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Celebrando a Conversão de Santo Agostinho
Inundaste o meu coração de alegria
“Esperai no Senhor”, O que dizer disso? O que podemos esperar senão bens?
Cada um de nós deseja obter de Deus os bens de sua escolha, raramente os
bens interiores, os do homem interior, os únicos dignos de nosso desejo.
“Inundaste o meu coração de alegria.” “Não busques a alegria fora, junto
daqueles que tem o coração duro; eles amam a vaidade e procuram a mentira.
Busca-a em ti, onde brilha o rosto de Deus”. O Apóstolo nos diz: “Cristo habita
o homem interior, o único a ver a verdade, porque Jesus disse: Eu sou a
verdade”. Cristo falava no Apóstolo quando este escreveu: “Quereis uma prova
de que Cristo fala em mim? (2Cor 13,3).
Não é, pois, no exterior, mas no recôndito do coração, nesse quarto bem
fechado, que devemos orar. “Busquei o Senhor e ele me atendeu”. Onde ele o
fez? No interior. Onde concede a sua graça? No interior. É aí que tu rezas, aí
que és atendido, aí que encontras a felicidade.
Salmo 4
Quando te invoco, responde-me ó Deus, meu defensor!
Na angústia tu me aliviaste:
tem piedade de mim, ouve a minha prece!
Ó homens, até quando vocês ultrajarão minha honra,
amando o nada e buscando a ilusão?
Saibam que Javé faz maravilhas por seu fiel:
Javé ouve quando eu o invoco.
Tremam e não pequem.
Reflitam no silêncio do leito.
Ofereçam sacrifícios justos
E tenham confiança em Javé.
Muitos dizem: “Quem nos fará ver a felicidade?”
Javé, levanta sobre nós a luz da tua face!
Puseste em meu coração mais alegria
do que quando transbordam o trigo e o vinho deles.
Em paz me deito e logo adormeço,
porque só tu, Javé, me fazes viver tranquilo.

Oração
Estás dentro de mim e eu, eu estou fora, e é fora que eu te busco. Tu me
tocaste e queimo de ardor pela paz que tu dás, hoje amanhã e nos séculos dos
séculos. Amém.

