
A FESTA DA SANTA, UMA VIAGEM 
NO TEMPO 
    
Ontem, comemoramos Santa Margarida Maria. Uma bela tarde de sol, o povo 
chegando para a celebração, a igreja parecia mais ampla, mais clara, um portal do 
Céu.  Seriam assim, talvez, as cerimônias de igreja no tempo da santa. De repente, 
esta ponta da Lagoa ficou um pequeno mundo, um povoado distante. Há que se 
aproveitar a data para a homenagem à Padroeira e também para dois batizados e 
para a Crisma de várias pessoas e para o ritual de pertença de alguns ao 
Apostolado do Coração de Jesus. 
 
Temos muitas flores, vermelhas muitas delas, para nos recordar o amor de 
Margarida por Cristo e de Cristo por cada um de nós. O vermelho se repete nas 
fitas, nos bentinhos, na veste dos coroinhas. O cheiro de incenso está no ar. A 
música que ouvimos nos chega do alto, das alturas de onde descem os anjos, 
sempre, quando proclamamos, cantando, que Santo é o Senhor. 
 
 A santa, que sempre vemos ajoelhada, em êxtase, talvez num daqueles momentos 
quando de tudo se esquecia no convento para escutar a Jesus, desceu, hoje, por 
uma exceção. Mas veio pequenina e parece tímida, rodeada por suas flores 
vermelhas. Parece nos dizer: não é a mim que se devem honrarias, mas a meu 
Senhor! 
 
Não, santinha nossa, hoje é seu dia, e é você mesma que queremos festejar. È por 
isso que está tudo tão bonito e que cantamos com mais ternura e que nos damos as 
mãos na oração do Pai-nosso de um jeito que não deixa dúvidas sobre como nos 
sentimos irmãos, felizes membros da Paróquia que leva o seu nome. Queremos 
distribuir um pouco de seu amor por Cristo em forma de lembranças embaladas 
em vermelho. Queremos carregá-la nos ombros para um passeio até a nossa 
pracinha e fazemos isso à luz de velas, que a noite já chegou e nem nos demos 
conta. Queremos levar para a nossa quermesse adaptada o calor das comidas feitas 
com carinho e as medalhinhas e estampas que nos acompanharão às nossas casas, 
fazendo perdurar um pouco a alegria do seu dia, da sua festa. 
 
Como se fôssemos nos encontrar só daqui a um ano, voltamos a nossas casas. Por 
algumas horas, fomos verdadeiramente paroquianos. Por algum tempo, nos 
sentimos mais juntos e mais felizes, sob o olhar da santa que pede por nós a Jesus. 
Que esse encanto não se dissipe! Que ela continue a nos irmanar cada vez mais! Se 
soubermos ser testemunhas do amor de Deus por nós, a cada domingo, a cada dia, 
estaremos alargando os limites da Fonte da Saudade. E no ano que vem, quem 
sabe, teremos uma festa ainda maior e mais bonita! 
 
 
 
 


