
 

ISSO NÃO SERVE PARA O CÉU 

“Isso não serve para o Céu.” (Nossa Senhora em Fátima, 13 de setembro de 1917) 

Neste ano mariano de Centenário, continuamos a refletir na Mensagem de Fátima. Foi a 13 de setembro que 

Lúcia, ingenuamente, tentou oferecer a Nossa Senhora um frasquinho de água-de-colónia que alguém lhe 

entregara para o efeito. “Isso não serve para o Céu”, respondeu Maria, sorrindo delicadamente enquanto 

recusava o presente.  

Quantas vezes, diante da forma como ocupamos os nossos dias, os nossos pensamentos ou os nossos sonhos, 

Maria nos dirá, sorrindo delicadamente: “Isso não serve para o Céu”?  

Estamos em início de ano letivo. É tempo de estabelecer rotinas, regras e objetivos familiares e individuais, 

em cada uma das nossas casas. Quando se aspira à santidade, torna-se urgente discernir o que serve e o que 

não serve para o Céu. Porque o que serve, deve ser cultivado, e o que não serve, deve ser de imediato 

afastado. Não há tempo a perder. 

Serve ou não serve? 

Ter boas notas, por exemplo, não serve para o Céu. Ler Os Maias ou resolver todos os exercícios de 

Matemática também não. Vestir roupas de marca, ter a casa impecável, ter o carro sem lixo no chão e a 

garagem arrumada, também não serve para o Céu.  

Mas estudar com empenho, dando o melhor de nós mesmos (e lendo Os Maias se for preciso!), isso sim, já 

serve para o Céu. E aceitar a injustiça do professor com um sorriso, ou a reprimenda bem ou mal merecida; 

receber uma boa nota com humildade e uma nota menos boa com esperança; perder o jogo do recreio sem 

perder o bom humor, passar a tarde a fazer os trabalhos de casa em vez de ver televisão, ajudar o colega com 

aquele problema de Física e ser pontual para tudo, isso sim, serve para o Céu. Arrumar a casa por amor, 

limpar a garagem e cuidar do jardim para dar alegria à família e esforçar-se por ter tudo bem organizado 

para facilitar a vida de todos, sim, serve para o Céu. Exercer a profissão que nos é dado exercer com a 

perfeição possível, mesmo que não seja a profissão dos nossos sonhos, também serve para o Céu.  

Qual a diferença entre o primeiro grupo de gestos e o segundo, se em ambos podemos incluir as mesmas 

ações? O primeiro é fruto da minha vaidade, da minha ânsia de parecer e ter mais e melhor. “Vaidade das 

vaidades, tudo é vaidade” (Eclesiastes 1, 2). O segundo é fruto do meu amor. Porque eu posso ter boas 

notas por vaidade ou para obter recompensas materiais, mas também posso ter boas notas por amor ao Pai 

celeste, que me encheu de talentos, e ao pai terreno, que me paga os estudos…  

A boa notícia é que, no segundo grupo de gestos, não precisam de entrar apenas os sucessos: ele faz-se até 

ou sobretudo a partir dos insucessos. Cada fracasso, cada dificuldade, cada obstáculo pode ser um degrau no 



 

Caminho do Céu, porque nos humilha, ou nos contraria, ou nos faz descobrir o que é realmente importante. 

“Obrigado, Jesus, porque hoje o dia correu maravilhosamente bem”, é uma oração de gratidão muito bela. 

Mas mais bela ainda pode ser esta oração: “Obrigado, Jesus, porque hoje tive este e aquele contratempos, e 

pude oferecer-Te a minha desilusão como um presente de amor.”  

Educar para o Céu 

Educar uma criança é ajudá-la a discernir o que serve e o que não serve para o Céu. Na sua autobiografia, 

Santa Teresinha diz sobre as suas conversas com a sua irmã Celina, durante a adolescência de ambas: 

“Como eram deliciosas as conversas que tínhamos todas as noites! Com o olhar fixo no horizonte, 

contemplávamos a branca lua elevando-se lentamente por detrás das árvores altas… tudo elevava as nossas 

almas para o Céu, o belo Céu…” Ajudemos os nossos filhos a conversar connosco e entre eles sobre o Céu. 

Sim, está fora de moda, mas não é esse o único objetivo da nossa e da sua vida?  

Temos a bússola que nos mostra o Caminho: a Palavra de Deus. Não deixemos passar um único dia sem a 

contar aos mais novos e sem a meditar profundamente, consultando sempre que necessário o Catecismo da 

Igreja Católica, também ele Palavra do Senhor, porque Palavra da sua Igreja. Não existem Famílias de Caná 

sem a leitura e meditação diárias da Palavra. Será do confronto entre a Palavra e a vida quotidiana que 

nascerão os valores e as decisões fundamentais. Se assim fizermos com os nossos filhos desde a mais tenra 

idade, poucas palavras nossas teremos a acrescentar. A Palavra do Senhor bastará para iluminar as noites 

mais escuras e as crises mais difíceis. 

Quando os nossos filhos entendem que a grande e única verdadeira meta é o Céu, deixarão de lado as 

vaidades, vencerão o seu egoísmo natural e terão gosto no cultivo das virtudes e no combate aos seus 

defeitos. Façamos com frequência o exercício, em família e diante da Palavra: que virtudes estamos nós a 

alcançar? Que defeitos já conseguimos combater? Não nos esqueçamos de aplicar a nós mesmos este 

exercício, também em família, porque diante do Senhor, somos todos iguais e somos todos irmãos. Os filhos 

aprendem a ser humildes, a perdoar e a pedir perdão se virem os pais proceder do mesmo modo.  

Compromisso 

Na grande azáfama de setembro, ao estabelecer horários e rotinas, centremo-nos no essencial, ou seja, no 

que serve para o Céu. Nossa Senhora não teve qualquer problema em recusar as ofertas da Lúcia, visto elas 

não servirem para o Céu. Não tenhamos nós também hesitação alguma em recusar tudo o que não serve para 

o Céu, e em agarrar tudo o que a ele nos conduz.  

Que Maria, a Mãe de Caná e de Fátima, nos abençoe e acompanhe! Ámen. 
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