, responde à percussão recebida. Assim toda a massa humana é

posta em vibração e revolvida na sua mentalidade, nos seus
costumes por um ato que a impressionou e cujo alcance nem
sempre se prevê.
Ê a alma que, ferida pelo escândalo, fica gemendo sob a dor
do golpe recebido.
Ê evidente que a B. Vicenta, para arrostar com a empresa
que acometeu, compreendeu que ao lado das ressonâncias de
morte há também, nos atos humanos, ressonâncias de vida, de
alcance altamente social, a atestar que também as boas obras proliferam. Compreendeu que, como os atos perversos, também não
são estéreis as ações nobres e generosas, os atos de virtude,
de que o convívio social possa vir a ser testemunha. É o eco
das obras a repetir e renovar incessantemente o bem que se fez.
O Arcanjo Gabriel começou, em Nazaré, a rezar a Ave Maria.
O Salvador rezou um dia o Pai Nosso, para ensinar os discípulos a rezar. E a saudação angélica e a oração dominical passaram a vibrar, através dos espaços e dos séculos, em milhões e
bilhões de lábios humanos. Há cem anos, foi um doente procurar a saúde em Lourdes; e o que um fez passaram a fazê-lo
procissões de doentes durante um século.
Há 40 awos que os passos de um outro crente começaram
a encaminhar-se para Fátima. Não foi necessário mais para
que os passos de outros fossem tomando logo a mesma direção
às centenas, aos milhares, indefinidamente. E que outra coisa
atestam as legiões inumeráveis de mártires do cristianismo, senão que o martírio do Gólgota teve uma descendência que os
algarismos mal sabem expressar? E quem poderá contar as
plêiades de virgens, magnífica proliferação que a Imaculada
Princesa de Nazaré, com o exemplo da sua Virgindade, fez desabrochar na terra?
Que prodigiosa não é a fecundidade do bem, que vemos
proliferar sempre abençoada por Deus!
Foi justamente esta convicção e esta esperança que moveu
a B. Vicenta a empreender a sua grande obra de dedicação e
sacrifício, para arrebatar das fauces da corrupção tantas moças
inexperientes, que, para viverem, necessitavam de servir ao mundo e no mundo. Via ela, sem dúvida, nos horizontes dum futuro
não muito longínquo, a sua descendência, cada vez mais fecunda,
filhas animadas do mesmo espírito da mãe, fortalecidas pela
mesma vocação e zelo, consagrarem-se ao mesmo ministério de
preservação. Viu a enorme floração de almas preservadas do
vício, em muitos países da Europa e da América, que, sem a
ação socialmente benéfica das suas casas de acolhimento, depressa se tornariam em grande parte miseráveis farrapos a
atestar a fragilidade do seu sexo ludibriado. Viu irradiar para
além das fronteiras pátrias a sua instituição, que por toda a
parte edifica educandários e casas de formação, destinadas a
acolher e salvaguardar pobres desprotegidas que necessitam de
ser acolhidas e salvaguardadas.
Já não é só a Espanha, Marrocos e Canárias com um total
de 40 estabelecimentos de preservação; é Portugal continental
e insular com 3, a Inglaterra com 2, a França com 4, a Itália
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com 3, os Estados Unidos com l, o Peru com 2, a Colômbia com
2, a índia com l, a Argentina com. 4, o México com 2, Cuba
com l, o Uruguai com l, o Chile com l, e, finalmente, de todos
os países da América o mais aquinhoado e favorecido, o Brasil
com as suas 11 casas.
Mas os principais troféus da sua grande Obra não se exprimem com cifras.
Pelas portas duma cidade do Oriente saía outrora, para o
túmulo, "o filho único de sua mãe, que era viúva" (Luc. VII,
12). E acrescenta o Evangelista que essa mãe ia acompanhada
duma grande multidão.
Uma viúva. Logo, esposa sem marido.
E o único filho a caminho do cemitério. Logo, mãe sem
filhos.
Mas com ela uma grande multidão.
Que belo retrato da religiosa não é esta mãe do Evangelho!
Digamos, antes: Que belo retrato desta mãe não é a Beata Vicenta Maria!
Desposada ela, mas sem esposo terreno, porque viuvou para
o mundo. O mundo que a pretendia morreu para ela. E ei-la
vestida de luto, ou envergando o hábito religioso, que o mesmo dá.
Ao mesmo tempo mãe sem filhos, porque, tendo ela também morrido para o mundo, morreram para todos os encantos da terra. São defuntos esses encantos, defuntos todos os
seus sonhos, por isso mesmo que não passam de sonhos, e porque morreu quem os sonhara. Mas sobre a sua campa surgiram
outros ideais, sonhos doirados esses, que vieram abrigar-se sobre
as dobras da sua mortalha.
Na realidade, o hábito religioso só é mortalha visto do
avesso. Visto do lado direito, é enxoval de virgem consagrada a
Deus. E as virgens a Deus consagradas são esposas, em virtude
dessa mesma consagração, e são mães (Madres é o seu nome
oficial), porque o Esposo Divino lhes confia fecunda descendência de almas remidas que elas, como mães, devem formar.
Mães com a fecundiãade puríssima da virgindade, que nenhuma outra aspiração consegue profanar. Virgens, mas enriquecidas das nobres afeições duma maternidade sublime, que
nenhum outro ideal saberá esterilizar.
A lição veio de Nazaré: Virgem fecunda, a mais fecunda
que o mundo conheceu, porque Mãe (com maiúscula) e nada
menos que de um Deus, dando-nos assim o direito de Lhe dizer,
imitando análoga expressão de Vieira: Mais Mãe porque Virgem;
mais Virgem porque Mãe.
Virgem a Deus consagrada e mãe de fecunda geração de
almas preservadas, eis o traço fisionômico mais simpático, da
Beata e brevemente Santa Vicenta Maria.
Não há dúvida. TAMBÉM OS LÍRIOS PROLIFERAM.

TRAÇOS DE UMA VIDA

BEATA VICENTA MARIA LÓPEZ Y VICUSTA

Subiu aos altares, exaltada pela Igreja, a Madre
Vicenta Maria López y Vicuna. É uma glória da Espanha, da Espanha católica do século XIX. É um florão de
Navarra, a Navarra da fé robusta, como os seus carvalhos e ardente como o valor de seus guerreiros. Uma
Navarra autêntica, de tempera e virtude; isso foi nossa
Beata Madre, proposta já à imitação de todos, pelo mérito incomparável de suas virtudes heróicas.

Pé. JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS, S.J.
[10]
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UM LAR SANTO

Navarra, digamos antes, a providência amorosa do
Pai Celestial, deu-lhe uma santa mãe, amorosamente
meiga e serena, e um pai cristão, austero e forte no
amor. Era ela da família dos Vicuna, ostentando heráldico brasão à entrada do seu solar de Estella. Chamava-se Maria Nicolassa, miudinha de corpo, fisionomia
suave iluminada por uns olhos claros, remanso da inocência de sua alma.
Ele, alto e robusto, de feições um tanto fortes e duras, era das terras de Aragão. Nobre era também o seu
sangue; cristão até a medula dos ossos. Dom José Maria
López y Sanz professava a carreira de Leis, que se ajustava bem com a inteireza e eqüidade de seu caráter.
Uniram-se os dois pelo misterioso atrativo que faz
buscar ao débil o apoio do forte e ao forte a suave carícia da mão débil.
Uniram-se porque assim o quis Deus. Nossa Senhora
de Puy, de Estella, abençoou com seu sorriso peregrino
aquela santa união e partiram felizes para Cascante,
residência de Dom José Maria, para colocarem seu ninho
à sombra de outro santuário mariano: o da belíssima
Virgem do Romero. E a Rainha do céu tomou como coisa muito sua aquele nascente lar.
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FLOR QUE DESABROCHA

A 22 de Março de 1847 faziam, sem dúvida alguma,
os anjos, festa no céu, sorria sua Rainha, comprazia-se
Deus. Também Navarra e a Espanha inteira teriam
exultado de gozo, se soubessem que em seu solo havia
desabrochado uma nova flor de santidade. Só Deus o
sabia; nem mesmo os pais da privilegiada menina podiam prever o alcance daquele nascimento que, no momento, os enchia de gozo. Cristãos de arraigadas convicções, receberam a sua filhinha com o amor e o respeito com que se recebe um depósito sagrado, e no dia
seguinte, 23 de Março, se inclinava a tenra cabecinha sobre a pia batismal da Paróquia da Assunção de Cascante.
Assim o escreve ela com seu próprio punho e com
letra repassada de gratidão:
"Batizaram-me um dia depois de nascer, a 23 de
Março de 1847".
Em casa a esperava a jovem mãe, com lágrimas
nos olhos e o coração a transbordar de alegria.
Recebeu-a em seus braços e a estreitou demoradamente sobre o peito; beijou a sua Vicenta Maria, feita
já templo da augusta Trindade.

