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t: DIA DE JULHO

SÃO SUITONO

Bíspo de Winchester

Na metade do século nono, o Papa São Leão IV,
viu chegar a Roma, o príncipe AlÍredo, filho de
Ethelwolf, rei de Wessex, c, mais poderoso de tôda
a Inglaterra. O jovem príncipe estava acompanhado
por Sao Suitcno, Bispo de Winchester. A pedido
de Ethelwolf, o papa deu a unção real ao jovem
príncipe e o adotou por Íilho.

O santo Bispo de Winchester, oriundo de nobre
família mostrcu desde criança, muita virtude. Depois
de ter estudado letras e filos,o,fia, dedicou-se ao
estudo da Sagrada Escritura. Seu mérito fê-lo ele-
var-se ao sacerdócio. Ordenado padre, escolhe-
râÍl-Í1o para ccupar o lugar de prebo,ste ou decano
do antigo mosteiro daquela cidade. O rei Egberto,
sabendo de sua piedade, de seu saber e de sua pru-
dência, fê-lo seu sacerdote e outrossim, seu capelão

I

\



10 PADRE ROHRBACHER

e o santo subscreveu, como tal, uma carta, que o
príncipe publicou no ano 833, à abadia de croyland.
confiou-lhe a educação de seu filho Ethelwolf e êle
teve sempr_e motivo de se congratular por ter seguido
seus conselhos Ílo,s assuntos mais importantes.

Havia algum tempo,.que os reinos da Mércia
e de Northumberland estavam destro,çados por divi-
sões intestinas. Egberto aproveitou-se dessas pertur-
bações. Venczu primeiro Swithred, rei de Essex e o
despojou de seus estados. Tendo sido atacado várias
vêzes pelos mércio,s, der"rotoü-os e apodero,u-se de
seu país, errr 828, mas pouco tempo depois restaurou
Withlai, seu rei, com a cr ndição de ieceber dele a
coroia e lhe pagar um tributo anual. Tratou do mesmo
modo a Endred, último rei de Northumberland. Os
Estangles submeterâÍl-se também, depois de uma
guerra longa e sangüino,lenta. O país de Kent, então
tributário da Mércia, teve a mesma sorte. Egberto,,
vencedor de seus inimigos, reuniu em Winchester
tc dos os grandes de szus Estados e nessa assembléia
decidiu-se que o reino, de ora em diante, chamâr-se-iâ
Inglaterra e que se daria o nome de inglêses a todos
os que lâ habitavam. O príncipe fêz-se coroar de
novc, e começcu então, isto é, em 829, a usar o título
de rei da Inglaterra. Não se conheceu mais o nome
de |utes e de Saxões e a heptarquia terminou. Egberto
morreu em 837, ou, quando muito, no ano seguinte.
Teve por sucessor seu filho Ethelwolf.

Êsse príncipe tinha sido educado na piedade e
nas ciências pelc, santo Suito,no, prebcste do antigo
mosteiro de Winchester. Desposou Osberga, prin-
,cesa cheia de virtudes gue lhe deu quatro filhos,

I



VIDAS DOS SANTOS

referia ao szu govêrno interior. Aludado Por êsses

dois grandes ho,mens reinou com glOria e sem pertur-
bações, embora tivesse Pouca capacidade, Por si

A seu conselho, numa assembl si4-geÍal da nação,
em 854. o rei Ethelwolf publicou um'a lei, pela gual
dava à Igreja a décima parte de seu do,mínio, sem

impor outras obrigações às igrejas particulares que
tezaÍ por êle, tôda;s as guartas-feiras. Para tornar o
ato mais sagrado, o príncipe o ofereceu a Deus, no
altar de Sao Pedro, numa peregrinação que f.êz a
Roma no ano seguinte; rogou também ao papa que o
confirmasse. Reconstruiu em Roma a escola fundada
pelos inglêses. Entre outros sinais de liberalidade
que deu a essa cidade, ordenou que par a lâ se Írârl-
dassem todo,s os anos trezentos mancusos o,u marc'os
de ouro, cem para o papa e duzentos para se mante-
rem na Véspera da Páscoa as luzes das igrejas de
São Pedro e São Paulo. Estendeu também a todo
seu reino o' dinheiro de São Pedro. Tornando a pas-
sar peia França desposou, err segundas núpcias,

|udite, filha de Carlos, o Calvo. De regresso à Ingla-
te,rÍa, f.êz sábias determinações para 'a assistência
dos pobres. Êsse bom príncipe morreu em 857. São

L
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Suitono, que o tinha auxiliado em todos cs seus pie-
dosos empreendimentcs, sobreviveu-lhe ainda alguns
anos. Morreu a 2 de julho de 862. É nomeado no
ríartirológio romano no dia de sua morte; mas a
Inglaterra celebra sua festa principal a 15 do mesmo
mês, dia em que se f.êz a transladação de suas reli-
quias. ( I )

***

(1) Albarq Butler, 15 de julho.



SANTO Aü\RÃ.O (*)

Primeiro Grão-Socerdote da Ordem Leoítica

Antígo T eslamento

Aarão, que eta irmão de Moises, ê um dos
grandes santcs do Antigo Testamento, e, singular-
mente, do Livro do Êxodo.

Mc,isés era o intérprete de Deus junto do povo
eleito, mas, pouco eloqüente, teve, designado pelo
Senhor, a Aarã6 pârâ falar em seu lugar.

Aarão pertencia à tribo sacerdotal de Levi, tendo
sido ativo colaborador de Mo,ises.

Deus, tendo ouvido o,s gemidos dos israelitas,
debaixo do pêso dos trabalho,s, Iembrou-se da aliança
que f.izera com Abrão, Isaac e facó. Apareceu, então,
a Moisés, que apascentava as ovelhas de |etro, seu
sôgro e sacerdote de Madian, e lhe disse, do meio
da sarça que ardia sem se consumir:

Eu vi a aflição dc meu povo no Egito, ouvi
o seu clamor causado pela cÍueza daqueles que têm
a superintendência das obras. Conhecend,o a sua
dor, desci para o livrar das mãos dos egípcios e paÍa
o condu zir daquela terr a paÍa uma terra onde corre
o leite e o mel, nas regiões do Cananeu, do Heteu,
do Amorreu, do Fereseu, do Heveu e do ]ebuzeu.
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O clamor, pois, dos filhos de Israel chegou atê mim,
e eu vi a aflição com que são oprimidos pelos egípcios.
Mas vem e eu te enviarei a Faraó, a fim de que tires
do Egito o m,eu povo, os filhos de Israel".

"Moisés disse a Deus:
Quem sou eu, para ir ter com Faraó e tirar

os filhos de Israel do Egito,?"
"Deus disse-lhe:

Eu serei contigo; terás isto p.or sinal de que
eu te mandarei: Quando tiveres tirado o meu povo
do Egito', oferecerás sacrifícios a Deus sôbre êste
monte".

"Moisés disse a Deus:
Eu irei aos filhos de Israel e thes direi: O

Deus de vo,ssors pais enviou-me a vós. Porém, se
êles me perguntarem gual o seu nome, gue lhes hei
de responder?"

"Deus disse a Moisés:
Eu sou o gue sott". ( I )"E acrescentou: .

Assim dirás aos filhos de trsrael : Aquêle
que é, enviou-me a vós".

"Deus disse novamente a Moisés:
Dirás isto aos filhos de Israel: O Senhor

Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de
Isaac, o Deus de |acó, enviou-rne â vós; êste é o meu
nome por tôda a eternidade, e com êste nome serei
recordado de geração em geração. Vai, ajunta os
anciães de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de
vossos pais apareceu-Íne, o Deus de Abraão, o Deus

(1) Ou seJa: Eu
em si possue tôda a

çrigu,

sou aquêle que existe por si mesmo e que

plenitude da existência, aquêle que a tudo

I
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de Isaac, o Deus de lacô, e disse: Eu vos visitei
atentamente e vi tudo o gue vos tem sucedido no
Egito. Resolvi tirar-vos da opressão dos egípcios e
conduziÍ-vo,s à terra do Cananeu, do Heteu, do Amor-
reu, do Fereseu, do Heveu, e do lebuzeu, a uma
terra cnde corre o leite e o mel. Êles ouvirão a tua
voz, e tu, com o,s anciães de Israel, irás ao rei do
Egito e lhe dirás: O Senhor Deus dos hebreus cha-
mou-ncs; nós faremos viagem de três dias no deserto
para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Bem sei
que o rei do Egito náo vos deixará ir, se não fôr
cbrigado por mão forte; mas, por isso, eu estenderei
a minha mão e Íerirei o Egito, com tôda a sorte de
prodígios, gue farei no meio deles. Depois disto vcs
deixará partir. Farei gue êste povo encontre graça
junto dos egípcios; quando partirdes, não saireis com
mãcs vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e
àquela gue mora na sua casa, objeto,s de prata e de
ouro, e vestidos, pô-los-eis sôbre vossos filhos e filhas,
e despojareis o Egito" . (2)

Seguem-se, então, os milagres para conÍirmar
a missão de Moisés, q,rc diz ao Senhor:

Não me darão crédito, nem ouvirão à minha
yoz, mas dirão: O Senhor não te apareceu".

"Disse-lhe, pois, o Senhor:
Que é o que tens na mão?"

"Êle respondeu;
Uma vara".

"O Senhor disse:
Deita-a ao chão".

"Deitou -d, e ela se converteu numa serpente, de
sorte gue Moises fugiu. O Senhor disse:

(2) Ex 2, 7-22.
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Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda".
"EstendeLt-â, pegc,u-lhe, e a serpente transfor-

ÍlOU-Se nUma Vara.
Assim f.arei, disse o Senho Í , para que creiam

que te apareceu o Senhor Deus de teus pais, o Deus
de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de |acó"."Disse ainda o Senhor:

Mete a tua mão no teu seio".
"Êle a meteu e quando a tirou, estava coberta

de lepra, branca como a neve,
Torna a meter, disse o Senho,r, a tua mão

no teu seio".
"Tornou a,'metê-la e, quando 'a tirou de novo

estava semelhante à outra carne.
" - Se te não acreditarem, prosseguiu o Senhor,

nem ouvirem a voz do primeiro prodígio, acreditarão
na palavra dc, segundo prodígio. Se nem ainda ãcÍ?-
ditarem nestes dois prodígios, e não ouvirem a tua
vaz, toma água do rio, derrama-â por terra, e tôda
a que tirares do rio, se converterâ em sangue".

" Moisés disse :

Perdoa, Senhor, eu não sou de palavra
fácil desde ontem e desde ante-ontem (3) , ", desde
que falaste ao teu servo,, a minha língua está mais
embaraçada e mais tarda".

