Sopa Fraterna em 25/05/2016
C. E. Eurípedes Barsanulfo (Jacupiranga/SP)
O frio chegou e a sopa está quentinha!
Com muita alegria recebemos nossos irmãos nesta quarta para as atividades da
sopa fraterna e entrega de roupas. Dezenas de irmãos estiveram presentes.
A sopa fraterna Maria de Nazaré está sendo realizada às 14h, toda a quarta-feira.
Aqui, em homenagem àquela que teve uma das mais sagradas missões, a de
receber nos braços o nosso Mestre, transcrevemos o final do capítulo 30, do Livro Boa
Nova. Psic. Francisco Cândido Xavier - ditado pelo espírito Humberto de Campos.
"Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte.
— “Minha mãe — exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu
carinho venho fazer-te companhia e receber a tua bênção”.
Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe
inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente
Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros
filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do
coração.
Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria alquele que
lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos?
Nenhum lhe surgira até então para dar; era sempre para pedir alguma coisa. No entanto,
aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações.
Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa, noutros tempos?! Que emoções eram aquelas
que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de Ventura,
sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade.
Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com
profundo acento de amor:
— “Minha mãe, vem aos meus braços!”.
Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela
ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho
revelava na cruz e, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino
amigo, divisou também ai as vísceras causadas pelos cravos do suplício. Não pode mais.
Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita
alegria:
— “Meu filho”! meu filho! as úlceras que te fizeram!...
E, precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se,
tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos
ternas e solicitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a
úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá
estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num
ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu
Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz
celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte:
—“Sim, minha mãe, sou eu!... Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no
meu reino a Rainha dos Anjos! ...”
Muita Paz à todos.