[15]

IDÍLIO DE PUREZA

Vicenta Maria Deogratias, Bienvenida.
Assim se chamou a pequenina.
A Igreja repete, em sua beatificação:
"Graças a Deus. Benvinda sejas entre nós, por tua
missão de paz".
A criancinha loura, de olhos azuis que umas vezes
riem brincalhões e outras se acalmam em profunda e
celestial mirada, vai crescendo sob o olhar de seus pais.
Suas velhas cartas no-la vão retratando; são elas dirigidas a Dom Manuel Maria e a Dona Maria Eulália
de Vicuna, irmã de Dona Maria Nicolassa, casada aquela, em Madrid, com Dom Manuel de Riega, gentil-homem de S. M..
Não conhecem ainda os tios sua minúscula sobrinha,
por isso os pais lhes contam, sem se cansarem, as graças e progressos daquela que é a alegria do seu lar.
"Quem me dera, Eulália, poder enviar-te esta travêssazinha, para que te transtornasse um pouco a cabeça! Diverte-nos muito com seu balbuciar. Deus no-la
guarde!"
Não havia ainda a menina completado dezoito meses, quando já, ao entrar na igreja, "se desprende dos
braços da ama e cai de joelhos, apoiada por seus débeis
e torneados bracinhos". Aqui intervém Dom Joaquim,
seu tio, um sacerdote ancião:
[17]

"A vós contam as graças da menina, mas se eu vos
contasse as suas travessuras!... É tagarela e travessa
até mais não poder. A mim muito me molesta, pois nós,
os velhos, não estamos para aturar pirralhos".
Oh! que tremenda pecadora esta, que ainda vai fazer dois anos!
Também há de contar algo da pequena sua madrinha, a tia Dominica:
"Se tivesses presenciado, Eulália, a cena da menina
ao abrir o caixote com as figuras do presépio! Que alegria ao vê-lo! Ficou radiante! O que é a inocência, e
quanto se goza nela! Perguntava-lhe o tio o que queria
para a tia Eulália, e ela respondia que "quando for
grande irei a Madí". É muito palradora, e nestes dias
de Natal está em seu apogeu".
A menina é o centro da família, o sol em torno do
qual tudo gira.
A vovòzinha, os tios de Cascante e Madrid, os mesmos pais, todos a observam, a cuidam e amam com
delírio. E ninguém a mima. Maravilhoso tato de uma
educação cristã!
Leva-a o sacerdote a passeio, e é mesmo um idílio
vê-los de mãos dadas, caminhando; ele já ancião, ela
pequenina de três ou quatro anos.
Na volta, entram na silenciosa paróquia, e enquanto
o tio salmodia lentamente o breviário, Vicentica percorre
a Via Sacra a seu modo; pára ante o devotíssimo Cristo
da Coluna da Flagelação e, em sua contemplação derrama lágrimas que parecem, ao deslizar suavemente
por sua face, gotas de orvalho em pétalas de flor.
Outros dias é a tia Dominica quem a leva diante
do altar; juntas fazem a visita ao Santíssimo e a Comunhão espiritual.
Não vai ao colégio, nem tem professor; o próprio
pai se encarrega das aulas. Sobre o bufete uma cadeira
e nela a discípula. Com que consolo dirá, mais tarde:
"Meu próprio pai me ensinou o catecismo e a
rezar!..."
Depois, no serão, enquanto o advogado estuda os
papéis de seus pleitos, a menina cose junto de sua mãe,
que dirige sua lenta mãozinha e lhe faz ouvir alguns
passos da História Sagrada e da Vida do Senhor.
[18]

Rezam depois, o Rosário, e uma vez terminado é Vicentica, que já conta seis anos, quem faz a leitura espiritual. E no silêncio da sala antiga com lareira baixa,
ouve-se a voz límpida da menina como um fio de cristal;
ora lê o Ano Cristão, ora umas páginas das Obras de
Santa Teresa de Jesus. Rica e sublime linguagem, que
mais bela se torna nos lábios de um anjo!
Assim cresceu a nossa Vicenta Maria: em terreno
quente, em ambiente cristão, rodeada de almas nobres e
santas; e acrescente-se, ainda, que recebeu do Senhor
uma alma bem inclinada; não há, pois, que maravilhar-se de que a menina fosse piedosa, dócil à graça e
excepcionalmente boa.
Não era raro vê-la ante o altar, cruzadas as mãos,
cerrados os olhos, com o rosto afogueado; encontramo-la
amiúde rodeada de meninas pobres, como uma pequenina apóstola, dando-lhes o que tão abundantemente
recebia: guloseimas, brinquedos e, o que mais vale, lições de catecismo.
Quando completou dez anos fez a primeira comunhão. Não houve grande solenidade no ato. Foi na
capela do Santo Cristo da Coluna, e entre seus pais,
que a menina comungou.
Jesus abraçou aquela alminha, tão pura, com divina efusão. Já religiosa, ainda saboreia a doçura daquele primeiro encontro; inflamado o rosto, comentava:
"O Senhor é que correu com os gastos e quem se
aproveitou fui eu".
Ao chegar a esta idade, começa a perfilar-se mais
claramente a personalidade de Vicenta Maria: vivaz e
alegre, muito inteligente, compreende que é filha única,
o ídolo de casa; não se lhe ocultam suas boas qualidades, nem é insensível a afagos e louvores. Desperta-se-lhe
a ânsia de saber, agitando-se a sua alma como se agitam as asas novas e vigorosas do passarinho, ansiosas
de se lançarem ao espaço.
Assim o vêem seus pais; a presença daquele alvoroço
infantil que a seu lado ri e salta, é para eles luz e vida;
pensam, porém, em sacrificar seu coração para pôr a
filha em outro ambiente e aperfeiçoar sua educação...

[19]

Os tios de Madrid ofereceram-se e a boa Dona Maria
Nicolassa adverte a sua irmã que se o pai a deseja muito instruída, ela lhe suplica que a eduque para santa.
Por fim, numa manhã de Novembro, salta Vicenta
Maria da diligência que a levou até Madrid, e a tia
Maria Eulália acolhe-a em seus braços.
Esta senhora, que tão intimamente há de estar
unida a Vicenta Maria em seu destino espiritual, é toda
um caráter.
Veemente, enérgica, algo exclusivista no governo de
sua casa e em seus juízos; porém de fé arraigadíssima e
vivida, que se traduz em obras de caridade.
Foi indubitavelmente providencial que, deixando Vicenta Maria sua mãe, toda suavidade e condescendência,
viesse, quando necessitava de mão mais firme em sua
educação, para casa de sua tia, onde, sem deixar de
ser querida, havia de submeter-se à vontade forte e
severa desta segunda mãe.
Pode pensar-se que sem esta intervenção duma vontade superior e outras que vieram, mais tarde, refrear os
caprichos de Vicenta Maria, teria ela podido desenvolver
mais brilhantemente o seu esplêndido caráter, dotado
sem dúvida de qualidades excepcionais, de força e inteligência, de iniciativa e personalidade.
Assim foi, efetivamente. Esta influência externa
envolveu a inteligência e vontade da Beata Madre em
um véu de doce timidez; de certo constrangimento e
desconfiança de si mesma, que desfiguravam sua autêntica maneira de ser.
Quiçá houvera sido mais impetuoso o seu vôo nas
obras empreendidas e se houvesse imposto mais como
mulher varonil ao estilo de Santa Teresa de Jesus ou
de Santa Micaela do Santíssimo Sacramento... que
para tudo havia luz em sua inteligência, força e fogo
em seu coração navarro!.. .
Amante da humildade e dela cioso na alma de
Vicenta Maria foi o Senhor, que tudo dispôs de modo
que o sulco para esta virtude fosse tão profundo naquele coração que Ele queria levantar até o cume do
amor.

Agora começa a dar seus frutos Vicenta Maria; mais
valorosamente o fez, no correr dos anos, cooperando na
obra do Senhor.
Não foi uma menina santa, extraordinária; foi simplesmente boa, piedosa, fruto natural de uma educação
recatada e constantemente cuidada; fez-se santa lutando com esforço, com trabalho negativo primeiro, derrubando o ídolo que a ternura dos seus e a consciência de
seu próprio valor havia levantado em seu coração, e depois edificando com valor, com trabalho heróico, sempre
presa, sem espaço para mover as asas que Deus lhe
havia dado e que por seu amor sacrificou.
Chegou Vicenta Maria à casa de seus tios quando
já havia completado onze anos, tão pura e inocente
como no dia em que recebeu o santo batismo.
Este candor limpidíssimo refletia-se em toda a sua
minúscula personalidade, alegre, brincalhona, encontrando gozo em tudo como quem em tudo vê bondade e bem.
Mostram-nos o seu retrato aos doze anos; olhos grandes e azuis, que são todo um poema de suavidade e candura; largas trancas louras, sorriso fino e doce, mãos
de marfim.
Parece, com seu traje simples de renda, uma linda
figura de princesa irradiando graça e distinção.
Logo a tia lhe organizou um plano de vida.
Nele não havia lugar para o ócio nem para o capricho; atos de piedade, horas de estudos, limpeza do
quarto, passeio e obras de caridade. Tudo tem o seu
tempo marcado e a menina submete-se a tudo, alegre
e documente.
O verão passam-no anualmente em Carabanchel, em
uma quinta de recreio com formosos jardins.
Vicenta Maria, quando pequenina, cuidava das flores e corria pelos jardins com júbilo infantil; agora, já
maiorzinha, preocupa-se das almas e reúne as meninas
do povoado; funda a Confraria do Rosário, organiza
comunhões gerais; é, enfim, uma pequena apóstola, e
em sê-lo encontra a mais pura alegria.
A fim de se aperfeiçoar no francês, colocou-a a tia
como semi-pensionista no Colégio São Luís dos Franceses, e também ali Vicenta foi modelo de piedade e até de
prudência em casos delicados.
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Sem embargo criança era, no fim de contas, e sua
tia nos diz que às vezes a punham de joelhos por falar
na aula.
"Disso me alegro — acrescenta a enérgica senhora
—, para que em tudo se sujeite; queixa-se também de
que a piedade da menina esfriou um tanto e se tornou
menos obediente e humilde. Tudo o atribui ao mau
exemplo e trato frívolo das companheiras do colégio".
As cartas da menina durante esse tempo, até aos
quinze anos, nos contam serões familiares nos quais se
representam peças morais e se dão concertos de piano;
menina e moça, mulher em botão, fala também de lindos vestidos de tal ou qual cor, e, sobre este fundo
ingênuo e pueril, alusões freqüentes a obras de caridade
nó hospital e no estabelecimento de empregadas chamado "La Casita"...
Quem poderia dizer a Vicenta Maria que naquela
obra estava seu destino, o chamamento de Deus?
A "Casita" era a obra predileta do coração de Dona
Maria Eulália.
Em suas visitas ao hospital, se havia inclinado
muitas vezes sobre as camas das pobres empregadinhas:
"Então, minha filha, já estás melhor?"
Entristeciam-se os olhos juvenis:
"Sim, senhora, já estou bem; mas encontro-me tão
debilitada!... Mal me sustenho nas pernas e já amanhã me vão dar alta..."
"E onde pensas ir?"
Caem, então, duas grossas lágrimas e um desanimado encolher de ombros diz tudo:
"Pois, não sei..."
Cala-se preocupada a senhora; vê em seu pensamento a menina abandonada no meio da rua, sem colocação, sem forças para trabalhar; empenhará a sua
roupa... e logo, sem força para resistir à solicitação do
vicio, quiçá empenhará sua alma.
Não é pessimismo; mais adiante, nas outras salas,
existem já tantas perdidas!
Flores murchas, salpicadas de lama, sem graça,
sem perfume.
No coração de Dona Eulália já têm, as empregadas,
um asilo quente, amoroso; sem demora levantará sua
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caridade um refúgio material para as desorientadas
que chegam a Madrid, para as desacomodadas e convalescentes.
E nasceu a "Casita" (a casita, assim era chamada
por sua extrema pobreza), começando com quatro camas.
À casita acudia Vicenta Maria. Precioso quadro era
vê-la rodeada de jovens acolhidas, que a veneravam como a uma santa, enquanto lhes ensinava a doutrina
com maravilhoso espírito e angelical doçura; organizava
jogos e se entoavam cantos à Virgem, ateando-se nos
corações a devoção à Mãe de piedade.
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FITOU-A JESUS E A SI A ATRAIU