"O Senhor disse-lhe:
Quem f.êz a bôca do homem? Quem formou

o mudo e o surdo, o que vê e o que ê cego,? Não
sou eu? Vai, pois, e eu estarei na tua bôca e te
ensinarei o que deverás dizer" .

" Moisrás, porém, disse :

(3) Expressáo hebraica para designar o tampo passado em
geral.

I
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aa

gem por
"o
aa

Rogo-te, Senhor, que envies a tua rflersâ-
quem guiseres enviar" , (4)
Senhor irou-se co ntra Moisés e disse :

Eu sei que Aaráo, teu irmão levita, é elo-
qüente; eis que êle sai ao teu encontro, e, vendo-te,
se alegrará no seu coração. ( 5 ) Fala-lhe e põe as
minhas palavras na sua bôca; eu serei na tuá boca
e na dêle, e vos mostrarei o que deveis f.azer. Êle
falará_ por ti âc povo, e 

'será 
ã tua bôca; tu, junto

dêle, farás as vêzes de Deus. Toma também na tua
mão, esta vara, com a qual operarás cs prodígios". (6)

Partiu, então, Moisés para o Egito, Ievando a
mulher, os filhos e, na mão, a vara dõ Deus.

E o Senhor disse a Aarão:
Vai ao encontro, de Moisés no deserto".

"Êle lhe saiu ao encc,ntro no mcnte de Deus,

Aarão anunciou tôdas as palavras que o Senhor tinha
dito a Moisés, e Moisé s- f.êz os piodígios diante do
por?, e o 

. 
po,vo acreditou. Co,mpreenderam que o

§enhor visitava cs filhos de Israel e gue tinha visto
a sua aflição, e, prostrados, adorara-iro" . (Z)

Eis Moisés e Aarão diante de Faraó, a di-
zevlhe:

(4) ...mas náo por mim.
(5) A bondade de Deus manifesta-se mesmo no meio do

seu justo descontentamento, dando Àaráo a Moisés.
(6) Êx 4, 1-17.
(7) frx 4, 27-BL.
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Estas coisas diz o Senhor Dzus de Israel:
Deixa ir o meu povo, para gue me ofereça sacrifícios
no deserto".

"Êle, porém, respondeu:
Quem é o Senh'or, Para gue eu obqdeça à

sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor,
e não deixarei ir Israel".

"Êles disseram:
" ,- O Deus dos hebreus chamou-ÍI'os para que

andemo,s três dias de caminho pelo deserto, e sacri-
figuemos ao Senhor nosso Deus, não suceda que

vethu sôbre nós, a peste'otl a espada".
"O rei do Egito resPondeu-lhes:

Moisés le Aarão, por gue distraís -o .povo
dos seus trabalhos? Ide para as vo,ssas tarefas".

" Faraó acrescentou :

O vosso povo é muito numeroso, e vós que-

reis interromper os seus trabalhos!" (8 )
Desde então, aumentafâIfl-Se oS maus tratos

contra os hebreus. E o povo passoru a queixaf,-Se de

Moisés. Deus deu a sua resposta, e a Moisés 'a

missão junto dos hebreus. E, diante d?t objeções

daquele gue fôra tirado das ág-uas (9 )-, dizendo que

tinÉa dificuldade em Íalar, o Senhor lhe disse:
"Repara que te co'nstitui deus de Faraó; Aarão

teu irmãô, r""â teu prof eta. Tu lhe dirás tudo o
que eu te mando, e êlé Í.alarâ a-Faraó, Para que deixe
partir do seu país os filhos de Israel. Eu endurecerei
o seu coração, e multiplicarei os meus sinais e os
meus prodígios na terra do Egito. Faraó não vos
ouvirá, mas eu estenderei a minha mão sôbre o Egito

(8) Sx 5, 1-5.
(9) frx 2, 10.
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e farei sair do Egito o meu exército, o meu povo, os
filhos de Israel, por meio dos maiores jui2os. Os
egípcios saberão gue eu sou o Senho,r, quando, eu
estender a minha mão sôbre o Egito , e f.izer sair do
meio dêles os filhos de Israel".
, "Fizeram, pois, Moisés e Aarão corns o Senhor
tinha mandad o; f.izerarr-Íro exatamente. Moises tinha
oitenta anos, e Aarão oitenta e três, guando falaram
a Faraó.

"O Senhor disse a Moisés e a Aarão:
Quando Faraó vos disser: Fazei um pro-

digio - ttr dirás a Aarão: Pega na tua vara, lança-a
por terra diante de Faraó, e ela se converterá em
serpente".

"Tendo, pois, Moisés e Aarão ido à presença
de Faraó, f.izeram conforme o Senhor tinha ordá-
nado; Aarão lançou por terra a vara diante de Faraó
e dos seus servos, e ela se converteu em serpente.
Mas Faraó chamou os sábios e os magos, e Cleó Í.ize-
ram também coisas semelhantes por meio dos €ocâÍl-
tamentos egípcios e de certos segredo,s. Lançaram
por terra cada um dêles as suas varas, as guais se
converteram em dragões, mas a vara de Aarão devo-
rou as varas dêles". ( I 0 )

Sucederam-se, então, as dez pragas com as quais
o Senhor castigou o Egito. À última, a morte dos
primo,gênitos egípcios, Faraó apressou-se por f.azer
partir os hebreus, gue largaram de Ramesses, por
Sacoth, sendo perlo de seirientos mil homens de pé,
fora os meninos. Com aquela multidão imensa partiu
também uma incontável chusma de tôda a rort" de

(10) 7, l-I.2,



gentes, ovelhas, gados, 'animais de diversos gênero's

em muito grande quantidade.

No decorrer das peregrinações de Israel ao sair
do Egito, Aarão foi o constante assistente do irmão.
Enquánto Aarão governava o povo, Moisés se coÍlu-
nicáva com Deus, sôbre o Sinai, onde chegaram no
primeiro dia do terceiro mês, a contar da saída do

Egito. E Moisrás, longamente, entretinha-se com o

Senhor.
"Mas o pcvo, vendo que Moisés tardava em

descer do -ort", juntou-se contra Aarão, e disse:

Levanta-te, faze-nos um deus que vâ
adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu

com Moises, êssã hcmem ( 11 ) que nos tirou da terra
do Egito".

"Aarão disse-lhes:
Tomai as arrecadas de curo das orelhas

de vossas mulheres, de Vo,ssoS filho,s e de vossas

filhas, e trazei-âs".
"O povo Íêz o que lhe mandara, trazendo as

arrecadu. " Aarão. É1", tendo-as tomado,, mandou

fundi-las, e formou delas um bezerro fundido. Êles
disseram:

Êste, ó Israel, é o teu deus, que te tirou da

terra do Egito".
"Aarão, vendo isto, erigiu um altar diante do

bezerro e clamou:
Amanhã e a f esta solene do Senhor".

PADRE ROHRBACHER

(11) Tratamento indigno, que mostra o desprêzo, a indife-
rença dos israelitas para com Moisés, que tantos prodÍgios operava

em favor dêles.
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"Levantando-se pela manhã, c,fereceram holo-
caustos e hóstias pacíficas, e o povo se assentou a

comer e a beber, depois levantârârn-se para se diver-
tir. (12)

Diante daguele espetáculo, porque se dançava e

cantava , uma vez gue o culto do,s ídolos era assim
ruidosamente celebrado, a cólera divin'a não se Íêz
esperar. Pecara o povo que o, Senhor tirara das terras
do Egito. Pecara e, pois, devia ser castigado.

Moisés, p,orém, suplicando e suplicandc a Deus,
aplacou-lhe a ira. E, tendo descido do, monte, deve-
ras encolerizado com o gue deparava, quebrou as
tábuas da lei aos pés do Sinai. E, pegando o bezerro
gue tínha feito, gueimou-ot e esmagou até reduzir a
po, gue espa:lhou na agua, e deu a beber dêle aos

filhos de Israel.
" Disse a Aarão,:
" - Que te fêz êste povo, para atraires sôbre

êle um tão grande pecado?"
"Êle lhe respondeu r

Não se agaste o meu Senhor, porque tu
sabes quanto êste povo é inclinado para o mal. Êles
me disseram: Faze-ncs um deus que vâ diante de
nós, porgue não sabemos o gue aconteceu àquele que
nos tirou da terra do Egito. Eu lhes disse: Qual
de vós tem ouro? Trouxerâfir-Ílo, deram-Íro, eu 'o
lancei no f ogo, e saiu êste bezeÍro" . ( 13 )

(L2) Ex 32, 1-6.

(13) Saiu o bezerro como se fôra
desculpa tão fútil que Moisés nem deu

por puro acaso. Era uma
resposta a Aarã,o.

2l
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"Vendo, pois, Moisés gue o povo andava des-
mandado, pois Aarão lhe tinha alargado o Íreio,
expondo-o assim à irrisão dos seus inimigos, colo-
cou-se à porta dos acampamentos e disse i

Quem é pelo Senhor junte-se a mim".
"E juntaram-se a êle todos os filhos de

Levi". (14)
Seguiu-se, então, a punição dos culpados. Os

levitas massacraram numerosos falsos irmãos, aquQles
que foram pilhados em flagrante delito de idolatria e
se opuseram a Moisés.

Aarão nasceu três anos antes de Moisés. Seu
registro vem detalhado no Levítico, nos Números.
Notadamente, Aarão tem a seu c;rgo o tabernáculo,
o oferecimento de incensos, os sacrifícios. Tanto êle
com,o os filhos, foram consagrados a Deus (consa-
gração e instalação dos sacerdotes ) .

Era, pois Aarão o grão-sacerdote, aquêle que
comandava aos levitas.

Duma feita, três descontentes
levante contra Mo'isés e o irmão, mas
serviu para aumentar o prestígio dos
de Deus. Era o descontentamento,
lavrava no seio do povo.

tentaram um
tal sucesso só
dois homens
que sempre

aa

uma vara
príncipes
um dêles

"O Senhor falou a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, e recebe dales
po,r cada tribo, doze varas de todos os

das tribos, e escreverás o nome de cada
sôbre a sua vara. O nome de Aarão estará

(1+1 Êx 32, 2L-26.
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sôbre, a vara da tribo de Leü, e o nome do chefe
de tôdas as outras tribos estará escrito separada-
m.ente, cada um na súa vara. Pô-lasás no taber-
náculo da reunião, diante do testemunho, onde zu
te falarei. A vara daguele que eu escolher, dentre
êles, florescerá; dêste modo fárei cessar os gueix'umes
dos filhos de Israel contra vós".

"Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os
príncipes lhe deram as varas, uma po,r cada tribo.
Eram, po,is, doze varas, estando no meio a vara de

Ievou tôdas as varas de diante do Senhor a todos
os filhos de Israel, os guais as viram e receberam
cada um a sua vara.

