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«Mane nobiscum, Domine, advesperascit.»
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Assimilar, utilizar, a sombra da idade; enfraquecimento, isolamento — maior é o horizonte adiante...
Descobrir no Cristo Ómega o meio de permanecer jovem (alegre, entusiasmado, empreendedor).
Não confundir com «sabedoria» tudo o que for melancolia, indiferença, desencanto.
Dar um lugar, e um lugar incentivante, ao fim que se aproxima, e ao declínio (nos limites que Deus quiser).
«Estar preparado» nunca me pareceu significar outra coisa senão o seguinte: «Estar impelido para diante»...
Que o Cristo Ómega me conserve jovem ( A. M. D. G.)
«apologéticas»!)
1.° porque a idade, a velhice vem d'Ele;
2.° porque a idade, a velhice conduz a Ele;
3.° porque a idade, a velhice só me tocará medida por Ele.
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(juventude bebida no Cristo Ómega: a melhor das

«Jovem»: optimista, activo, sorridente — clarividente.
Aceitar a morte tal como ela me acontece no Cristo Ómega (quer dizer, evolutivamente)...
Sorriso (interno e externo), doçura perante o que acontece.
Jesus-Ómega, fazei com que eu Vos sirva, Vos proclame, Vos glorifique, Vos manifeste até ao fim — por todo o
tempo que me reste viver — e, sobretudo, pelo meu fim!...
Os meus últimos anos activos, a minha morte, confio-Vo-los desesperadamente, Jesus: fazei com que não
enfraqueçam o que tanto sonhei concluir para vós...
Graça de acabar bem, da maneira mais eficiente para o prestígio do Cristo Ómega! ...graça das graças.
Existência dominada pela paixão exclusiva de promover a Síntese Cristo e Universo. Portanto, amor de ambos
(mais especialmente do Cristo-Igreja, Eixo supremo)...
A Comunhão pela Morte (A Morte-Comunhão)...
O que chega, enfim: o Adorável.
Vou ao encontro d'Aquele que vem.

In Hino do Universo, Teilhard de Chardin, ed. Notícias, pág. 94; texto seleccionado a partir das Notas de Retiro, 7º dia, ano 1944,
em que o comentador das mesmas, Abbé Gérard-Henri Baudry anota: (trad.) O sétimo dia do retiro é consagrado às «forças de
diminuição», ou seja, sobretudo ao envelhecimento e à perspectiva da Morte. Desde o primeiro dia que ele punha aí o acento. É o
aspecto mais notório deste retiro. (Nota do tradutor: Teilhard de Chardin encontrava-se então na China, em plena II Guerra Mundial,
sofrendo do isolamento e de todas as incertezas dessa condição, sendo por isso normal este tipo de meditação no seu retiro anual)
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«Fica connosco, Senhor, a noite cai.»
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Ad Majorem Dei Gloriam (Para maior glória de Deus).
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