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Comunicações Sociais e canonização de Thérèse Couderc
Hoje deveríamos apresentar-vos, para a vossa oração dominical do meio-dia, um tema muito
importante, o das chamadas comunicações sociais, isto é, das várias formas de circulação das
ideias, das informações e dos espectáculos, que formam a opinião pública, impressionam a alma
do povo, alimentam a mentalidade social, e exercem um influxo pedagógico determinante sobre a
juventude, o povo e toda a sociedade, que se nutre com esta linguagem ouvida e recebida de
fora, linguagem expressa não só por informações acerca dos acontecimentos, mas, agora,
sobretudo, mais por imagens.
É que a vida humana, própria do homem moderno, torna-se cada vez mais exterior e passiva,
plasma a sua consciência e a sua personalidade e sofre as impressões que lhe chegam através
destes meios de comunicação social (imprensa, cinema, rádio, televisão, etc.). Como vedes, é um
assunto de grave importância; merece reflexão e requer a acção responsável de todos.
Mas, nesta altura, é-nos oferecido um outro tema, que se refere à celebração que realizámos há
pouco na Basílica de São Pedro: a canonização de uma santa, Thérèse Couderc, fundadora das
Irmãs do Cenáculo. Este grande acontecimento, para a história e para a vida da Igreja, leva-Nos a
convidar-vos a uma outra série de reflexões, sobre a nossa vida interior que tem, também ela, os
seus meios de comunicação, meios que são espirituais: a Palavra de Deus, o influxo da graça e
toda a acção que nós, cristãos, devemos realizar interiormente: a consciência, o silêncio da alma,
a oração, o colóquio com Deus e a vida do Espírito. E a circulação interior da Verdade e do
influxo que Cristo exerce sobre nós, se soubermos, verdadeiramente, oferecer-lhe um Cenáculo
na cela profunda e pessoal do coração. E isto que a nova Santa nos ensina, e a que o próximo
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Pentecostes nos convida.
Uma outra circunstância reclama a nossa oração. Disseram-Nos que na Itália se celebra, hoje, o
Dia das Mães. Pois bem, enviamos uma saudação a todas as boas mães: que o Senhor as
conforte as ajude na sua missão e a todas abençoe.
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