"O Senhor disse a Moisés:
Torna a levar a vara

tabernáculo do testemunho, para
memória da rebelião dos filhos de
cessem as suas gueixas diante
morram".

de Aarão para o
se guardar ali em
Israel, e para que
de mim, e não

ordenado."Moisés Í.êz o gue o Senhor lhe tinha
Os filhos de Israel disseram a Moisés:

Eis que somos consumidos, todos peÍec€-
Tos_. Qualquer gue se apro,xima do tabernáóulo do
senhor, morre. Acaso óe"emos todos extintos até
não ficar nenhum?". ( 15)

seguem-.se a responsabilidade e as funções dos
levitas, quando o Senhor diz a Aarão:

(15) Núm 17, 1-13.
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"Tu, teus filhos, e a casa de teu pai contigo,
levareis a iniqüidade do santuário ( 16 ) ; tu e teus
filhos juntamente levareis cs pecados do sacerdócio.
Toma também contigo os teus irmãos da tribo de Levi
e a casa de teu pai, e êles te assistam e te sirvam;
mas tu e teus filhos ministrareis no tabernáculo do
testemunho. Os levitas estarão atentos às tuas o,rdens

e a tôdas as obras do, tabernáculo, sem que, todavia,
aproximem-se dos vascs do santuário, nem do altar,
para gue nem êles morram, nem v s pereçais _junta-
mente. Estejam contigo, e tenham a seu cuidado o
tabernáculo da reunião,, para f.azer todo o serviço.
Nenhum estrangeiro se misturará convosco. Presta-
reis serviço no santuário e no ministério do' altar,
para que se não levante a minha indignação contra
ôs filhôs levitas, separando-o,s do meio dos filhos de
Israel. Dados ao Senhor, são-vos entregues de novo,
como oferta, paÍa que sirvam no ministério do taber'
náculo. Tu, pc,rém, e teus filhos guardai o vosso
sacerdócio; tudo o que pertence ao culto, do altar, e

que está para dentro do veu, será feito pelo minis-
tério dos sacerdotes; se algum estranho se aproxim'ar,
será morto" . (17 )

O livro dos Numeros indica c monte Hor, perto
de Cades, como o lugar em que Aarão faleceu.

"Tendo levantado os acampamentos de Cades,
foram ao monte Hor, que está nos confins da terra
de Edom, onde o Senhor falcu a Moistás e Aarão,
dizendo:

1f6) Isto é, Pagareis
contra êle.

(1?) Núm 18, 1'?.

;.+.r; É

os pecados cqmetidQs no santuário ou
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Aarão vai juntar ao seu povo, porgue êle
não entrarâ na terra gue eu dei aos filhos de Israel,
visto que foi incrédulo às minhas palavras nas águas
da Ccntradição. ( 18 ) Toma Aarão e seu Íilho com
êle, e leva-os ao monte Hor. Depois de teres despido o
pai das suas vestes, revestirás com elas Eleazaro, seu
filhc : Aarão será reunido a seus pais, e morrerá".

"Moisés fêz como c, Senho,r lhe mandou, e subi-
ram ao monte Hor, à vista de tôda a multidão.
Depois que despojou Aarão, das suas vestes revestiu
corn elas a Eleazaro,, seu filho. Morto Aarão no cimo
do monte, desceu Moisés com Eleazaro,. TOda a
multidão viu que Aarão tinha morrido e choraram
po,r êle tôdas as famílias de Israel, durante trinta
dias". ( 19 )

O Deuteronômio, por sua vez, dâ o lugar da
morte de Aarão como sendo em Mosera.

"Os filhos de Israel transportaram os acampa-
mento,s de Boroth, gue era dos filhos de lacan, a
Mosera, onde morreu e f oi sepultado Aarão, em
lugar do qual Eleazaro, seu filho, exerceu as funções
do, sacerdócio" . (20) Todavia, não vai aqui qualquer
contradição, porgue Mosera ficava perto de Cades.

Os gregos festejam Santo Aarãc, no, dia 20 de
julho, com Elias, Moisés e Eliseu. Foi Barônio que
introduziu êste santo do Antigo Testamento nos mar-
tirológio,s ocidentais.

***

(18) Núm 20, l, e seg:.
(19) Núm 20, 22-30.
(2ol Dt 10, 8,



SANTA MARIA (*)

Irmã de Moisés

P r o f " 
t í s a

Antigo Testamento

Maria era a irmã mais velha de Moisés e de
Aarão, filha de Amram e de |ocabed, filha de Levi.

No livro dos Números, onde se fala sôbre o

recenseamento dos levitas, lê-se:
"Caath gerou a Amraffi, o qual teve por mrrlher

a )ocabed, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito;
esta teve de Amram, seu marido, os filhos Aarão e
Moisés, e Maria, irmã dêles". (1 )

|ocabed, depois de ter confiado ao rio Nilo' o
pequenino Moisés, viu que a filha do Faraó o reco-
lhia. Encarregou, entáo, Maria de se apresentar à
princesa, à qual disse que conhecia uma ama, que-eÍa 

a própria mãe. Destarte, |ocabed recuperou o

filho,eMoisésamãe.
Os filhos de Israel cresciam e multiplicâVâÍl-se

sôbre a terua. O rei do Egito, déspota e tirano,
odiando os israelitas, IanÇava pe.sados impostos aos

(1) Núm 26, 59,

I
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mais poderosos e ordenava gue massacrassem os
mais pc,bres com excessivos e extenuantes trabalhos,
nos fornos de tijclcs e na labuta dos campos.

Submissos, os israelitas, sob vexames e violên-
cias, cumpriam as taref as que Ihes eram impostas.
como não se revoltassem, para os poder áandar
matar por rebeldia contra o scberano, ordenou o rei
que quando lhes nascessem algum filho varão o lan-
çassem ao rio paÍa que morresse afogado.

"Depois disto, um homem da família de Levi
partiu e tomou para espôsa uma mulher da sua
estirpe. Ela ccncebeu e deu àluz um filho, e, vendo-o
muito lindo, escondeu-o por espaço de três meses.
Todavia, não podendo rnais têio escondido, tomou
um cêsto de junco, barrou-o com betume e pez, meteu
dentro, ,o menino e expô-lo num canaviaÍ junto d;
margem dc,rio, estandc, ao lcnge a sua irmã u'obr"rrru,
o gue lhe sucederia. A filha do Faraó veio lavar-se
ao rio, e as suas dc,nzelas caminhavam ao Iongo da
margem. Tendo ela visto o cêsto no canavial, mãndou
uma das suas criada s trazer-lho; abrindo-o, e vendo
nêle um menino que vagia, compadecida dele, di;r;;

Êste é um dos meninos dos hebreus',.
"A irmã do menino disse-lhe:

Queres que vá e gue.te chame uma mulher
hebréia, gue possá aleitur á menino?"

"Ela respondeu:
Vai".

"A don zela partiu e chamou sua mãe. E a filha
de Faraó disse-lhe:

Toma êste menino e aleita-rtroi eu te darei
a paga".
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"A mulher tomou, aleitcu o menino, e, guando
estava crescido, entregou-o à filha do Faraó, que o
adotou por f ilho, e pôs-lhe o nome de Moisés,
dizendo:

Eu o tirei da água". (2)

Depois da passagem do Mar Vermelho, Maria
foi tomada pelc, espírito de Deus, como os profetas.
Agarrou um adufe um pandeiro guadrado e,

seguida das demais mulheres, pôs-se a cantar e a
dançar, celebrando o acontecimento. B o Cântico de

Maria e das israelitas, um como refrão ao Cântico de
Moisés e dos israelitas.

"Então Maria, a profetisa, irmã de Aarão,
tomou na mão um adufe, e sairam tôdas as mulheres
dançando após ela com adufes.

"Ela respondia aos filhos de Israel:
"Cantemos ao Senhor, porgue fêz brilhar a sua

glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro". (3)

Mais tarde, no, deserto, Maria e Aarão insurgir-
se-iam contra Moisés, por causa da mulher etíop-e que

tomara. Era no acampamento de Haseroth, depois
da partida dos Sepulcros da Concupiscência.

"Ora, Maria e Aarão falaram contra Moisés,
por causa de sua mulher etíope, e disseram:

Porventura o Senhor falou só po'r Moisés?
Não nos falou êle igualmente a nós?"

(2) Êx 2, 1-10.
(3) Êx 15, 20-2L.
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"O Senhor ouviu isto. Moisés, porém, era o
mais manso de todos os homens que havia na teÍra,
Disse imediatamente o Senhor 'a Moisés, a Aarão, e

a Maria:
Ide os três sós ao tabernáculo da reunião".

"Logc, gue lâ chegaram, o Senhor desceu na
coluna de nuvem e parou à entrada do tabernáculo,
chamando Aarão e Maria. Tendo-se êles aproxi-
mado, disse-lhes:

Ouvi as minhas palavras r Se entre vós
algum ê profeta dc, Senhor, eu the aparecerei em

visão, ou lhe falarei em sonhcs. Mas não é assim a
respeito do meu servo Mcisés, o qual ê fidelíssimo
em tôda a minha casa. A êle eu falo cara a cara;
êle vê o Senhor claramente, e não sob enigmas e

figuras. Por que não temestes vós, pois, falar contra
Q, meu servo Moisás?"

"E, irado contra êles, foi-se embora. Retirou-se
tambem a nuvem, que estava sôbre o tabernáculo.
No mesmo instante, Maria apareceu tôda coberta de
lepra branca como a neve. Aarão, tendo olhado para
ela, e tendo-a visto coberta de lepra, disse a Moisés:

Rogc-te, meu Senho,r, que não ponhas sôbre
nós êste pecado, que nàsciamente ccmetemo,s. Que
esta não fique como um abôrto que e lançado do
ventre de sua máe, já meio consumido".

"E Moisés clamou ao Senhor, dizendo:
Ó Deus, eu te rogo, sârâ-â".

"O Senho'r respcndeu-lhe:

Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não
deveria ela estar ccberta de vergonha 'ao menos

I
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durante sete dias? Esteja separada fora dos arcarlm-
pamentos durante sete dias, e depois será outra vez
úamad'a".

"Maria, pois, foi deitada fora dos acaÍrpâÍrefl-
tos durante sete dias, e o povo não se moveu daquele
lugar enguanto Maria não foi tornada a chamar". (4)

Murmurar contra Moisés, pcr causa da mulher
etíope, fôra um pretêxto, porque Maria, verdadei-
ramente, estava enciumada com o poder do irmão.

Santa Maria, irmã de Moisés, faleceu Ílo, âcâÍl-
pamento de Cades. "Os filhos de Israel, tôda a
multidão, chegaram ao deserto de Sin, no primeiro
mês. O po,vo ficcu em Cades. Ali faleceu Maria,
e foi sepultada no mesmo lugar" ( 5 ) , sendo chorada
por trinta dias.