Ao chegar aos quinze anos, uma transformação se
opera na alma de Vicenta Maria.
Diremos que nesta época seu coração se converteu
a Deus?
Se a idéia de conversão nos faz pensar em uma vida anterior de pecados e desordens, essa idéia não tem
aplicação no nosso caso.
Vicenta Maria não manchou jamais a sua alma com
culpa mortal. Era piedosa e dócil, cheia de candura e
pura como o foi aos sete anos; havia saltado limpamente da infância à juventude sem em nada sensibilizar
as suas asas de anjo.
Que conversão seria, então? Como a do jovem do
Evangelho, que havia guardado os mandamentos desde
a sua juventude e na encruzilhada dos caminhos da
vida se encontrou com Jesus, que lhe saiu ao encontro
e o convidou a segui-lo:
"Se queres..."
E Vicenta Maria correspondeu; recebeu aquele olhar
que abria em sua alma virgem horizontes novos e infinitos, como infinita é a perfeição do pai celestial, e sem
titubear lançou-se por aquele caminho que a mão divina
lhe traçara, senda áspera e dura de dor e humilhação,
deixando a reta, porém, suave e fácil que até agora
levou.
Que luz é a tua, Deus meu, que assim transforma a
alma que quer recebê-la?
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Pareciam-lhe já, à nossa Vicenta Maria, grave vaidade e desordem os inocentes passatempos que há pouco
cativavam. Começa a lutar valentemente pela humildade, colocando-se em sua estima no lugar que lhe correspondia como criatura e escrava de Deus.
Entra em cheio no círculo luminoso da verdade,
onde reina a ordem e a justiça.
Deus e a sua glória é tudo; o pobre ser humano
e a sua reputação, nada. O ídolo do amor próprio vacila
em seu pedestal, sacudido pelos golpes de uma vontade
enérgica que trabalha na luz.
É alentador, lendo seus apontamentos de consciência, ver a luta que sustenta, dia após dia, até a morte,
contra si mesma, contra a inclinação natural, muito
marcada nela de ser querida e estimada.
Ao ouvi-la, parece-nos que sustenta em suas mãos
o coração que ainda tem palpitações de orgulho, e lhe
fala severa e mansamente para mantê-lo em seu lugar:
"Se me estimam, é porque não me conhecem; se
soubessem os meus pecados, não teriam motivo senão
para desprezar-me", e como o seu coração, consciente
de sua inocência, protestara! "Nenhum bem próprio
podes ter, e se tens algum, é um puro dom de Deus que
to quer conceder por sua liberalidade".
Como supremo estímulo e alento, volta-se para o
Mestre, comparando:
"Vós ultrajado com todo o gênero de ignomínia e
pretenderei eu ser estimada? Senhor! Senhor! A graça
que Vos peço com mais empenho é a de me conhecer
a mim mesma".
Não, o santo não é nenhum ser estranho, isento da
rebelião das paixões, ou mesmo só da sensibilidade humana. É um homem que luta e se esforça com a graça
de Deus, por domar em muitos casos os maiores obstáculos e as maiores dificuldades que podemos encontrar.
Sentimentos que nos envergonham passaram, também, por esses corações que imaginamos equivocadamente livres de toda miséria e má inclinação.
A alma santa ora, luta e corrige-se. Ouçamos Vicenta Maria:

"Jesus humilhou-se tomando a natureza humana,
escolhendo por Mãe a uma donzela pobre e desconhecida; verifica-se a sua encarnação sem que o mundo se
dê conta desse mistério.
Por aí vejo que devo corrigir-me da vaidade que
sinto de que as pessoas saibam que sou de família distinguida.
Jesus, Senhor absoluto de tudo, não quis mais distinção do que aparecer como filho de um carpinteiro.
Que confusão!..."
Resolvida está Vicenta Maria a ser santa. Onde e
como?
Já no dia 30 de Maio de 1866, aos 19 anos, consagrou a Deus sua virgindade, e de olhos postos nos Dele
espera um só sinal para voar ao lugar que lhe destine.
Mas não o vê claro ainda. Muito a atrai o Mosteiro das Visitandinas, com sua vida de recolhimento e
santidade; porém a obra das empregadas, iniciada por
sua tia, Dona Maria Eulália, preocupa-a profundamente.
Ouçamo-la raciocinar: "A experiência fez-nos conhecer que a Obra importantíssima das empregadas não
pode ser conduzida por senhoras de fora do Estabelecimento, nem tampouco por Irmãs cujo Instituto abrace
toda a classe de obras de caridade.
As primeiras, além do pouco tempo de que ordinariamente dispõem, não podem, metidas em suas casas, estar ao par do movimento contínuo de muitas
jovens. Por isso, só com escasso fruto podem dedicar-se
a essa obra, porque se torna necessário estar ao corrente de todas as circunstâncias de cada caso.
As segundas carecem de especialíssima vocação que
para esta obra se necessita, e só com uma vocação
geral facilmente se entregam a coisas mais fáceis, deixando como que em segundo plano a obra principal que
pouco a pouco vão fazendo desaparecer, até se extinguir por completo. Esta conseqüência é muito natural;
porque, sendo coisa tão difícil, necessita que se lhe apliquem todas as forças e meios possíveis e demos graças
a Deus se deste modo se conseguir alguma coisa. Mas,
se descuram essa obra para se ocuparem de outras, será
o único meio de não conseguir nada.
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Pois bem, havendo experimentado tudo isto viu-se a
necessidade de criar uma corporação de senhoras que,
vivendo sob uma regra, se consagrem a procurar com
todas as suas forças a salvação das pobres empregadas,
que rodeadas de toda classe de perigos e carecendo de
meios para se livrarem deles, tanto necessitam de encontrar um apoio que as consolide no bom caminho.
Esta idéia foi manifestada a pessoas respeitáveis,
com cujo conselho a continuou fomentando, e embora
parecesse impossível, não foi a quem contou com o auxílio de Deus Nosso Senhor, que sempre tem remediado
as necessidades de todos os tempos enviando em cada
época, instituições correspondentes às suas necessidades.
Sempre se valeu de almas santas, é verdade, instrumentos porém aparentemente muito fracos para que,
assim, se conheça que é a sua Mão que o faz; por isso,
procuremos fazer-nos santas e, reconhecendo-nos indignas, digamos ao Senhor o que disse a Santíssima Virgem: "Eis aqui a vossa escrava; faça-se em mim vossa
santa vontade".
Desprendida em tudo de si mesma, não queria
outra coisa Vicenta Maria senão cumprir a vontade de
Deus, e, para conhecê-la mais claramente, recorre aos
Exercícios Espirituais, que fez no Convento das Visitandinas.
No dia da eleição põem, sob a epígrafe "Vantagens
da Fundação", coisas que o mundo julgará loucuras:
"mais pobreza, mais mortificação de minhas inclinações
naturais, muito perigo de sofrer desprezes".
Quantos o vituperarão! Contínuo esforço, contínuo
sacrifício, glória de Deus mais palpável.
E decide-se pela fundação e suas vantagens, dizendo:
"As empregadas triunfaram!"
Não, Vicenta Maria! Quem triunfou magnificamente em tua alma foi o amor de Deus e de sua glória
sobre teu próprio amor; as empregadas triunfaram,
porque triunfou Deus.
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COMEÇA A LUTA

