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Rabi de Nazaré 

 

 Em seu momento derradeiro, o doce Rabi de Nazaré nos infundiu 

lição de maravilhosa fé a perpetuar-se no mundo inteiro. 

 Hoje tanto tempo se passou. 

 Tudo alterado no panorama terreno. 

 O avanço da tecnologia e o espaço que o homem conquistou. 

 Nada de tão majestoso quanto Teu olhar sereno a velar sobre 

todos nós. 

 Se Te entregaste ao sacrifício da humanidade enfermiça e o 

coração de Tua Santa Mãe ao suplício, cumpriu-se a razão de tua 

humildade e justiça. 

 Senhor, se hoje nos vemos no mesmo estado de demência, 

sofrimento, pavor, ódio, delinqüência, seja como for, lança-nos um raio 

de Teu incomensurável amor. 

 Por nós entregaste o corpo e ensinaste a pureza da alma. 
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 Abençoa-nos com a fé, ilumina-nos para que tenhamos calma 

diante dos tormentos que vivenciamos. 

 Senhor, se não Te enganaste um só instante, recorda dos 

inconstantes que Te rogam serviço, que anseiam pelo pão que com 

tantos repartiste. 

 Abençoa a felicidade, mas não esqueças do triste que não Te 

conhece, pelos quais em prece te pedimos as mais augures bênçãos. 

 Oh mestre amado perdoa-nos a loucura de ansiarmos mais e 

mais, a ponto de que as coisas sem importância trazerem os sinais da 

intolerância, da negligência de Teu amor. 

 Permite que ao relembrarmo-nos hoje de Ti não esqueçamo-nos 

de Tua luz. Tua paz tão ansiada seja sempre morada que à nossa alma 

então redimida submeter-se-á aos nobres desígnios da vida que como 

Tu encontrará a plena libertação. 

Maria de Lourdes 