O livro do Deuteronômio, abo,rdando o Direito
Particular, f.az menção a Santa Maria, guando diz
sôbre a lepra:

"Evita diligentemente contrair a praga da lepra,
f.azendo tudo o que te ensinarem os sacerdo,tes da
Iinhagem de Levi, conforme o que lhes prescrevi;
cumpre tudo à risca. Lembrai-vos do que o Senhor
vosso Deus Í.êz a Maria no. caminho, quando s'aistes
do Egito". (6)

São )erônimo menciona-a no seu livro, De Situ
et Nominíbus Locorum HebraicorrTm, para dizer gue

Núm 12, 1-15.

Núm 20, t,
Dt 24, 8-9.

(4)

(5)
(6)
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em Cades ainda se via o sepulcro da Santa do Antigo
Testamento.

Em 1137, Pedro Diácono, ro Liber de Locis
Sanctis, diz:

"A cela onde Maria, irmã de Moisés, foi iso-
lada, ainda hoje se eleva a do,is pés acima do solo".

Os antigos artistas cristão,s costumavam repre-
sentar a irmã de Moisés com o seu adufe.

**i
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SANTA ESTER (*)

Rainha

Antigo T estomento

Ester era uma donzela judia. Cativa na Pérsia,
foi elevada à dignidade de rainha, tomada que foi
pelo rei Assuerf, para substituir a mulher que repu-
diara, Vastr.

Tendo livrado os judeus da destruição geral,
que o rei decretara, instigado por Aman, o ministro
favorito, o, livro gue traz seu nome foi escriúo, para
mostrar aos israelitas gue Deus os socorre no meio
dos maiores perigos, uma vez que se humilhem e a
Êle reccrram com Íe.

Segundo alguns ccmentadores, o autor do livro
de Ester, que é desconhecido, lançou mão de documen-
tos deixados por um tio da nossa Santa, chamado
Mardoqueu, que a adotara como filha, mortos que
lhe foram os pais.

Era numa época em gue os judeus corriam
grande perigo, no tempo de Assuero (Artaxerxes ) ,
que reino,u desde a Índia atê a EtiOpia sôbre cento
e vinte e sete províncias. Quando êle se sentou no
trono do reino, era a cidade de Susa a capital do
império.
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"Ora, no ano, terceiro do ,"r, impêrio, pf.ereceu

um grande festim 'a todos os seus príncipes e a todos
o,s .áus ministros.. Reuniu na sua presença os chefes
do exército dos persas e dos medos, os grandes

"Estando a terminar os dias do festim, convidou

cordões de finíssimo linho e de púrpura, gue passa-

vam por anéis de marfim e se sustinham em colunas
de mârmo,re. Havia, dispostos, leitos de ouro e de
ptata sôbre o pavimento de pórfiro, mármore branco,
nâcar e mármore negro. Os convidados bebiam por
vasos de ouro, de diferentes formas. O vinho era
servido em abundância, graças à liberalidade do rei.
Ninguém constrangia a beber os gue não queriam,
antei tinha o,rdenado o rei aos de sua côrte que dei-
xassem cada um tomar o gue guisesse.

"A rainha Vasti também deu um banguete às
mulheres, no paláci,o em gue o rei Assuero' codtumava
residir. Ao sétimo dia, o rei, guando estava mais
alegre pelo ardor do vinho, que tinha bebido com
ercêsso, ordenou a Mauman, Bazata, Harbona, Ba-
gata, Abgata, Zetar e Carcas - o,s sete eunucos que
lhe prestavam senriço gue introduzissem à pte-
sença d,o, rei a rainha Vasti, com o seu diadema na
cabeça, para gue todos os seus povos e grandes da
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côrte vissem a sua beleza, porque era em extremo
Íormosa. Ela, porém, recusou-se â obedecer à ordem
do rei transmitida pelos eunucos.

"O rei, irado com isto, todo transpo,rtado em
furor, consultou os úbios, gue andavam sempre junto
dêle, conforme o uso de todos os reis, e por cujo
conselho Í.azia tôdas as coisas, pois conheciam as leis
e costumes dos maiores. (Or primeiros e os mais
próximos eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis,
Mares, Marsana e Mamucan, gue eram os sete prin-
cipais dos persas e dos medos, gue nunca perdiam
o rei de vista e gue costumavam ser os primeiros gue
se sentavam junto dêle). Perguntou-lhes, pois, o rei
a gue pena estava sujeita a rainha V'asti, por não ter
obedecido à ordem gue o rei Assuero lhe tinha inti-
mado por meio dos eunucos.

"Mamucan respondzu em presença do. rei e dos
grandes:

A rainha Vasti não sômente ofendzu o rei,
mas tambem todos os povos e todos os príncipes gue
ha por tôdas as províncias do rei Assuero. Com
efeito, o gue a rainh a Íêz úegará ao conhecimento
de tôdas as mulheres, âs guais serão assim levadas
a desprezat os maridos, e dirão: O rei Assuero ÍrâÍl-
dou ir a rainha V'asti à sua presença, mas ela não
foi. De hoje em diante, as princesas da Pérsia e da
Média, conhecendo o gue a rainha Íê2, citaráo. isso
mesmo a todos os grandes do rei, donde resultará
muito desprêzo e cólera. Se é, pois, do teu agrado,
publigue-s€ por tua ordem um edito, e escrevâ-se
conforme a lei dos persas e medos, (a gual não ê
permitido violar) gue a rainha Vasti não torne a
entrar jamais à presença do rei, e gue a sua digni-
dade de rainha seja recebida por outra mais digna

I
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do gue ela. Quando is
províncias do teu impé
as mulheres, tanto dos
honrarão os maridos".

"Pareceu bem êste conselho ao rei e aos grandes,

e o rei procedzu segundo o conselho de Mamucan.
Enüou cartas a tôdás as proúncias do seu rono, a
cada uma conforme oS seuó caracteres, e a cada povo

conforme a sua língua, dizendo gue os maridos são

mais digna daguela gualidade de soberana.
"Pãssa'das assim estas coisas,' guando a ira do

rEi estav a jâ aplacada, lembrou-se êle de Vasti, do
gue ela tinÍra fãito e do que tinha sofrido. Então os

."*o" do rei e os seus ministros disseram:
Busquem-se PEIra o rei donzelas virgens e

Íotmosas; envieÍt-se pon tôdas as províncias pessoas,

para o seu uso. Aguela gue entre tôdas -"ig agradar
ão. olhos do rei, essa será rainha em lugar de
Vasti". (21

"Agradou êste parecer ao rei, e mandou-lhes gue
fizessem conforme tinham aco,nselhado.

(1) E,sL l, 1-22.
(2) Por onde se

a baixa condição da
vê o alto grau de cornrpgão do paganlsmo,

mulher antep do cdsJlanl8mo.
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"Havia na cidade de Susa um homem judeu,
cham ho de Semel,
filho ,oqualtiúa
sido 

"ropo 
em gue

Nabuco,donosor, rei de Babilônia, tinha feito leíar
para esta cidade |econias, rei de |udá. Tinha êle
criado Edissa (3 ) , Íilha de seu irmão, chamada por
.outro nome Ester (4), órfã de pai e máe erâi errr
extremo fo,rmosa e de aspecto gracioso. Depois do
falecimento do pai e da mãe, 

-Mardoqueu 
tinha-a

ado,tado como filha.
"Tendo-se, pois, publicado por tôda a parte o

mandato do rei, e levando-se â Susa, segundô a sua
ordem, muitas donzelas formosíssimas, que erârn efl-

êvârârr-lhe tambcm Ester

:?"'.T".flTj;iffi-J:
adôrno e subsistência, 

"rr,l'-J3í; l::":t#;:,* :::
de melhor parecer da casa do rei para gue a servis-
sem, e mandou-â corl elas para o melho,r aposento da
casa das mulheres.

"Ester não lhe guis descobrir de que terra, nem
de gue nação era, porgue Mardogueu fre finha orde-
nado que guardasse nisso um grande segrêdo. Êle
passava to,dos os dias diante do vestíbulo da casa,
onde estavam guardadas as virgens escolhidas, cuida-
doso do, estado em que se encontrava EsteÍ, e dese-
joso de saber o que lhe aconteceria.

"Quando chegava o tempo em que cada uma
das donzelas, pela sua ordem,-devia sár apresentada

(3) Ou Mirto.
(4) Ou Astro,
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ao rei, depois de concluídas tôdas as coisas gue cor-
respo,ndiam ao seu adôrno, tinham-se passado doze
meses, porguanto durante seis meses se ungiam com

óleo de-mirra, e durante outros seis usavam de certos

de novo ao rei, a não ser gue o rei a quisesse e, por
seu nome, a m'andâsse vir.

"Passado, pois, um curto tempo, estavat iâ pro'
ximo, o dia em gue devia ser apresentada ao rei, Ester,
filha de Abiail, tio de Mardogueu, a gual êste tinha

do rei Assuero no décimo mês, cham'ado Tebet, no
sétimo ano do seu reinado. O reí amou-a mais do
que a tôdas as outras mulheres, e ela achou graça e
favor diante dêle, mais gue tôdas as mulheres 3 pôs-lhe
sôbre a cúeça a coroa real e co,nstituiu-a rainha no
lugar de Vasti. E ordenou gue se preparasse um
banguete magnificentíssimo para todos os seus prÍn-
cipes e servidores, um banguete em honra de Ester.
Concedeu alívio (5) a tôdas as províncias, e Íêz
donativos dignos da magnificência dum tão grande
príncipe.

(5) De alguns tributos.
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"Enguanto pela segunda vez se buscavatrl e reü-

guou-se ser verdade; ambos foram pendurados numa
fôrca. Isto [o,i registrado no livro das Crônicas, na
presença do rei". (6 )

Nesta altura da narrativa, aparece Aman, que
votava grande ódio aos judeus e gue, contra êles,
conseguiu um decreto de destruição.

Depois daqueles acontecimentos, "o rei Assuero
exaltou Aman, filho de Amadati, que era da linhagem
de Agag, e pôs o seu assento sôbre todos os grandes
que o cercavam. Todo,s os servos do rei, Çue esta-
vam à porta do palácio, dobravam os joelhos, pros-
travam-se diante de Aman, porque assim lhes tinha
mandado o imperador; só Mardoqueu não dobrava
os joelhos nem se prostrava diante dêle, por consi-
derar isto um ato de idolatria. Os servos do rei,
gue guardavam as portas do palácio, disseram-lhe:

(6) E,st 2, 7-23.