Logo experimentou Vicenta Maria que o caminho
eleito era a mesma senda do Calvário.
Os pais, que adoravam a sua filha única, sentiram no fundo da alma a negativa da jovem para o
estado do matrimônio.
Sonhavam com netos!...
Porém a resolução de Vicenta Maria era definitiva:
"Nem com um rei, nem com um santo".
Verdadeiros cristãos, resignaram-se a vê-la ingressar em uma ordem religiosa, porém isso de meter-se a
moralizar empregadas crispava os nervos de Dom José
Maria, que reclamava dizendo:
"Não queres casar-te? Tampouco ser freira? Então... para casa, cuidar de teus pais!"
A maneira com que Vicenta Maria defende a sua
vocação, é de uma inteireza maravilhosa; sente-se palpitar nas cartas o seu grande coração de santa e de
navarra. Escutemos:
"Meu querido papai. Como o papai me ordena que
prepare a viagem para ir-me com a tia Fernanda, não
quisera eu incomodá-lo corn o que a esse respeito me
vejo obrigada a manifestar-lhe. E é que a minha permanência nesta casa já não tem outro objetivo senão
o de seguir a minha vocação. O papai recordará que,
como lhe tenho dito, a minha inclinação é cooperar
com as minhas pobres forças para que esta obra das
empregadas vá adiante, e, digo de passagem, que é eleição espontânea e que só de Deus me veio esta afeição.
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Faz algum tempo que, com a aprovação de pessoas
competentes, venho pensando em formar parte de uma
Congregação de senhoras que, vivendo em comunidade
sob uma regra religiosa, se ocupe desta obra. Papai,
tenha generosidade, conheça-se nesta ocasião a magnanimidade do seu coração; encare as coisas através do seu
verdadeiro prisma; saiba agradecer a Deus a graça que
lhe faz, tão especial, querendo servir-se de sua pobre
filha para coisas de seu serviço!
Se o mesmo Senhor lhe falasse: "Cede-me essa filha
que eu te dei, porque quero servir-me dela", teria o
papai coragem de lha negar?"
Dom José Maria não se dava por convencido e opõe
que o tal Instituto é um sonho, uma quimera, que só
tem vida na cabeça de sua filha.
Responde Vicenta Maria:
"Papai: muito sensível me é desgostá-lo, voltando
a tratar do assunto que mais o aborrece e a mim mais
interessa; porém, creio de meu dever fazê-lo.
Na primeira carta que papai me escreveu, depois
de haver recebido a minha, em que eu manifestava a
minha resolução, diz que eu aspiro a uma coisa que não
existe, que quero abraçar um Instituto que ainda está
por formar, e parece imaginar que a empresa a que quero dedicar-me não é até agora senão um projeto, o qual
se realizará ou não.
Mas, não é assim; prescindamos daquilo que depende do futuro e vamos ao terreno prático e positivo.
Não falemos de projeto, senão do que já hoje se
pratica. Aproximam-se a centenas as meninas que temos sob a nossa direção; estas criaturas vivem num
meio onde tudo é corrupção, rodeadas de laços por todas
as partes, sem ter quem as avise e desvie dos precipícios
que a cada passo encontram.
Pois sendo assim, quanto bem não praticamos recolhendo estas mocinhas em suas desacomodações, instruindo-as, entretendo-as... e cuidando, enfim, de que
vivam cristãmente?
Isso tudo, pois, está se fazendo; não é um projeto,
não é ilusão, não é coisa que não existe. Eu não posso
garantir, embora não faltem probabilidades, que isto

venha a ser instituição religiosa; a mim me toca corresponder ao chamamento de Deus, que consiste em ocupar-me, enquanto viva, em desempenhar esses ofícios em
benefício das pobres empregadas.
Diz ainda papai "que venha minha filha assistir
seus pais, cuja ocupação merece preferência sobre a
moralização das empregadas de Madrid".
Não, por certo. Meus pais podem ser perfeitamente
assistidos sem a minha presença, e ausentar-me eu daqui
seria impedir muitos bens a este número considerável
de almas.
Ah! papai... Se eu seguisse o rumo do matrimônio, como deseja, estou certa de que não reclamaria
a minha presença.
É preciso que também tenha em conta que tudo o
que faço aqui é concernente à saúde espiritual, e os meus
pais não necessitam de mim senão para cuidar da saúde corporal. Que comparação tem a alma com o corpo?
Se me ocupasse em cuidar da saúde corporal destas
meninas, ainda poderia papai ter algum argumento; eu,
porém, ocupo-me (ainda que indigna e inútil para tal
ofício) em evitar pecados. Deus meu! E para evitar
um só, quantos sacrifícios poderiam fazer-se!
Lê-se no Evangelho: "Aquele que não deixa seu
pai e sua mãe por amor de Mim, não é digno de Mim".
Creia, papai, que não hei de tratar, estando aí, senão de voltar quanto antes, porque já não tenho outra
intenção senão continuar a obra que comecei, por inspiração de Deus e aprovação de meus diretores espirituais, e isto tem mais força que o afeto carnal.
Como lhe disse no princípio, é preciso e só peço a
Deus que dê a papai resignação, como o faço com toda
a força de minh'alma.
Se papai leva a questão para o terreno do direito,
já sei que terei de render-me ao que o senhor deseje;
e em tal caso, da minha parte terei o mérito da obediência e meus pais terão a responsabilidade do bem, que,
deixando de estar aqui, ficará frustrado. Não permita
Deus que sobre os ombros de papai fique pesando tão
tremenda responsabilidade..."
Quem sabe se ao leitor parecerá algo pura a linguagem de Vicenta Maria com seus queridos pais.
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Não! Através das suas palavras revela-se um pobre
coração torturado e dilacerado pelo querer de Deus, e
parece-nos ouvir o eco das palavras de Cristo à sua
Santíssima Mãe no templo: "Convém que eu esteja nas
coisas de meu Pai".
Apesar da força de raciocínio da filha, o pai não
cedeu, e Vicenta Maria, dolorida, porém com a paz que
resulta de só buscar a Deus, deixou em Madrid a sua
obra e voltou a Cascante, vendo na vontade de seu pai
a de Deus, que, atribulando-a, queria mais e mais embelezar a sua alma.
Como em tantas e tantas ocasiões, contentou-se o
Senhor com a sujeição de sua escrava, e valeu-se de uma
oportuna enfermidade para arrancá-la daqueles braços
amorosos que a impediam de seguir sua vocação.
Abrasada de febre, com os olhos fechados, descansa
em seu leito a nossa jovem.
Sente em sua fronte a carícia de um beijo de seu pai
e uma voz repleta de emoção que lhe promete:
"Irás a Madrid, filha; põe-te boa, minha Vicentica,
que todos iremos a Madrid".
É que o médico disse que a menina vai morrer, e
ele não entende aquela misteriosa enfermidade, mais
moral que física... e o pobre pai reage com o aguilhão
da dor.
Convalesce Vicenta Maria, e é tanta a alegria ao
ver-se por fim livre, que, segundo frase sua, necessita
de moderar o seu entusiasmo, esse ardor de consumar
o sacrifício de quem mais ama, para se dedicar a uma
obra de humilhações, trabalho e dor.
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EDIFICANDO

Voltou Vicenta Maria à casa de seus tios com licença para trabalhar em sua obra, ainda que com certas
restrições, exigindo seus pais que com eles passasse todas
as férias de verão em Cascante.
Dona Maria Eulália, já viúva e morto também seu
irmão Manuel Maria, reuniu em um só o pavimento
familiar e o destinado às meninas, começando a viver,
as senhoras consagradas à obra, um ensaio de vida
religiosa sob a direção de Vicenta Maria.
Apresentaremos alguns dados sobre o desenrolar da
nascente fundação, antes de tratarmos sumariamente
das virtudes religiosas da Beata Madre.
No ano de 1875, e com vinte e oito anos de idade,
escreveu Vicenta Maria as Constituições, baseando-se
nas da Companhia de Jesus.
Um ano mais tarde, se inaugura o noviciado com
a tomada de hábito da fundadora e de duas das suas
companheiras, a 11 de Junho de 1876.
Nos fins deste mesmo ano faz a Madre a primeira
fundação em Saragossa, pondo o Instituto sob a proteção da Santíssima Virgem do Pilar.
Há, em 1877, uma tentativa de fundação em Jerez
de Ia Frontera, que não chegou a consolidar-se por falta
de meios e de suficiente pessoal.
A 16 de Junho de 1878 faz a Beata Madre os primeiros votos, e, aumentado já o número de Irmãs, trata-se da fundação da Casa-Colégio de Sevilha. Apresenta
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as Constituições ao Emmo. Cardeal Moreno, que ratifica a aprovação que delas fez logo a princípio, estampando o seu selo com a assinatura da Autoridade Ordinária em 6 de Dezembro de 1882. Mais tarde, em
1887, a Madre solicitou da Santa Sé a aprovação definitiva, apoiando-a os prelados de Madrid, Salamanca,
Calahorra, Burgos, Valladolid, Málaga, Zamora, Granada e Sevilha, com cartas laudatórias do novo Instituto.
A esta súplica se dignou responder S. S. Leão XIII,
com o Decreto Laudatório dado em Roma no dia 18 de
Abril de 1888, que trazia, com a bênção e aprovação da
Igreja para a nascente Congregação, uma carícia dulcíssima da Virgem Nossa Mãe e Senhora, pois foi-nos
dado o formoso título de FILHAS DE MARIA IMACULADA PARA O SERVIÇO DOMÉSTICO.
Segue estendendo seus ramos a Congregação com
a fundação dos Colégios de Barcelona, em 1888, e de
Burgos, em 1889.
Já enferma, a nossa Madre faz a profissão perpétua
em 1890, e no fim, consumida por dolorosa e lenta enfermidade, e ainda mais pelo santo amor de Deus e das
aimas, morre em Madrid a 26 de Dezembro de 1890.
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SUA BELEZA ESTA NO INTERIOR

