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“Oh, Diviníssimo Espírito move o meu coração para adorar e amar! Ilumina o meu intelecto 

para contemplar a sublimidade deste grande Mistério de caridade, de um Deus que se fez 

Menino. Incendeia a minha vontade para que eu possa dar o calor a Deus que por mim 

treme sobre a palha. 

Minha Mãe Maria, leva-me contigo para a Gruta de Belém e faz-me mergulhar na 

contemplação de todo o grande e sublime que se está a passar no silêncio da noite, o mais 

belo e maior que o mundo já viu. Minha alma, contempla tua Mãe do Céu, que com seu 

marido José obedeceu ao édito de Augusto e ao mesmo tempo à ordem de Deus para 

cumprir as profecias. Em pleno inverno vai de Nazaré a Belém sem consideração pela sua 

dignidade de Mãe de Deus; sem hesitação obedece a uma criatura do mundo, o qual sem 

saber, contribui com um édito para cumprir com o plano divino. Com o registo dos dois 

santos cônjuges, reconhece-se a linhagem real de David que deve corresponder ao 

Salvador do mundo, o Rei dos corações. Ele está para chegar, a hora aperta-se, a terra 

receberá o seu Salvador, mas o mundo não o reconheceu. Belém recusa-se a dar um 

lugarzinho ao seu Deus, onde Ele pudesse abrir os olhos para a luz; nega refúgio seguro à 

Mãe e ao seu Esposo. Oh, como a minha alma se sente confusa quando se recorda 

quantas vezes eu fechei a porta do meu coração às inspirações divinas... quantas vezes o 

rejeitaram - quando bateu à porta do meu coração para lá reinar, soberano de amor - 

obedecendo às piores paixões ! Que confusão, alma minha! Oh, Jesus, sempre rico em 

misericórdia, perdoa-me! Vem renascer na minha alma e permanece lá para sempre; força 

a porta se eu me recusar e reina para sempre. Tu conheces a vontade infinita de te 

possuir, amar e me submeter às tuas leis divinas. Dá ao meu coração frio o mais ardente 

amor. Incendeia aquele fogo que vieste trazer sobre a terra, para que consumido por ele 

me imole no altar da tua caridade, como holocausto de amor, para que Reines no meu 

coração e em todos os corações e para que todos e cada um entoe um só cântico de 

louvor, de bênção e gratidão a Ti, pelo amor que nos tens demonstrado neste mistério de 

ternura divina.” 

Santo Padre Pio 

 