I
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Por gue não cumpres as ordet's do rei como

os outros?"
"Depcis de lhe dizerem isto muitas vêzes, vendo

que não ôt qr"tia ouvir, referirâIr-Ílo a Aman' Çue-

.errdo saber se êle persistiria nesta resolução, porque

lhe tinham dito que eÍa judeu. Aman, ao ver que

Mardoqueu não dobrava os joelhos nem se prostt?ya
diante dêle, concebeu grande ira; mas, parecia-lhe
nada vingar-se só 

"rn" 
Murdoqueu, porque tinha

ouvido dizer gue era judeu de nação, e- 
-qui9 

antes

acabar com toáo o povo de que era filho Maldoqueu,
com todos os judeus que v.viam no reino de Assuero.

"No ano duodécimo do reinado de Assuero, no

primeiro mês, chamado Nizan, foi diante de Aman
iarçada na urna a sorte, que se ch'ama Pur, par.a :e
,ubà, em que dia e em que mês devia ser trucidada
a nação dos iudeus, e caiu a sorte no duodécimo mês,

chamado Adar. Então Aman disse ao rei Assuero:
Há um povo disperso por tôdas as p-rovín-

cias de teu reino, que vive separado de todos os

outros, que pratica nas leis e cerimônias, e que além

disso, dásprãza as ordens do rei. Não é do interêsse

do rei deixar essa gente em sossêgo. Se te apÍa?,

ordena a Sua petda, e eu pesarei aos tesoureiros do
teu erário dez' mil talentos, provenientes da confis-
cação dos bens dêsse povo".

"Então o rei tirou do seu dedo o anel Qüe cos-
tumava trazer, e deu-o a Aman, filho de Amadati,
da linhagem de Agag, inimigo dos iudeus, e disse-lhe':

": O dinheiro que prometes seia teu, e relati-
vamente ao povo f.az-o que quiseres".

"Foram chamados os secretários do rei no mês
primeiro de Nizan, no dia tteze do mesmo mês, e foi
êscrito, em nome do rei Assuero, como tinha orde-
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nado 4-9r, a todos os governadores das províncias
e aos chefes de cada povo, a cada província confo,rme
os caracteres da sua escrita, a cada povo em sua
propria língua. Escreveu-se em nome dá rei Assuero,
e o edito foi selado com o sêlo real.

"Fcram enviadas cartas pelos correios do rei a
tôdas as províncias, para que matassem, exterminas-
sem todos os judeus, joíens e velhos, meninos e
mulheres, num mesmo dia, isto ê, a tteze do mês
duodécimo, gue se chama Adar, e saqueassem os
seus bens. Foi mandada cópia do edito a todos os
povos, edito gue devia ser promulgado como lei em

!r-du província, para que tôãas as irovíncias fôssem
informadas e se preparassem para o referido dia. os
correios, que tinham sido enviados, apressarâÍl-se â
cumprir a ordem do rei. Logo se afixou em Susa o
edito, enquanto o rei e Amãn celebravam um ban-
quete, e todcs os judeus, que havia na cidade, debu-
lhavam-se em lágrimas". (Z )

Era a desolaçã9, o mêdo,, o pânico. Mardoqueu,
ao par da situação, "rasgou as suas vestes, vestiu-se
de saco, cobrindo a cabãça de cinza; depois percor-
reu a cidade, sc,ltando grandes gritos dá dor. com
êste prantc, foi atê a porta do palácio, porque não
eÍa permitido entrar vestido de saco no 

- 

palãcio do
rei. Em tôdas as províncias, cidades e lugãres, onde
êste cruel edito do rei tinha chegado, 

"rá 
grande a

consternação entre os judeus: jejuavam, c[o,rava-,
lamentavam-se, utilizando, muitcá áales, para seu leito,
saco e cinza.

"As criadas de Ester e os eunucos entraram a
dar-lhe a nctícia do Que Mardoqueu fazia. euando

{7) Est 3, 1-1õ,
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ouviu isto, ficou consternada, e mandou a Mardoqueu
roupa, paxa gue, despindo o saco, a vestisse; êle,

porã*, t ão u guis receber. Ester, chamando o eunuco

Atac, que o rei lhe tinha dad_o pêra a servir, IrlâÍl-
dou-lhe que fôsse ter coq Mardoqueu, -e soubesse

dele p,or que f.azia isto. Saindo Atac, foi ter com

Mardoqueu, gue estava na praça da cidade, diante
da portâ ao pãlacio. Êste informou-o de tudo o que

." [irrhu pasóado, e da soma de dinheiro gue Aman
tinha prometido pôr nos tesouros do rei, pelo -Irâs-
sacre ãot judeus. Deu-lhe, também, uma cópia do

edito, que estava afixado em Susa, respeitante à sua

exterminação, para a mostrar à rainha, e para â eXoÍ-

tar a que [Osóe apresentar-se ao rei e intercedesse
pelo seu po,vo.' "Atác veio referir a Ester tudo o que Mardo-
queu lhe tinha dito. Ela lhe ordenou que dissesse a

Mardoq'ftYodo, 
os servos do rei e tôdas as províncias

gue estão debaixo do seu domínio sabem_ gue se

álguem, homem o,u mulher, entrar, sem ser chamado,
na câmara do rei, no mesmo ponto, sem remissão
alguma, ê morto, exceto se o rei estender--para- êle

o seu cetro de ouro, e0 sinal de clemência, e lhe salvar
assim a vida. Como poderei eu, pois, ir ter ccm o
rei, quando hâ iâ trinta dias que êle me não chama
para junto de si?"- 

"Mardoqueu, tendo ouvido isto, mandou flovâ-
mente dizer a Ester:

Não te persuadas gue, por estares na casa

do ' rei, escaparás à morte, tu só, entre todos os

;'udeus; c,cm efeito, se tu agora te calares, por outro
caminhc, se salvarão o's judeus, mas tu e a.casa de
teu pai pereçereis, E guem sabe se Porventura fôstq

4L
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elevada a rainha para gue estivesses pronta em tal
con junt ura?"

"De novo mandou Ester dizq a Mardoqueu
estas p'alavras:

Vai e junta todos os judeus que achares
em Susa e orai todos por mim. Não éomais nem
bebais durante três dias e três noites, e eu jejuarei
da mesma sorte com as minhas servas; depois disto,
irei ter co,m o rei, embora contra a lei, sem ser cha-
mada; se devo morrer, morrerei".

"Eoi, po_rs Mardoqueu, e executou tudo o que
Ester lhe tinha ordenado". ( S )

Ia, assim, Santa Ester, pelo povo a gue perterr-
cia, expor a vida, procurando Assuero.

"Ao terceiro dia, Ester tomo,u os vestidos reais
e apresentou-se no átrio interior do palácio real,
defronte da câmara do rei. Êle estava sentado sôbre
o seu trono, na sala do aonselho real, voltado para
a porta do palácio. Tendo visto a rainha Ester de
pé, olhou-â coÍr agrado e estendeu para ela o cetro
de ouro, que tinha na mão. Ester, aproximando-se,
beijou a ponta do cetro. O rei disse-lhe:

Que queres tu, rainha Ester? Que petição
é a tua? Ainda gue me peças metade do reino,
seÍ-te-â dada",

"Ela respondeu:
" - Se agrada ao

juntamente com Aman,
preparado".

rei, suplico gue venhas hoie,
a um banquete gue tenho

"O rei, sem mais demora, disse:
Cham_ai depressa Aman paÍa gue obedeça

à vontade de Ester",

(8) Est 4 1-1?.
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"O rei e Aman foram, pois, ao banguete gue a
rainha lhes tinha preparado. O rei disse-lhe, eÍr-

quanto se bebia o vinho:
dê? Que

4g

Que desejas tu gue eu te dê? Que é o que

me pedes? Ainda gue me peÇas metade do meu reino,
alcançá-lo-ás".

"Ester respondeu-lhe:
A minha petição e os meus rogos são êstes:

Se alcancei graça ãiante do rei, se ao rei lhe 'apraz

conceder-meb gue peço e satisfizer a minha petição,

venha o rei e Aman a outro banguete gue lhes tenho

preparado, e amanhã declararei ao rei a minha voll-
tade".

"Saiu, pois, Aman naguele dia alegre e contente'
Mas, tendo visto Mardog reu sentado diante da po,rta

do palácio, que não só não se tinha levantado.para
o córtejar, sánão gue nem sequer se tinha movido do

seg assento, irritou-se em extremo. Dissimulando a

ira, voltou para sua casa, convocou o's seus amigos

e Zarês, ,uá mulher, e declarou-lhes a grand eza das

suas riguezas, o grande número dos seus filhos e a
alta gloria a gue L rei o tinha elevado, colocando-o
acimã de todoó os seus príncipes e cortesãos. Depois
disse:

A rainha Ester a nenhum outro chamou
para o banguete com o rei, senão a mim, e amanhã
ienho de me sentar també m à sua mesa com o rei.
Todavia, embora tenha tudo isto, nada me parece
ter, enquanto vir o judeu Mardogueu sentado diante
das portas do palácio".

"Zatês, sua mulher, e os outros responderam-lhe:
Manda levantar uma grande viga de cin-

güenta côvados de altura , e diz amanhã, de manhã,

I
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ao rei que mande pendurar nela Mardoqueu. Assim
irás alegre para o banquete com o rei".

"Agradou-lhe o conselho, e mandou gue se pre-
parasse o madeiro". (9)

Mal sabia o favorito do soberano gue estava

"Tendo cuvido isto, o rei disse:
Que honra e gue recompensa recebeu Mar-

doqueu por tanta fidelidade? "
"Os servo,s e os ministros disseram-lhe:

Não recebeu nenhuma recompensa.
"O rei, imediatamente, disse :

Quem está na ante -càmaÍa?"
"Ora, Aman tinha entrado no átrio interior da

c-asa real, paÍa sugerir ao rei gue mandasse pôr Mar-
doqueu no patíbulo, gue lhe- tinha p,reparado. Os
criados responderam:

Aman está na ante-câmara".
"O rei disse:

Que entre".
"Tendo entrado Aman, o rei disse-lhe:

Que deve f'azer-se àquele homem, a quem
o rei deseja honrar?"

"Aman, pensand.o no seu co,ração gue o rei a
nenhum outro gueria honrar senão a êle, iespondeu:

(9) Elst 5, L-74.
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O homem, â guem o rei deseja honrar, deve
tomar vestes reais, montar sôbre um cavalo dos gue
o rei mcnta, levar sôbre a sua cabeça um diadema
real; o primeiro dos príncipes do rei leve pelas rédeas
o seu cavalo e, indo pela praça da cidade, diga em
alta voz: Assim ê que será honrado todo aquêle a
quem o rei guiser honrar".

"O rei disse-lhe:
Vai depressa, toma o manto real e o cavalo,

e Í.az tudo o que disseste ao judeu Mardoqueu, que
está sentado diante da p,orta do palácio. Vê, não
omitas coisa alguma das que disseste".