Nas breves notas citadas vimos os passos que deu,
em vida de sua santa Fundadora, o Instituto de Maria
Imaculada.
Tratemos agora de penetrar no santuário da alma
de Vicenta Maria e de admirar sua beleza interior, fonte
e base de quanto exteriormente realizou por si mesma
e por meio da sua Congregação.
Toda de Deus, nada sua. O vazio que na sua luta
pela humildade abriu em sua alma Vicenta Maria, foi
uma chamada eficaz e comovedora ao Coração de Deus.
Muito bem, como a Virgem Santíssima, pôde dizer transbordando gratidão: "Porque viu a minha pequenez, fez
em mim coisas grandes".
À medida que diminuía em estima própria, sentia-se invadida de puro e santo amor de Deus.
Quão docemente repousava o Senhor em seu coração, todo humildade!
Havia haurido, com o leite de sua católica mãe, o
suco saboroso da piedade cristã; porém, estas relações
com o seu Deus chegaram a ser tão estreitas e o hábito
da sua união com Ele tão arraigado, que parecia nela
uma segunda natureza; e não precisamente pelo fervor
sensível, senão pela prontidão da sua vontade para as
coisas do serviço divino, mesmo em meio às maiores
securas e penas interiores.
Alma eucarística, voava a prostrar-se ante o Sacrário, sempre que seus deveres lhe davam trégua, e lá,
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fitos os olhos e incendido o semblante, tomava forças
para praticar as virtudes em grau elevado e até heróico,
em muitas ocasiões.
Quando, ao inaugurar-se a capela, teve pela primeira vez a Nosso Senhor Sacramentado em sua casa,
levantava-se muitas vezes durante a noite para visitá-Lo,
"pois podia ter-se apagado a lamparina do Sacrário"; e
diante dÊle teria passado horas inteiras, se a obediência não houvesse posto um limite ao seu fervor.
Depois de uma destas noites de fervente oração,
desabafava com o seu diretor deste modo:
"Padre, foi tanta a violência que tive de fazer para
deixar o Amor do meu coração, que nunca derramei
tão copiosas e doces lágrimas como as que me custou
à noite, ao deixar a presença de meu Jesus para ir
descansar".
Quantas vezes em meio de suas viagens e depois
de noites molestas e febris, desprezando dores e cansaços, se apresentou a comungar com a ânsia santa de
se unir ao seu Senhor! E se, quando criança, punha já
seu gozo em acompanhar a Jesus Sacramentado e em
fazer comunhões espirituais, qual seria, mais tarde, o
incêndio de amor naquela alma sempre fiel e dedicada
com seu Deus?
Via no Santíssimo Sacramento o amor de Deus,
desconhecido e ofendido pelas almas ingratas e pecadoras; quer dizer, concretizava o seu amor à Pessoa Divina
de Jesus Cristo, na devoção ao seu Coração amante e
não amado.
Não contente com oferecer-se ela mesma a este Divino Coração, com a extensão e força que a palavra
consagração encerra, consagrou-Lhe repetidas vezes suas
Religiosas e Colégios, deixando-nos como herança dulcíssima esta preciosa devoção, com o encargo de sermos
suas apóstolas.
E que diremos do terno e delicado amor que sempre
teve à Imaculada Virgem Maria? Não, não podia ser
menor, já que o puríssimo Coração de Nossa Senhora
é como um ímã para os corações virginais que irradiam
candura, como o de nossa Beata Madre.

Pequenina, com três anos apenas, escolheu, entre
multidão de brinquedos e guloseimas, um quadro da
Imaculada e, estreitando-o ao seu infantil coração, repetia balbuciando ainda:
"Oh! Maria, sem pecado concebida, rogai por nós
que recorremos a Vós".
Todo o seu encanto era fazer flores para adornar
suas imagens, especialmente a tão devota e formosa do
Romero, padroeira de sua terra natal. Ante ela orava,
embevecida, pedindo-lhe o dom de uma perfeita pureza
de alma e corpo.
Que delícia vê-la, jovenzinha de 12 ou 13 anos, vestida de branco e coroada de flores, levando, com doce
recolhimento o andor da Virgem!
Naquelas procissões, por ela organizadas em obséquio à Senhora, apresentava-Lhe almas conquistadas
para o Seu amor e milhares de Rosários, que ensinava a
rezar.
Foi sua Congregação uma flor a mais apresentada
à Virgem: a flor da juventude preservada, a flor da
virgindade de suas Filhas, a flor da devoção a Maria
Imaculada, sempre fresca no vaso do seu Instituto.
A Virgem Mãe amorosa quis premiar tanto e tão
fino amor com uma delicadeza verdadeiramente maternal...
Abrigava Vicenta Maria o desejo de que seu nascente Instituto recebesse um nome mariano, e sonhou
a sua humildade que este fora: "Escravas de Maria
Imaculada".
Pareceu aos que a dirigiam que o fim do Instituto
não ficava bem determinado com tal nome e pareceu-Ihes deveriam antes chamar-se Irmãs do Serviço Doméstico.
Dócil como sempre, a Madre submeteu-se, ainda
que com pena; por isso, foi inefável o gozo que sentiu
quando, sem insinuação nenhuma, viu nas Constituições trocado esse nome por esta denominação: "FILHAS
DE MARIA IMACULADA PARA O SERVIÇO DOMÉSTICO".
Parecia-lhe que, com maternal sorriso, lhe dizia a
Virgem:

[36]

[37]

"Tu dizias Escravas? Eu te digo Filhas, pois eu
também me chamei escrava e Deus me fez sua Mãe;
porém vós, minhas Filhas, continuareis, por meu amor,
sendo servas das mesmas empregadas, semelhantes ao
meu Jesus, que disse: "Não vim a ser servido, senão a
servir".
E quão sòlidamente compreendia nossa Madre a
devoção'à Virgem!
"Quanto me amais, Virgem Santíssima, por serdes
minha Mãe! Quantas misericórdias me haveis alcançado! Graças, minha Mãe! Desde hoje procurarei fazer,
com atenção, todas as devoções dedicadas a vosso obséquio e pedirei todas as graças por vossa mediação.
Minha Mãe, intercedei em favor destas pobres criaturas! "
Quanta união e intimidade com Nossa Senhora supõe este pedir todas as graças por sua intercessão! E
quão comovedora a solicitude da mãe por suas filhinhas,
a quem coloca, como em sagrado asilo, sob o manto de
Maria Imaculada!
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MAE DAS POBRES

Se São João diz que o que fala de seu amor a
Deus e aborrece o seu irmão é um mentiroso, como nossa Madre não havia de manifestar o amor tão verdadeiro que tinha a Deus na caridade mais sincera e pura
com o próximo?
Junto com a humildade é, sem dúvida, esta excelentíssima e essencial virtude o distintivo da espiritualidade de Vicenta Maria.
Já indicamos que, apenas com seis anos, reunia
os pequenos de seu povoado para ensinar-lhes o que
a ela lhe ensinava, do catecismo, seu pai.
Ouve-a, absorto, seu infantil auditório, porque aquela vòzinha suave chegava ao coração.
Ao terminar, desembrulhava ela um pacote: caramelos, castanhas, bolachas; eram suas sobremesas e
merendas, sacrificadas alegremente por seus amiguinhos
pobres. E assim continuou Vicenta Maria toda a sua
infância e juventude: seu recreio, primeiro, e logo sua
exclusiva ocupação foi repartir o pão espiritual do catecismo, do conselho, do bom exemplo e também o pão
material da esmola, fruto do sacrifício. Não teve, aquele bondoso coração, outras vibrações que não fossem de
amor por Cristo e em Cristo.
Já entregue à sua Obra, acolhia as pobres moças
com indizível delicadeza e solicitude. Tomava a seu
cargo limpá-las da imundície e miséria de que muitas
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vezes vinham cobertas e apresentava-as asseadas e compostas à sua tia, para que não as repelisse. Um dia é
uma pobre órfã de treze anos que está à porta, dilacerado o pobre vestido, mais dilacerado ainda o coração,
de tristeza.
"Não tens mãe, minha filha? diz à angelical jovem. Pois, se lhe agrada, desde hoje serei sua mãe.
E quanta verdade havia em sua promessa!
EDUCADORA DE SUAS FILHAS

