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MONTSERRAT: DETERMINAÇÃO, GRATIDÃO E CONFIANÇA 
 
 Motivação para a proposta 

 
Neste espaço oferecemos-te três momentos da vida de Henrique de Ossó que podes tornar 

“teus”. Com total liberdade e conforme a necessidade, podes fazê-los todos ou escolher 

dependendo das possibilidades e interesses que tiveres na tua peregrinação interior. Fixamo-

nos em três experiências importantes vividas aqui, por Santo Henrique: 

1. A sua primeira visita e a experiência fundante da sua vida. Determinação 

2. A sua primeira missa e a missa de aniversário pelos seus 25 anos de sacerdócio. Gratidão 

3. As suas visitas com muitas outras jovens e irmãs teresianas. Confiança  

 
🕮 Textos de Henrique de Ossó e de Teresa de Jesus:  

🖎orientação para a oração e contemplação 
 

1. Anos despois da sua fuga Henrique exprime a experiência ali vivida, desta maneira: 

 

🕮 “Eu encontrei a minha vocação. Tu me guiaste sem que eu me lembre de como. 

Estrela dos mares, Estrela da manhã, da Catalunha, Tu brilhaste nos meus olhos, segui 

a sua luz, e ao mostrar-me Jesus, fruto bendito do Teu ventre, quando o vi tão gracioso 

e belo, disse: «Sempre pertencerei a Jesus, seu ministro, seu apóstolo, seu missionário 

de paz e de amor». (Henrique de Ossó, Três florinhas à Virgem de Montserrat)  

 

🖎 O Padre Henrique chegou a Montserrat, aos 14 anos, sozinho e sem nada. 

Contemplando Maria, que lhe mostrava Jesus, ele teve a experiência que o 

guiará por toda a sua vida. Como ele, muitas pessoas, sob a proteção de Maria, 

compreenderam e foram percebendo aos poucos ao fim que a Vida os chamava. 

🖎 Convidamos-te, a que como o Padre Henrique, dediques algum tempo diante da 

imagem de Maria, sozinho/a e sem nada, ou seja, em silêncio. Consciente de ti 

mesmo/a, mas deixando de lado as tuas defesas, os teus pensamentos, desejos, 

emoções, sucessos, fracassos, medos, projetos ... que fazem parte de ti, mas que 

nada disso és tu. 

🖎 Fica a sós com Ele, atendendo e descansando nessa Presença amorosa.  

 

2. O Padre Enrique celebrou a sua primeira missa com a sua família e amigos e quis 

celebrar o aniversário da sua ordenação sacerdotal em Montserrat. Preparou tudo 

com muito cuidado. Foi uma recordação cheia de humilde e exultante gratidão.  
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🕮 “Se não conhecermos o que recebemos, não despertaremos para o amor” (Santa 

Teresa de Jesus: V 10,4)  

 

🖎 Certamente que tu também tens muitos acontecimentos para lembrar e 

agradecer. Convidamos-te a que os lembres com carinho. Em diálogo com 

Maria (ou com Jesus), deixa-te encher pelo espírito de alegria e gratidão e 

exprime da melhor forma que encontrares, o agradecimento a Deus. 
 

 

3. O Padre Henrique foi muitas vezes a Montserrat acompanhando muitas Teresianas, 

partilhando com elas o seu amor por Maria e Teresa.  

🕮 “Cinco anos se passaram e eu não vim sozinho: outras filhas criadas à sombra de 

Teresa de Jesus escalaram esta montanha. Mas, ai! Quão poucas elas eram, em número, 

e seis anos depois ...contavam-se milhares! No vosso milénio, mais de mil se prostrarão 

a vossos pés, em piedosa peregrinação. No terceiro centenário da Santa do nosso 

coração, Teresa de Jesus, surgiram milhares, ó Princesa de Montserrat, para te visitar a 

pé. Olha como estão cansadas! Elas são vossas filhas, ó Maria! Não as esqueçais: olhai-

as com amor, porque o vosso olhar encorajá-las-á .... Estão a chegar! Que entusiasmo! 

… "(HO, Três florinhas à Virgem de Montserrat)  

 

🖎 O Padre Henrique gostava de ir a Montserrat com as jovens teresianas e 

sempre lhe surge uma oração confiada por elas. Despede aquelas que vão 

para longe, para outros povos e culturas, e confia-as a Maria de Montserrat. 

O mesmo peregrino teresiano que sobe a Montserrat. Se for com outros 

teresianos/as, gozará com eles e pedirá com confiança à Mãe por todos e 

pelos que estão longe ou são enviados em missão. 

 
 

♪ Canção final 
 
Voemos (Ain Karem, Fogo nas entranhas) 

https://youtu.be/UjIU2wtKWcA?t=18