"Tomou, pois, Aman o manto real e o cavalo,
e, tendo revestido Mardoqueu na praça da cidade,
depois de o mcntar a cavalo, ia adiante e clamava:

É digno desta honra aquêle a guem o rei
quiser honrar".

"Mardo.queu voltou para a porta do palácio, e
Aman retirou-se a tôda pr"su paÍa a sua óuru, cho-
rando e com a cabeça coberta. (10) Contou aZarês,
sua mulher, e aos amigos tudo o que lhe tinhâ âcoÍl-
tecido. Os sábio,s, com quem êle se aconselhava, e
sua mulher, responderam-lhe:

Se êste Mardoqueu, diante do qual tu
começas a cair, é da linhagem dos judeus, tu não
lhe poderás resistir, mas cairás diante dêle".

"Enquanto êles ainda falavam, chegarl\m os
eunucos do rei, e obrigaÍâm-oo a ir à pressa ao ban-
guete que a rainha tinha preparado". ( l l )

- Estava perto, muito perto, a salvação do povo
iudeu, e a sorte de Aman ia ser lançada.

(10) ...em
(11) Est 6,

sinal de dor.
1-14.
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No banguete, tambem enguanto se bebia o vinho,
o rei perguntou à rainha:

Que petição ê a tua, ó EsteÍ, para que te
seja concedida? Que queres gue se faça? Ainda
que peças metade do meu reino, te-la-âs" .

"Ester respondeu-lhe:
Ó rei, se eu achei graça aos teus olhos, se

assim te apraz, conced e.-ffie. a 'minha vida, pela qual
te rogo, e a do meu povo, pelo qual intercedo. Eu
e o meu povo estamos condenados a ser destroçados,
degolados, exterminados. Oxalá fôssemos ao menos
vendidos como escravos e como escravas; êste mal
seria suportável, e gemendo me c'alaria; mas agora
temos um inimigo, cuja crueldade recai sôbre o
mesmo rei".

"Respondendo o rei Assuero, disse:
Quem ê e onde está êsse, cujo coração

medita tais coisas?"
"Então Ester disse:

O nosso inimigo e perseguidor é êste per-
verso Aman".

"Aman, ouvindo isto, ficou logo aturdido, não
podenclo suoortar os olhares do rei nem da rainha.

"O rei levantou-se irado, e do luqar do banquete
passcu ao iardim do palácio. Aman ficou para rogar
à rainha Ester ,pela própria vida, poroue reconheceu
que o rei tinha resolvido a sua ruína. Tendo Assuero
voltado do iardim do palácio e entrado na sala do
banouete. encontrou Aman gue se tinha lançado no
leito (12). em qug estava Ester, e disse:

Até, estando, eu presente, quer, na minha
própria casa, f.azer violência à rainha?"

(12) Ou sofâ



I

VIDAS DOS SANTOS

"Ainda não tinha saído da bôca do rei esta
palavra, quando logo lhe cobriram a cara. ( 13 ) Har-
tot a, um- dos eunucos gue estavam de serviço ordi-
nário do rei, disse:

Sabei, ó rei, an está
levantado um madeiro ados de
altura, o gual êle tinh doqueu,
gue falou em defesa do rei".

"O rei disse-lhe:
Pendurai-o nêle".

"Foi, pois, Aman pendurado no patíbulo gue
'êle tinha preparado para Mardogueu. E a ira do rei
aplacou-se ". (14)

Principiou assim, a exaltação de Mardoqueu,
e os judeus, do terror, passariam ao alívio, âo coÍl-
tentamento, porgue, "no mesmo dia doou o rei
Assuero à rainha Ester a casa de Aman, inimigo dos
judeus, e Mardogueu foi apresentado ao rei, porgue
Ester lhe tinha confessado gue êle era seu tio Pa-
terno. O rei tomou o anel, gue tinha mandado tirar
a Aman, e deu-o a Mardogueu. Ester estabeleceu
Mardogueu sôbre a casa de Aman.

"Não contente com isto, ela se lançou aos pés
do rei, e com lágrimas süplicou-lhe gue frustrasse o
mau desígnio de Aman, filho de Ag.g, as iníguas
maguinações gue tinha urdido contra os judeus. O
rei, segundo o costume, estendeu para ela com a sua
mão o cetro de ouro, o gue era sinal de clemência;
levantando-se ela, pôs-se err pe diante do rei e disse:

Se assim 'apraz ao rei, se encontrei graça
aos seus olhos e não lhe parece ser injusto o meu

1fB) ...como condenado à morte.
(14) Est 7, 1-10.

I
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pedido, suplico gue, com novas cartas, seiam revo-
gadas as primeiras de Aman, perseguidor e inimigo
dos judeus, com as guais mandava gue fôssem êstês
exterminados em tôdas as províncias do rei. Pois,
como po,derei eu suportar a matanÇâ, o extermínio do
meu povo?"

"O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao
judeu Mardogueu:

",- Eu doei a Ester a casa de Amao, e, a êle,
mandei-o crucificar, porque se atreveu a estender a
mão contra os judeus. Es.crevereis, portanto, aos
judeus em nome do, rçi, como bem vos parecer, e selai
a,s cartas com o meu anel, porgue, segundo o cos-
tume, as cartas enviadas em nome do rei e seladas
com o seu anel são irrevogáveis".' "Chamados os secretários e escrivães do rei,
correndo o terceiro mês, chamado, Siban, aos vinte e
três do mesmo mês, foram escritas as cartas, da
maneira gue guis Mardogueu e dirigidas aos judeus,
aos púncipes, aos governadores e chefes, gue presi-
diam a cento e vinte e sete províncias do reino, desde
a Índia atê a Etiópia, a cádr província segundo os
caracteres da sua escrita, a cada povor em sua própria
língua, e aos judeus, em sua Iíngua e em seus caracte-
res. Estas cartas, gue eram enviadas em nome do rei,
Íoram seladas com o seu anel, e levadas pelos seus
correios, os quais, percorrendo com diligência tôdas
as províncias, eütaram por meio destas novas ordens
o efeito das primeiras escritas.

"O rei mando,u-lhes também que em cada cidade
buscassem os judeus, e lhes ordenassem gue se unis-
sem todos, para defender as suas vidas e para matar
os seus inimigos, com as mulheres e filhos, destruir
tôdas as casas e pilhar os seus bens. Foi estabelecido

-
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por tôdas as p,roúncias um mesmo dia de ving-ança,
ã saber, o dia t er" do duodécimo mês úamado Adar.

"Mardoqueu, da Presença
do rei, resplaádecia is e'brancas,
levando ,*a coroa cobrindo-se
com um manto de sêda e de púrpura. Tôda a cidade
se encheu de Íesta e de alegria.

Ia iniciar-se a vingança dos judeus.
"No dia fieze do duo,décimo mês, que, como já

dissemos, ch'ama-se Adar, quando estava destinada
a matança de todos os judeus e guando os seus ini-
migos estavam ansiosos do seu sangue, os judeus,
pelo contrário,, coÍleÇaram a ser mais fortes e a vin-

(15) Est 8, 1-17.
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"Fizeram, pois, o,s judeus um grande estrago

não guiseram os judeus tocar nos despojos de seus
bens.

"Foi logo referido ao rei o número dos gue
tinham sido Lortos em susa. Êle disse à rainha:

queres tu gue eu mande gue se faça?"
"Ela lhe respondeu:

O padre Matos Soares, nas suas Noúas à Bíblia,
diz gue certamente em Susa restavam ainda muitos
inimigos dos judeus, que eram partidários de Aman,
os guais juraram que haviam de exterminar com o
povo de Deus. Por isso Ester desejava precaver-se,
temerosa de que nova tentativa contra o seu povo
eclodisse, conseguindo gue se executasse contra os
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inimigos a lei de talião com o consentimento da auto-
ridade, o que, aliás, se conÍormava com o espírito
daguele tempo.

"O rei 
-ordenou 

que assim fôsse feito, e logo Íoi
afixado em Susâ, o sdito, e os dez filhos de Aman
foram pendurados. Reunidos os judeus no dia catorze

do mês de Adar, foram mortos trezentos homens em

Susa; não lhes saquearam, todavia, os bens" ( 16 L
A mesma coisa sucedeu pelas províncias' E

com banguetes e festas, celebraram o acontecimento'
presenteándo-se os judeus mütuamente. Ia ser insti-
tuída a festa de Purim.

"Mardogueu escreveu tôdas estas coisas, ?, Í?-
sumindo-as numa carta, mandou-a aos judeus que

habitavam em tôdas as províncias do rei, tanto nas

mais próximas como nas mais remotas, a fim de que

o dia-catorze e o dia guinze do mês de Adar Íôssem

para êles dias de festa, celebrados, todos os anos,

.o- honras solenes, porque nestes dias se vingaram
os judeus dos seus inimigos, e o seu luto e tnsÍeza
convertefâÍl-se em festa ã alegria. Assim, êstes dias

deviam ser de banquete e de regoziio, e nêles deviam
mandar, uns aos outros, porções das suas iguarias e

distribuir donativos aos Pobres.
"Os judeus admitiram entre os seus ritos sole-

nes tudo o que começaram a fazet naquele tempo,- e

que Mardogueu, râ sua carta, ordenou-lhes -que f!-
,".r"-. Cóm efeito, Aman, filho de Amadati, de

linhagem de Agag, inimigo e adversário dos judeus,

formãra contra êles o mau proieto de os matar e

extinguir, e lançara sôbre isto o Pur, que significava
sorte. Porém, tendo-se apresentado Ester ao rei,

E-- +

(16) Est I, l-15.
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êste ordenou, por escrito, que caísse sôbre a cabeça
do seu autor o projeto perverso que Aman formara
contra os judeus, e que êle (Aman) e seus filhos
fôssem crucificados..

"Desde aquêle tempo, êstes dias foram chama-
dos Purim, isto é, das sortes, porque o Pur, ou a sorte,
foi lançada na urna. Todas ur coi.us que aconteceram
estão contidas no volume desta carta, isto ê, dêste
livro (17 ). Em memória do gue sofreram e da Íeliz

. mudança que depois houve, os judeus obrigaram-se
por si e pelos descendentes, e por todos os qúe quise-
ram agregar-se à sua religião, que a nenhum fôsse
lícito passar sem solenidade êstes dois dias que são
indicados neste escrito, e se observam, em tempos
determinados, pelos anos sucessivos. Êstes são áias
que nunca serão esquecidos, e os quais, tôdas as
prorríncias, de geração em geração, celebr aráo por
tôda a terra; não há cidade alguma onde os dias-do
Purim, isto é, das sortes, não .é,u* solenizados pelos
judeus e pela sua descendência, que está obrigáda a
estas cerimônias.

"A rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu,
judeu, escreveram tambem uma segunda carta, para
que com o maior cuidado ficasse estabelecido êste .
dia solene para o futuro" ( 18 ) .