Foi mãe para as Religiosas, com a abnegação, integridade e ternura que a maternidade traz consigo.
No último dia de sua vida, e com ânsias já de
agonia, passou a manhã a falar com elas, uma por uma,
depositando em seus ouvidos e, mais ainda, em seus
corações o último conselho, a última recomendação,
que era acompanhada de lágrimas, ao ver alguma delas
pobre em virtudes.
E isto o fez em suas últimas horas, quando a dor
e a angústia convidam o moribundo a concentrar-se
em si mesmo. Como se dedicaria então ela em vida?
Valendo-se da sua autoridade de Superiora, sempre, em viagens, em fundações, em tempo de escassez,
as obriga a tomar o melhor, o mais cômodo, ficando
sempre com a pior parte para si, com a sublime naturalidade das mães. Esquecia sua grave doença para
ocupar-se dos pequenos males de suas filhas, atendendo
sobretudo a consolá-las, dar-lhes paz e proveito espiritual, e isto com suave inteireza, temerosa sempre de
que o afeto que a ela professavam pudesse separá-las, um
pouco que fosse, do amor ao seu Criador e Senhor.
"Venha disposta a ser menos afetuosa. Já sabe que
não lho devo consentir. Adeus, minha Irmã! Muito
lhe quero, apesar de tantas vezes a repelir. Sua pobre
mãe em Nosso Senhor Jesus Cristo".
Em Nosso Senhor, aí está tudo. Mãe com a fecundidade puríssima da virgindade, sem que um só de seus
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afetos tivesse sido manchado. Tal prodígio de pureza
e ternura só o pode realizar o Espírito Santo, que fecunda as almas em que habita com seu divino amor.
Este amor sobrenatural com que a Madre abraçou
ambas as suas famílias, Religiosas e acolhidas, penetrou de tal modo o ambiente de sua Congregação, que
até hoje, pela misericórdia de Deus, se aspira o seu perfume, e queira Ele, em sua bondade, que jamais o
percamos.
Cordialidade simples e séria a atrair a juventude,
que, antes de mais nada, é coração. O modo de amar a
esta juventude no-lo ensinou a Madre: "Instruir bem
as minhas meninas nas verdades eternas, para que não
se vejam depois logradas, e nós com a responsabilidade
de não as havermos prevenido".
Instrução diária às acolhidas, inculcando-lhes a
importância de salvação. E como ela vê o perigo, por
isso nos dá o grito de alarme:
"O demônio tenta as jovens pelo afã do luxo, e
daqui lhes advêm toda a classe de males".
O luxo, a sedução, as paixões desenfreadas, tudo
faz estremecer a alma da Madre, fazendo-a prorromper
em súplicas angustiadas:
"Ah! Senhor! Vossa graça, para que todas as minhas Irmãs juntamente comigo tenham espírito de zelo
e trabalhemos por infundir o santo temor de Deus nas
colegiais, a fim de que elas Vos sirvam, não Vos ofendam e salvem suas almas".
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A MULHER FORTE

O amor a Deus e nele o amor às almas era o centro
de sua vida, e o exercício deste amor o encontrava ela
no cumprimento da santa vontade de Deus. Vontade
que abraçava generosamente, recebendo suas disposições com acatamento e gozo espiritual.
Pelas margens do caminho de sua vida vão se
abrindo túmulos e saindo deles os seres mais amados:
seus pais, os tios, o Sr. Manuel Maria e Dona Eulália, a
cujo contato se educou, e a tia Dominica, Religiosa Visitandina, a quem tanto queria. Detém-se um momento:
deixa chorar seu dolorido coração e segue adiante, sorrindo no meio das lágrimas.
Vem logo a seguir fortes contratempos; foi notável
o que lhe ocasionou a perda de uma importante quantia, única com que contava o Instituto para estender
sua obra e ainda para as mais urgentes necessidades.
Nem uma queixa brota de seus lábios, nem um
mau juízo consente às suas Filhas sobre a pessoa causadora de tal ruína. Acusa-se a si mesma de imprudência e chora silenciosamente ante o Sacrário, acatando os
desígnios de Deus. Ainda mais dolorosamente afetava
a sua alma a escassez de pessoal nos primeiros tempos.
"Como quererá o Senhor pôr nas minhas mãos,
suspirava, almas fervorosas e inocentes, se eu, depois
de tantas graças, ando tão mal pelo caminho da perfeição?"
Todavia, às cegas, se abraça ao querer divino e continua selecionando o pessoal com serenidade e firmeza.
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Acolhe logo a enfermidade que consome sua juventude e renuncia ao supremo consolo de trabalhar em
sua messe quando a mesma se apresenta mais copiosa;
como se Deus lha mostrara com uma mão, detendo-a ao
mesmo tempo com a outra:
"Quereis Vós assim, meu Deus? Pois eu também
o quero".
Doce e formosa jaculatória, dita em tempo de prosperidade! Heróica e sublime, quando se pronuncia sinceramente no meio da dor!
Assim, aceitou Vicenta Maria o que Deus lhe impôs. Vejamos como cumpre sua santíssima vontade, uma
vez manifestada. Para Vicenta Maria, menina e jovem,
a vontade de seus pais e tios foi norma que nunca
quebrantou. Muito facilmente a sujeitaram e sempre
se submeteu com docilidade e alegria, renunciando a
seus mais legítimos e até santos gostos. Exemplo admirável foi o abandono de sua obra quando tanto dela
necessitava, para ir colocar-se ao lado de seus pais. E
a tudo teria renunciado se o Senhor, com sua Providência, não houvesse intervindo.
Já religiosa, viu o querer de Deus na observância de
seus Votos e Regras, que guardou até à morte com
suma delicadeza. Porém, náo foi a sua exatidão fria e
externa, senão inteligente, vivificada em cada caso pelo
espírito da Regra e sempre pelo amor.
Detinha-se à porta das oficinas, pedindo à Irmã encarregada licença para entrar; ocupava-se nos mais baixos ofícios, com edificação para todas; acudia, ainda
em dias de excessiva ocupação, aos atos de Comunidade
com a maior assiduidade e sossego; e isto até à morte,
pois uma hora antes de morrer, havendo passado, segundo lhe pareceu, dois minutos sem darem o sinal para
o exame, perguntou: "Não se toca hoje para o exame?"
E sobrepondo-se à própria agonia, o começou Com as
Religiosas que a acompanhavam.
Era um consolo para a Beata Madre ver o bom
espírito da nascente Congregação. Via as suas filhas
unidas em caridade, exatas, fervorosas e alegres em
meio aos trabalhos e privações da pobreza.
Regozijava-se observando o zelo que para o bem-estar e salvação das acolhidas as animava, "sempre

dispostas a sofrerem a privação do mais necessário antes que verem faltar alguma coisa às nossas pobres
meninas". E o que mais a enchia de confusão era vê-las
para com ela dóceis como crianças, venerando-a e
amando-a ternamente.
Não via a Madre, em sua humildade, que era ela o
sol daquele formoso céu e que o esplendor de suas virtudes dissipava as trevas da tristeza e as nuvenzinhas
da paixão.
Que bem viviam as Filhas, vivificadas pelo seu calor
maternal!
No princípio, teve que separar de si alguns membros não chamados por Deus à vida religiosa. Sofreu
muito a Madre. "Porém interessa, dizia ela, ao bem da
Congregação". E, revestindo-se de santa energia, agiu
com a maior delicadeza e caridade.
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O SEU AMOR À COMPANHIA DE JESUS

Não queremos deixar de notar o grande amor que
sempre teve a Madre pela santa Companhia de Jesus.
Desde os 11 anos se dirigiu com os Padres Jesuítas
e se formou na assídua prática dos Exercícios Espirituais. Dos princípios de santificação dados por Santo
Inácio, nesse livrinho que tem aperfeiçoado mais almas
do que as letras que o compõem, fez a Madre o sustento
de seu espírito, de tal modo que, lendo-se as notas tomadas pela Beata em seus retiros, as cartas, a direção
de suas filhas, e ainda mais estudando suas reações
espirituais e modo de trabalhar, vê-se nela calcado e
vivido o espírito da Companhia em toda a sua vitalidade.
Não poderia ser de outro modo, dada a sua formação.
O Padre Vitorio Medrano, fervente e humilde jesuíta, dirigiu-a nos anos tão difíceis da luta pela sua vocação. Mais tarde, havendo-se ausentado este padre,
substituiu-o o célebre Padre Hidalgo, providencialmente,
sem dúvida, pois não menos fervoroso que o Padre Medrano, era mais firme na direção e influiu de modo
decisivo na alma de Vicenta Maria e na formação do
espírito do Instituto.
Em tudo o consultava a Madre, até no mais insignificante; só ao tratar de escrever as Constituições disse-Ihe o padre que não interviria, que, como Fundadora,
só ela era chamada a fazê-lo, já que a ela e a ninguém
mais outorgaria o Espírito Santo suas luzes e graças.
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Assim o fez a Madre, custando-lhe algumas Regras,
meses de oração e penitência até ver em certos pontos
a vontade de Deus. E uma vez conhecida a vontade
divina, a Madre, de ordinário tão dócil ao ser provada
por seu diretor com objeções e contradições, não voltava
atrás e, humildemente, assegurava que assim o havia
visto na presença de Deus. Terminou dessa forma, com
a ajuda do padre, as Regras e Constituições, cópia fiel
das da Companhia de Jesus.
CAIU NO SULCO