O rei Assuero, ou Artaxerxes f.izera tributária
tôda a terra e tôdas as ilhas do mar. Grande era o
poder daquele soberano, grandes os domínios que
governava. Grandes também eram a dignidade, o
poder de Mardoqueu, que chegou a ser ô segundo
homem depois do rei. Benquisto pelos judeus, muito

(17) O livro de Ester.
(18) Est 9, 20-29.
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amado p"to, irmãos, procurava sempre o bem do
povo, interessando-se tão-somente por coisas que
dissessem respeito à tranqüilidade da raça. Grande,
muito grande, era Assuero. Grande, muito grande
era Mardogueu, judeu, pai adotivo de Santa Ester.
' "Então Mardogueu disse:

"- Psss é guem fêz isto".
E lembrou-s€ de um sonho gue tivera, no qual

lhe pareceu ouvir vozes, estrondos, trovões, terre-
motos e perturbações sôbre a terra. Subitamente,
surgiram dois dragôes, enormes, prontos para coÍl-
bater um com o outro. Aos urros dos dois monstros,
alvoroçarâIrr-se tôdas as nações para combater o povo
dos justos. Foi um dia de escuridão, de grandes
perigos, de muita tribulação e muita angústia e grande
mêdo. Conturbou-se a nação dos justos, temendo
males, e prepaÍoú-se para morrer. Clamaram a Deus.
Gritaram. Então, uma fontezinha apareceu. Cres-
ceu, engrossou-se a pouco e po,uco, tornou-se uÍ1 Íio
muito grande. E, deslizando, derramou águas em
grandís.sima abundância. A luz e o sol brilharam. E
os humildes foram exaltados e devoraram os grandes.

Que significava tal sonho?
"O rio é Ester, a gual o rei tomou por mulher

e guis que fôsse rainha. Os dois dragões sou eu ( 19 )
e Aman. As gentes, que se juntaram, são aquêles
que intentaram apagar o nome dos judeus. O meu
povo é Israel, gue clamou ao Senhor e que foi salvo.
O Senhor salvou o seu povo, livrou-nos de todos os
males e Í.êz grandes milagres e prodígios no meio das
nações. Ordenou que houvesse duas sortes, uma para
o povo de Deus e outra para tôdas as gentes. As

I
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(19) Mardoqueu, a relembrar o sonho.
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duas sortes saíram na hora, ro tempo e no dia marca-
do por Deus para tôdas as nações. O Senhor lem-
brou-se do seu povo, teve compaixão da sua he-
rança" (20) .

Nos Apêndices Deuterocanônicos, no gue se
refere à desolação de Mardoqueu, depois mandando
pedir a Ester que interviesse em favor dos judeus,
perseguidos por Aman, lê-se:

"Mardogueu f.êz oração ao Senhor, recordando
tôdas as suas obras, e disse:

Senhor, Senhor, rei'onipotente, no teu poder
estão postas tôdas as coisas, e não há quem possa
resistir à tua vontade, se determinaste salvar Israel.
Tu f.izeste o céu e a terra, e tudo quanto se contém
no âmbito do céu. Tu és o Senhor de tôdas as coisas,
e não há quem resista à tua majestade. Tu conheces
tudo, e sabes gue foi não por soberba, nem por des-
prêzo, nem por alguma cobiça de glória, que fiz isto
de não adorar o altivo Aman. Com efeito, para salvar
Israel, pronto estaria a beijar com gôsto os vestígios
dos seus pés. Se fiz isso, foi porque temi trasladar
para um homem a honra devida ao meu Deus; jamais
adoraria alguém, que não fôsse o meu Deus. Agora
tu, ó Senhor Rei, Deus de Abraão, tem misericórdia
do teu povo, porque os nossos inimigos guerem ãca,-
bar, destruir a tua herança. Não despreze a tua
porção, que para ti resgataste do Egito. Ouve os
meus rogos, mostra-te propício à tua parte e heratrÇâ,
e muda o nosso pranto em gôzo, para gue' vivendo,

(20) Est. 10, 4-12.
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louvemos, Senhor, o teu nome, e não feches a bôca
dos que te louvam".

''Todo o Israel clamou do mesmo modo, porque
a morte estava diante dos seus olhos" (21),

Seguem-se â oração e a penitência de Ester:
"A rainha Ester, aterrada com o perigo imi-

nente, recorreu também ao Senhor. Tendo deposto
os vestidos reais, tomou um traie próprio de pranto
e luto, e, em lugar de variedade de ungüentos, cobriu
a cabeça com cinza e pó, humilhou o corpo com
jejuns, e, por todos os lugares em que antes costumava
alegrar-se, espalhou os cabelos que se arrancava.

"E orava ao Senhor Deus de Israel, dizendo:
Meu Senhor, tu que. es o único rei, socoÍÍe-

me a mim, abandonada, que não tenho outro auxílio
fora de ti. O meu perigo está iminente. Ouvi contar
a meu pai que tu, ó Senhor, tomaste Israel dentre
tôdas as naçôes, e nossos pais dentre todos os seus

maiores , pàta o possuires por herança eterna, e pÍo-
cedeste com êles como tinhas prometido. NOs p?cd-
mos na tua presença, e por isso nos entregaste nas
mãos dos nossos inimigos, porque adoramos os seus

deuses. fusto ês, ó Senhor. Mas agora não se corl-
tentam com oprimir-nos com uma duríssima escÍâ-
vidão, senão que, atribuindo ao poder dos seus ídolos
a fôrça das suas mãos, pretendem transtornar as tuas
promessas, destruir a tua herança, fechar as bôcas
ãos que te louvam e extinguir a glória do teu templo
e do teu altar, a fim de abrir as bôcas dos gentios e

louvar o poder dos seus ídolos e celebrar perpàtua-
mente um rei de carne. Não entregues, Senhor, o teu
cetro àgueles que não são nada, para que não escârz

(21) Est l§, g-10,
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neçam da nossa ruína, mas volta contra êles os seus
desígnios e destrói aguêle que começou a ser cruel
contra nós. Lembra-te de nós, Senhor, mostra-nos a
tua face no tempo da nossa tribulação, e dá-me fôrça,
Senhor rei dos deuses e Dominador de tôdas as
potestadesj põe na minha bôca palavras proprias na
presença do leão (22), e muda o seu coração de
modo que aborreça o nosso inimigo, a fim de que
pereça êle e os outros que estão de acôrdo com êle.
Livra-nos com a tua mão. Socorre-Íne, que não tenho
outro auxílio, senão a ti, Senhor, que conheces tôdas
as coisas, que sabes que abprreço a glória dos iníguos
e detesto o leito dos incircuncisos e de qualquer €s-
trangeiro. Tu sabes o constrangimento gue sinto,
quanto abomino o distintivo da soberba e da minha,
glória, que trago sôbre a minha cabeça nos dias em
que devo comparecer em público, sabes que o detesto
como um pano asqueroso e gue não o trago nos dias
do meu silêncio (23), gue não tenho comido na mesa
de Aman, nem me tem deleitado os convites do rei,
nem tenho bebido vinho das libações (21); sabes gue
a tua serva, desde o dia em gue foi trasladada para
aqui até o presente, nunca teve contentamento, senão
em ti, Senhor Deus de Abraão. Deus forte sôbre
todos, ouve a yoz daqueles que não têm outra espe-
rança, senão em ti; livra-nos da mão dos iníquos' e
livra-me a mim do meu temor" (25)

Pouco mais adiante, vemos Ester apresentar-se
ao rei, a pedido de Mardogueu:

(22) O rei Assuero.
(23) ... da vida particular.
Q4) ... oferecidas aos ídolqs.
(25) Es[ [4, 1-1p.
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" No terceiro dia, Ester depôs os vestidos que
trazia e se adornou com os da sua glória. Brilhando
neste traje real e invocando a Deus, que é governador
e salvador de todos, tomou duas das suas criadas.
Ia-se apciando sôbre uma delas, como se, por debi-
lidade, não pudesse suster o seu corpo deliiado.

"A outra criada ia atrás da sua senhora, segu-
rando. a extremidade das suas lcngas vestes. Ester,
com a côr de rosa em seu rosto e com o,s olhos gra-
ciosos e brilhantes, ocultava a tristeza do seu co,ração,
penetrado de um vivo temor.

"Tendo passado, uma a uma, tôdas as portas,
pôs-se diante dó rei. Assuero estava sentado sôbre
o sólio real. resplandecendo com o ouro e pedras
preciosas, e o seu aspecto era terrível. Tendo êle
levantado o rosto e manifestado em seus olhos cinti-
lantes o furor do seu peito, a rainha desmaio,u, e,
trocando-se a sua côr em palidez, deixou cair a sua
cabeça vacilante sôbre a criada.

"Então Deus amansou o coração do rei, o qual,
apressado e inquieto, desceu ràpidamente do trono,
e, sustendo-a com seus braços atê que voltou a si,
animava-a com estas palavras:

Que tens, Ester? Eu sou teu irmão (26);
não temas. Não morrerás, porque esta lei não foi
feita para ti, mas só para os outros. Aproxim a-t?,
pois,etocaocetro".

"Como ela nãc falasse, tomou o cetro de ouro,
pôs-lho sôbre o seu colo, beijou-a e disse:

Por que não falas?"
"Ela respondeu:

57

(26) Palavras em que ian a ternura e uut a,mer tranqülo,
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Eu te vi, senhor, como um anjo de Deus, e
o meu coração turbou-se com o temor da tua maies-
tade, porgue tu, senhor, és digno de admiração, e o
teu rosto cheio de graças".

"Estando ainda a f.alar, desfaleceu de novo e

ficou sem sentidos. O rei estava consternado, e todos
os seus servidores procuravam reanimá-la" (27 ) .

Com o edito do rei Assuero em favor dos judeus,
termina o livro, no qual, muito mais tarde, Racine se

inspiraria para a composição da tragedia Estet.

***

QD Est 10, 1-1e.



sÃo DOMICIANO (*)

Abade
Século V

São Domiciano teria nascido em Roma na se-
gunda metade do século IV. Depois da morte do pai,
que foi trucidado pelos arianos, o santo teria pro-
curado um mosteiro, romano, onde fixou-se e donde,
muitos anos mais tarde, sairia para se estabelecer em
Lárins.

Naquela cidade, supõe-se tenha sido ordenado
padre por Santo Hilário de Arles.

De Lerins, teria passado para o vale do ROdano,
parando num lugar próximo de Lião. Ali, construiu
um oratório, que dedicou a São Cristóvão. Discí-
pulos, então, foram juntar-se a êle, a pouco e pouco.
E tão numerosos se tornaram, gue foi obrigado a lhes
dar um superior, com o gual os deixou, porque pre-
tendia internar-se mâis para o este.