Por que, meu Deus, cortais, na plenitude de seus
dias, vidas tão santas e só consagradas à vossa glória?
Assim se queixavam amorosamente ao Senhor as
primeiras Religiosas do Instituto, vendo adoecer, agravar-se o mal e tão depressa morrer a sua virtuosa Madre.
Poderia responder-lhes o Senhor, com o único consolo
que pode dar-se ao que chora uma morte: "Vive. Seu
trânsito foi o virar duma página no desterro para continuar lendo outra, mais formosa, na Pátria celeste".
Havia lutado muito a Madre Vicenta Maria.
Sem atender para nada ao seu pobre organismo,
são é verdade, porém delicado e débil, atirou-se ao sacrifício, ao trabalho constante, à lima surda do vencimento e da observância regular.
Penas interiores, contrariedades, desgostos, aos que
chamava graciosamente "ossos do ofício", haviam destilado, gota a gota, sua amargura naquele sensível coração, e sempre um sorriso, uma palavra mansa, um
prudente calar, haviam escondido a repugnância natural e o fastio com a mais sublime simplicidade, dizendo,
como o rosai do apólogo: "Minhas rosas para Jesus,
meus espinhos para mim, meu perfume para todos".
Isto é formoso, sem dúvida; porém não o agradece
a saúde; a prudência humana protesta, dando tons de
moderação: "Poderia render mais com um pouco mais
de cuidado.
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O santo, porém, julga sempre que, embora a fogueira se apague mais depressa, melhor é queimar
que esquentar, e assim se entrega sem calcular nem
temer.
Assim, também, o fez a Beata Madre.
Alarmada uma das suas Filhas pela fadiga com que
ela subia as escadas, e quiçá por uma mancha de sangue que observou em seus lábios, avisou-a penalizada:
"Minha Madre, V. R. não se cuida e vamos terminar
com um vômito de sangue".
Sorriu a Madre, chamando-a exagerada; porém no
dia seguinte, estando com uma visita, depois de um
forte acesso de tosse, lançou uma golfada de sangue no
lenço. Era o prenuncio da morte. As Religiosas, tão
amantes da Madre, soluçavam compungidas; só ela estava serena e tranqüilizava a todas:
"Se não é nada!... Um pequenino desgosto que tive
esta manhã. ..", e sorria.
Com o tratamento reconstituinte que o médico lhe
impôs e as águas de Panticosa, se refez um pouco a
Madre; isto foi em 1879. Desde então, até a sua morte,
foi arrastando seu pobre corpo sem abandonar as suas
atividades de Fundadora e sem perder nunca a alegria e
vivacidade de seu caráter.
No princípio de 1890 agravou-se a enfermidade, com
sinais de aproximar-se do seu termo. Não a deixava a
febre e tinha freqüentes ataques de sufocação.
Ao voltar à casa de Barcelona a 24 de Abril desse
mesmo ano, suas Filhas, que a esperavam com solicitude e amor, estremeceram ao vê-la tão magra e, apesar
do seu heróico reagir, desfalecida até o último extremo.
"Vem morta", soluçavam.
Ela, ao abraçá-las, sorria.. . Falar da morte, quando via tão perto a verdadeira vida!.. .
Numa pequena trégua do mal, em 31 de Julho, fez
a sua Profissão perpétua, e em seguida, a conselho
médico, foi a Burgos com a esperança de algum alívio.
Esteve ali até 12 de Setembro, dia em que empreendeu
seu regresso a Madrid.
Com alegria e lágrimas foi recebida de braços abertos por suas Filhas, que lhe tinham preparado uma doce
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surpresa. Prevendo o próximo fim da Madre e sua impossibilidade de assistir à Santa Missa e visitar o Santíssimo Sacramento, solicitaram licença do Prelado diocesano para erigir altar com tabernáculo na habitação
contígua à que a Madre ocupava e cujas portas abertas
deixavam ver o aludido altar.
Que se passaria no coração da Madre ante a fineza
de suas Filhas, melhor ainda, ante a delicadeza do Coração de Jesus Cristo, que vinha acompanhá-la em suas
dores, agonia e morte?
Notemos como a recompensa o Senhor pelas visitas
freqüentes e fervorosas que, desde menina, lhe havia
feito no Sacramento do seu amor. Ficavam longe aqueles tempos em que não se apartava do Sacrário * sem
que outro adorador a viesse revezar. Agora, o Senhor
correspondia com sua contínua e amorosa presença.
Os sentimentos da Beata Madre, nessa ocasião, no-los vai contar o Padre Hidalgo, cujas palavras copiamos:
"...Absorto esteve o padre (fala de si mesmo) escutando afetos de amor de Deus tão puros, e só sentia
não poder conservar em sua memória o eflúvio suavíssimo que saía daquele vulcão, inflamado no mais
grandioso amor de Deus.
Duas coisas não pode deixar de arquivar aqui quem
as ouviu, porque as conserva e conservará sempre presentes. A primeira é:
"Padre, ao ver que Jesus, meu Divino Mestre, tomava posse do Sacrário erigido aí para Ele e para
m i m . . . , ao olhar-me Ele, como a me dizer: "Venho
ficar aqui contigo, de dia e de noite"... Padre, lembrei-me daquele ancião Simeão, que com muito menos singularidade de amor disse: "Nunc dimittis"... e senti-me movida e impelida a dize-lo também eu a Jesus Sacramentado; e, a"o dize-lo muito de coração, parece-me,
padre, que se verificou em mim como que uma morte,
que me parece apalpar, mas que não sei explicar como
é; sei que é suavíssima e dulcíssima; sei que mais é
vida que morte; sei que, ao olhar-me, o meu Jesus me
penetrou e que minha oferta me arrebatou a vida e que
já posso dizer que não vivo em mim..., e, por outra
parte, sei que vivo felicíssima em meu Jesus Sacramentado, ali no mais íntimo do seu amor.
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Corrija-me, padre, se digo alguma coisa mal, ou
talvez heresias, que de tudo sou capaz; porém, ouça-me
com paciência.
Quando fiz a Profissão, recordará que lhe disse que,
ao pronunciar meus votos com grande gozo de minha
alma, sentiu ela uma verdadeira morte, que então não
pude explicar, e pode ser que o consiga mais claramente
agora.
Então lhe disse eu que havia morrido para tudo e
para mim mesma, que minha vida já era em Deus, no
qual só vivia; agora vi como e porque então morri: como
me distanciei muito do mundo e me despedi de mim
mesma, esta total separação me pareceu a morte; morte
porém em vida, porque fui parar na vida de amor ao
meu Deus.
Pois hoje, padre, eu, que tão morta me julgava
e creio que realmente o estava, voltei a morrer e duas
vezes, com mortes distintas: uma, ao sentir em minha
alma o indizível afeto daquelas palavras: "Nunc dimittis",
morte muito diversa daquela com que morri na Profissão.
Ali morri a tudo e a mim mesma, para encontrar a minha vida em Deus; hoje posso dizer que fiquei morta
no mesmo amor de Jesus, que é a mesma vida.
Sinto não lhe poder explicar mais claro; não encontro palavras.
A segunda morte de hoje foi quando ao ver de improviso a Jesus Sacramentado, Ele me inspirou com
luz mui clara aquelas palavras do "Cantar dos Cantares", onde diz que o Amado dando saltos e passando
montes e vales, vai ao encontro de sua Amada, mostrando-me que isso mesmo acabava Ele de fazer comigo
subindo da capela...
Padre, ao encontrar-me e ao olhar-me, e olhá-Lo
também, morri uma vez mais, também com morte distinta.
Verei se acerto a dize-lo. Em meus votos morri por
afastamento de tudo; no "Nunc dimittis", pelo despojo
absoluto e agora com ferida mortal de amor.
Morri no mesmo amor para encontrar a minha vida
sublimada no mais íntimo amor de Jesus Sacramentado,
como vítima de seu amor. Sim, padre, não posso dizer
mais!'"

E abismou-se num silêncio misterioso.
Antes de passar adiante, consideremos as manifestações da Madre e seguramente exclamaremos: Quanta
doutrina encerram e que altas e profundas são! Quanto
amor nelas revela! Sobretudo, porém, admiremos as
bondades de Deus com suas almas fiéis e procuremos,
nós também, sê-lo até à morte, não para pretender tais
graças espirituais, mas para que nos conceda amá-Lo
até o fim". (Até aqui o Rvmo. Padre Hidalgo).
Com respeitosa emoção, lemos as palavras da Santa
Madre, que nos deixam entrever o fervor e a elevação da
sua formosa alma. Nota-se nelas o adejo da alma cativa, que amante e vigorosa se eleva para Deus, esperando
só a destruição do corpo para voar.
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PARA O CÉU

Seguiu a enfermidade consumindo seu corpo e aperfeiçoando sua alma.
Nas tardes intensificavam-se as crises e aumentava
a asfixia, aquela asfixia que atenazava seus destroçados pulmões, impedindo-a de respirar.
Assim nos diz ela: "Parece-me ter duas sufocações:
uma de enfermidade, e a outra, ainda maior que vem
de maneira impulsiva, isto é, como uma sede de amor
a Cristo, que me asfixia".
"Esta união com Jesus (fala o Padre Hidalgo), me
confiou ela, se se estreitasse um pouco mais acabaria
com a sua vida, não certamente em virtude do sofrimento, senão pela força da atração do amor".
O que é que a retinha, pois, na terra? Sem dúvida,
as orações de suas Filhas, que faziam violência ao céu
transidas de dor.
Perder uma Mãe e tal Mãe... nos começos do Instituto . . . Penitências, adoração ante o Senhor exposto,
oferecimentos generosos da própria vida: tudo se apresentou, ante o acatamento do Senhor, com lágrimas do
coração.
O aposento da Madre parecia um santuário de oração, paz e sofrimento. Em determinados tempos, muito
amiúde, abriam-se as portas de comunicação com o oratório, e aos olhos da Madre aparecia o sacrário. Cravava
ela, então, seus formosos olhos naquele centro de amor
e instantaneamente desaparecia a angústia e inquietude que uns momentos antes a atormentavam. Assim
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passava longo tempo. Àquele altar descia diariamente
Jesus na Santa Missa, dando forças à sua vítima para
imolar-se um dia mais com Ele e por Ele; logo saía do
sacrário para buscar o céu de sua alma e, por fim, lhe
dava a sua bênção.
Nas horas em que piorava, horas de prolongada
agonia, não saía dos lábios da enferma uma queixa sequer, nem a menor impaciência anuviava o seu semblante.
"Quereis Vós assim, meu Deus? Pois eu também o
quero".
No meio de suas angústias seguia fiel à observância,
aos exercícios de piedade, à caridade, consolando e animando a todas... "Quero-as todas muito unidas entre
si e com Deus... Propaguem, quanto possam, a devoção
ao Sagrado Coração de Jesus... As meninas!" E duas
grossas lágrimas deslizavam por seu rosto extenuado,
como suprema recomendação.
No dia l9 de Novembro recebeu o Santo Viático
com a maior solenidade e alegria, e a 10 de Dezembro
se lhe administrou a Extrema Unção, com extraordinário alívio e fervor, como o faz notar o Rvmo. Padre
Hidalgo, que teve o consolo de a administrar.
Na exortação que o padre fez neste ato, à enferma
e aos circunstantes, frisou a diferença entre o formoso
quadro que todos presenciavam e o que se costuma presenciar, no mesmo caso, na habitação de um moribundo
secular.
"Aqui (dizia o padre), doces cânticos, porque assim
o quis a enferma: paz suavíssima, alegria espiritual; lá,
aturdimento, pranto, espanto em muitos casos. Esta
serenidade, na hora suprema, é o mais saboroso fruto
da vida religiosa e prelúdio do eterno gozo".
Ao despedir-se o padre, exclamou a enferma radiante de alegria:
"Ah! como estou contente, padre! Deus lhe pague
e bendito seja Ele por tudo!"
A partir deste dia viveu a Madre, pode dizer-se, em
agonia; já não tinha forças nem para falar: era mister
encostar o ouvido à sua boca, quando ela movia os lábios, para entender o que dizia. E o que é que se escutava, então?
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.. .Aspirações de amor, atos de generosa entrega
e de aceitação da vontade divina; até cânticos, que se
quebravam em sua garganta com o espasmo da asfixia:
"Vossa sou...; para Vós nasci..." Outras vezes esses
cânticos eram para a Virgem do Romero, aquela imagenzinha formosa, a cujos pés desabrochou o róseo botão
que era a sua alma. Quando a onda de dor crescia, até
quase a submergir, gemia: "Peçam que não me falte a
paciência, que se ela me faltar, poderei ofender a Deus".
Logo pedia a imagem do Menino Jesus que com os
bracinhos estendidos parecia chamá-la, e, descansando
sua cabeça na mesma almofada que servia de cama ao
Menino, fechava os olhos e se refugiava no seu amor.
"Peca-lhe a saúde, Madre — suplicavam as Religiosas; recorde-se que o Padre Hidalgo lho mandou".
Pedir a saúde era para a Madre o maior sacrifício,
vendo-se tão próxima da Pátria eterna; mas, dócil à
obediência e amante de suas Filhas, recolheu-se em
si mesma para fazê-lo. Logo lhes confidenciou: "Pedi ao
Menino que, se há de ser para sua glória, me dê o alívio
necessário para trabalhar duas horas cada dia; porém,
que o restante do tempo me deixe padecer..."
Ainda ouviu as missas de Natal e pediu que se
cantasse nelas; as Filhas, entretanto, não puderam
cantar. O Menino de Belém não teve, naquele ano, as
tradicionais canções nem outro "ninar" mais que o
"sim" da aceitação dolorosa que, entre lágrimas, as
Filhas da Madre Vicenta cantavam. "Vão-me contrair
o coração", suspirava a Madre. Julgam, acaso, que não
me custa deixá-las? Porém Deus o quer e temos, também nós, de querê-lo. Fiquem muito alegres e não suprimam nenhuma festa das meninas..."
A luz daquela vida extinguia-se, mas, que puros
eram os seus fulgores antes de morrer!...
Amanheceu o 26 de Dezembro e ela comungou pela
última vez, com a mesma pureza e o mais incendido
fervor com que pudera fazê-lo em sua primeira comunhão. Logo, com domínio e esforço indefinível, passou
a manhã despedindo-se das suas Filhas, depositando
mais em seus corações que em seus ouvidos chamas
de amor, que foram os últimos conselhos e consolos.
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Logo se recolheu. Via muito perto as praias dos céus e
para lá dirigiu a sua. barquinha.
Já sem poder falar, olhava ora a imagem do Coração Divino, ora as suas Filhas, como para ampará-las
nEle; todas a rodeavam, comovidas, e a Madre levantou
a mão num gesto supremo de bênção; caíram todas de
joelhos e ela as abençoou. Depois, estreitando o crucifixo e uma estampa de Nossa Senhora, levou-os aos lábios, e murmurando: "Jesus, Maria e José, ficai comigo
os três", inclinou suavemente a cabeça e expirou.
Eram 13 horas e 45 minutos do dia 26 de Dezembro
de 1890.
Momentos depois, quando ainda o venerando cadáver descansava no leito, entrou o Revmo. Padre Hidalgo, encontrando as Filhas de joelhos em torno dela,
em um mar de lágrimas.
Uma delas perguntou ao Padre Hidalgo: "Estará já
no céu nossa Madre?" O bondoso sacerdote, a quem
tão patente havia sido a Madre, de consciência, durante
vinte anos, respondeu: "Se ela não estivesse já lá, que
poderíamos esperar nós?"
O sorriso que ficara esboçado nos lábios do cadáver
e a radiante expressão do seu rosto, pareciam o selo da
morte no umbral de uma glória sem fim.
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SEGUINDO SUAS PEGADAS

"Em verdade, em verdade vos digo — ensina o Senhor, — que se o grão de trigo, depois de lançado à
terra, não morre, fica infecundo; porém se morre, produz muito fruto" (João, 12-24).
A Beata Madre Vicenta Maria não viu em vida a
maior extensão de sua obra: no melhor dos seus anos
a tomou o Senhor, para que, lá do céu, ela continuasse
a trabalhar, e assim levantada à luz pela cruz, atrair
para si a juventude.
Foi na Madre uma verdadeira intuição sobrenatural a necessidade de seu Instituto, pois no tempo em
que ela viveu não chegou, naturalmente, a conhecer o
seu alcance.
Viu perigos e adivinhou fealdades de lama, ela, a
inocente, angelical e delicadíssima flor de estufa.
É evidente a Providência de Deus na fundação do
"Instituto Maria Imaculada", semeando a Espanha e
mais ainda o mundo inteiro, de saudáveis refúgios para
as jovens que ganham o pão com o suor do rosto. Luzes
disseminadas num campo de trevas, oásis de pureza
num século de corrupção.
Juventude trabalhadora, já tens casa! A Casa da
Virgem, Casa de amor e pureza. Tua casa: a Casa da
Juventude.
Dar casa à jovem é pôr-lhe um freio pela segurança de uma vigilância materna, porém séria e eficaz.
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Dar-lhe lar é dar-lhe consolo nas penas, solução nas
dúvidas, apoio em seus trabalhos, assistência nas enfermidades.
Dar-lhe lar, e lar religioso por excelência, é orientar sua alma pelos caminhos de Deus, preservando-a
de perigos, animando-a ao bem, formando-a no dogma,
na piedade e na moral. É depositar em sua alma o
amor a Jesus Cristo, é ensiná-la a amar com ternura a
Virgem Imaculada, Rainha e Mãe da Congregação.
No Colégio riem, jogam e expandem-se com a mais
deliciosa ingenuidade. É comovedor ver estas jovenzinhas empregadas entrar em seu Colégio como quem
pisa terreno que lhes pertence e convertidas, logo, em
objeto de amor e solicitude.
A obra da Beata Madre Vicenta Maria tem-se propagado pelo mundo inteiro, com aquela expansão bíblica
do grão de mostarda.
Além das inumeráveis casas fundadas no solo espanhol, são já numerosos os lares para as jovens, espalhados pela América espanhola, pela Itália, França,
Portugal, Inglaterra, índia, Estados Unidos e Brasil. Novos alentos a levarão logo a missionar os infiéis.
Em todos os rincões do mundo serão benvindas as
Filhas de Maria Imaculada, porque se é verdade que em
várias nações tendem a desaparecer as empregadas domésticas, é certo também que, em troca, aumenta o número das operárias ocupadas em trabalhos mecânicos
e atividades fabris, não menos necessitadas de proteção
espiritual e material.
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NA GLÓRIA DOS ALTARES

O mesmo Senhor que exalta os humildes quis premiar, ainda neste mundo, a sua fiel e abnegada filha,
elevando-a à honra dos altares.
Em vista do aroma de santidade que deixou, ao
morrer, a Madre Vicenta Maria, se iniciaram logo, no
ano de 1915, os processos diocesanos em Madrid, Barcelona e Valência, aos quais se seguiu desde o ano de
1928 o Processo Apostólico.
Como é de lei, foram primeiro examinadas as virtudes da insigne Fundadora, que a 21 de Março de 1943
foram declaradas heróicas por decreto da Sagrada Congregação de Ritos.
Às diligências humanas se uniu a decisiva intervenção de Deus por meio de milagres.
Dois foram aprovados em ordem à Beatificação da
Madre Vicenta Maria. O primeiro foi a cura repentina
e perfeita de Inês Dean Guelbenzu, afetada de gravíssima meningite. Tinha então 7 anos de idade e é natural de Cascante. O milagre teve lugar em 28 de Julho
de 1928.
O segundo obteve-o um primo de Inês chamado
José Maria Gomez Ullate, natural de Lumbier (Navarra), naquele tempo estudante de Medicina, que em Maio
de 1929 foi curado instantânea e perfeitamente de
uma angina gangrenada com septicemia, que o havia
reduzido ao fim da vida.
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Em ambos os casos se invocou a ajuda do Senhor
por intercessão da Madre Vicenta Maria. Um decreto
da Congregação de Ritos aprovou os milagres.
Alvoreceu, finalmente, o suspirado dia!
Na Basílica de São Pedro, e ante numeroso grupo
de Filhas de Maria Imaculada, vindas de todas as partes do mundo, e ante representações de meninas, "das
suas meninas", que rezavam e cantavam em diversas
línguas, a Madre Vicenta Maria López y Vicuna foi proclamada Beata no dia 19 de Fevereiro do Ano Santo de
1950. E naquela mesma tarde o Vigário de Cristo,
acompanhado pelas aclamações e pelo gozo soluçante
de milhares e milhares de fiéis, desceu à mesma Basílica
para venerar a imagem e as relíquias da nova Beata.
Queira a Virgem Imaculada completar o prêmio da
sua humilde filha e serva, elevando-a às honras da solene canonização!
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