Na garganta do Bievon, fundou novo mosteiro.
E, à conversão de um ariano, homem rico e de consi-
derável influência, a nova fundação, com as doações
gue o convertido f.ê2, cresceu e progrediu.

Crê-se que São Domiciano, abade, faleceu bas-
tante idoso. O mosteiro de Brevon, mais tarde, passou
a chamar-se de São Ramberto, que ficou filiado a
Cluny.

TIT



sÃo slMEÃo sAlos (*)
ConÍess.o

Século VI

São Simeão, cognominado Salos, que significa
insensato, como c diz o Léxico Grego de Sófocles,
viveu na Emésia, Síria, tendo procurado, pelas eXcefl-
tricidades, passar como louco, para, desta maneira,
receber, de tôda a gente, o desprêzo.

Outrora, Í.izera uma peregrinação à Terra Santa,
e, num deserto, que se situava nas proximidades do
Mar Morto, viveu solitário por trinta e poucos anos.

Em Emésia, São Simeão costumava trazer por
um cordel, um cão sarnento muito magro, o que
arrancava ruidosas gargalhadas do povo, e lhe va-
liam alguns empurrões e, como nada dissesse, nem
reclamasse, o pcuco caso da turba, que lhe azucti-
nava ao redor.

]ejuava tôda a Quaresma, mas na quinta-feira
santa comia pão e tomava vinho, ostensivamente.

Conta-se que, certa vez, pressentira São Simeão
Salos um tremor de terra. Saiu, então, pelas ruas
com uma correia na mão e, parando diante de grandes
colunas, batia nelas, e dizia, compenetradamente:

Eis o que disse o Senhor: Vos ficareis de pé!
A outras, porém, vaticinava:
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Eis o gue diz o Senhor: Vos não ficareis de
pé, mas não caireis!

Vindo o tremor e abalando a cidade, viu-5e que
umas colunas permaneceram de pé, firmes, e outras,
rachando-se, inclinarârr-se bastante'mas não caíram.

São Simeão, quando estêve no deserto, viveu,
por algum tempo, com um companheiro, foão, com
o gual f.êz a peregrinação à Terra Santa: as liturgias
grega, siríaca, melquita e armênia Íestejam-ro,s, ao
mesmo tempo, no dia 2l de julho.

São Simeão, fazendo-se passar por insensato,
procurava, pelo grotesco, chegar ao sublime, o que,
cabalmente, conseguiu, pensando em Nosso Senhor,
guando fôra escarnecido e ridicularizado, rrâ Paixão.

***



sÃo GALO (*)

Bispo e Confessor

São Galo era tio de São Gregório de Tours. O
pai, George , eÍa senador, e a mãe, Leocádia, per-
tenceu à família de Vettins Epagathus, um dos már-
tires de Lião de 177.

Galo nasceu em 486, Moço, vindo a saber que
o pai lhe tratava do casamento, fugiu, em co'mpanhia
de um iovem escravo amigo, e foi ocultar-se no IrIOS-

teiro de Cournon. Pedindo para ser admitido na
comunidade, o abade estava pronto a f.azé-lo, quando,
perguntando ao moço fugitivo o nome, a gue família
pertencia e donde era, viu gue se tratava de uÍl rleÍl-
bro da primeira família da cidade e, pois, hesitou.
Disse-lhe:

Meu filho, tu tens um bom desejo, mas é
necessário gue, antes teu pai saiba de tudo. Se
consentir, consentirei também com o teu desejo.

Interrogado o pai, o abade recebeu a seguinte
resposta:

É meu filho mais velho. Queria casá-lo, mas
se o Senhor o chamou paia seu serviço, antes se

f.aça a sua vontade do gue a minha. Faze tudo aguilo
gue meu Íilho, por inspiração de Deus, te pedir.
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Admitido no mosteiro, Galo foi aplicadíssimo no
estudo. ]ejuava e praticava a abstinência. E, o que
mais chamava a atenção de todos, eÍa a bela voz que
possuía: Galo cantava maravilhosamente.

Um dia, Quintiniano, que foi bispo de Clermont
de 5t5 a 525, ouviu-o cantar. E tanto se agradou
da voz e do moço que acabou por levá-lo consigo.
Mais tarde, o rei Thierry I atraí-lo-ia para si.

A côrte, então, fixava-se em Colônia. Naguela
cidade havia um templo pagão, onde se reali zavam
constantes festejos, grandes orgias. São Galo Íe-
solveu, de uma feita, incendiar o edifício. E, com um
clérigo, assim o Íê2.

Os pagãos, encolerizadíssimos, largaram a correr
atrás dos dois que fugiam a tôda pressa, em busca
do palácio de Thierry, onde, entrando às carreiras,
escondeÍârn-ser enquanto o rei procurava apaziguar
os exaltados ânimos dos súditos.

Velho já, São Galo recordavâ-se daquela âver-
tura da mocidade zelosa, e exclamava, suspirando:

Inf.eliz gue [ui, gue não soube permanecer
firme quando nos atacaram, porque, assim, morreria
naquela emprêsa!

Quando Quintiniano faleceu, em 525 (Galo era
diácono), foi o nosso Santo feito bispo. São Galo
foi prelado humilde, caridoso, muito amado pelo povo
e venerado pelos milagres gue operou.

Um padre, "homem muito doce", chamado lu-
liano, foi tomado pela febre, febre que deu de perse-
gui-lo longamente, sem gue o deixasse. Fez de tudo,
mas não se curou. Um dia, imaginou gue se se dei-
tasse na cama do santo bispo Galo e ali dormisse,
mesmo gue por um pouco só, haveria de curâr-se.
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Aquilo não lhe saia da cabeça. Perseguia-o dia e
noite, como a própria febre que não se ia embora.
Resolveu, então, pôr em prática o que imaginara. E
assim fê2. Depois de um curto scno na cama do
bispo, acordou completamente curado.

Quando São Galo adoeceu da doença que o le-
varia do mundo, perdeu completamente os cabelos e
a barba. Falecido na manhã do quinto dominqo de-
pois da Páscoa, 14 de maio de 551, foi-se para Deus
quando jâ entrado nos sessenta e cinco anos de
idade. ,

i**

-



sÃo ctBARDo (*)

Recluso

Cibardo, também conhecido como Epárquio,
nascido em Tremolat, no Perigord, foi recluso em
Angouleme. Era Íilho de Felix e de Princípia, nobre
e rico casal. Neto do conde Felicíssimo, o avô fê-lo
seu chanceler, quando Cibardo era ainda bastante
jovem.

Aos quinze anos, fugiu da companhia do conde,
em busca do mosteiro de Seda ciacum, onde, acolhido
pelo abade Martinho, ficou incumbido de prestar ser-
viços os mais variados: trabalhar nas vinhas, cultivar
a terta, tratar dos animais, coisas que o Santo f.ez

com a maior boa vontade e humildade, obedecendo
fielmente e com imensa docilidade tôdas as ordens
que recebia.

Principiou, então, a jejuar, a orar assiduamente,
passando longas horas da noite em vigílias. Deus,
naguela época, conferiu-lhe o dom dos milagres. E
São Cibardo curava doentes, livrava possessos,
obrava maravilhas.

Entraram todos, então, a vener â-lo. E Cibardo,
apoquentado, porque o tinham como a um santo, Íur-
tivamente, uma noite, deixou o mosteiro e desapareceu.

Em Angouleme, onde fôra paÍar, recebeu-o mui-
tíssimo bem o bispo Aftono, que, desejoso de ter ao
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lado um homem de tal reputação, sabia-o êle, tantas
as histrtrias que se contavam a seu respeito, pôs-se a
preparar-lhe uma cela, muito devotamente.

Aquilo espantou o bom do Santo, que pensou em
continuar a caminhada em busca de um lugar onde a
humildade pudesse. viver completamente à vontade.
Dormiu, porém, aquela noite, na cela que lhe prepâ-
raram, com a idéia de, assim gue a oportunidade sur-
gisse, deixar a região. Em sonhos, então, ouviu a voz
de Nosso Senhor |esus, que lhe disse:

Cibardo, fica onde estás e não te leve paÍa
mais longe o teu caminhar.

Foi assim que Sao Cibardo permaneceu em An-
gouleme, atendendo ao pedido de |esus.

Conta-se dêle que, certo dia, passando diante do
presídio do lugar, sgnt-iu grande pena dos presos, e

começou a orar, pedindo a Deus pelos inÍelizes: ime-
diatamente, as cadeias que se atinham aos cativos
tombaram por terra, as portas do edifício se abriram
por si mesmas e todos os prisioneiros, em fuga, corre-
ram esconder-se na igreja, enquanto o povo, passado
o pasmo, aplaudia frenàticamente o prodigioso âcoÍI-
tecimento.

São Cibardo foi ordenado padre pelo bom bispo
Aftono. Foi êste mesmo prelado que presidiu a
entrada do santo na cela em que devia permanecer
trinta e nove anos. Discípulos partilharam daquela
vida de recluso do santo de Angouleme. Dão-lhe,
por isto, alguns autores, o título de abade.

O povo, levado pela admiração, foi o provedor
do nosso recluso: levava-lhe de comer, e, em troca,
recebia conselhos aquêle gue conselhos buscava.
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Mais do gue em
em Angouleme operou
a gente em alto grau.

Sedaciacum, os milagres que
atiçaram a veneração de tôda
E depois que Íaleceu ( 1 de

As relíquias do santo recluso existiram até o
ano de 1568, quando, então, foram queimadas pelos
huguenotes.

julho de 581 ) , os prodígios continuaram.

***

I
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BE,M-AVENTURADO TOMÁS
MAXFIELD (*)

Mártir
Tomás Maxfield nasceu em Stafford-shire, con-

dado da Inglaterra central. Estudado em Douai,
depois de dois anos de teologia, adoeceu, tendo de
t,oltar à pátria.

Curado, tornou aos estudos, sendo ordenado em
1614. No ano seguinte, estava na missão inglêsa.

Tomás Maxfield foi prêso bem cedo. Termi-
nava a santa missa, quando lhe deram voz de prisão.
Todavia, com autoúzação do diretor, pm iesuita, syl-
diu-se, para o serviço das almas.

Quase gue em seguida, foi prêso novamente. E,
desta vez, meteram-no numa minúscula masmorra
subterrânea, tão estreita que não podia deitar-se nem
ficar de pe. Ali estêve o bem-aventurado por mais
de dois dias, obrigado a uma imcibilidade quase que
absoluta, e, o que era desesperante, atacado por terrí-
veis insetos que não lhe davam tréguas.

No dia 26 de iunho de 1616, compareceu ao
tribunal, cnde recusou o juramento que os inglêses
deviam ao rei. Foi, então, condenado a ser arrastado
até o lugar da execução e suspenso à fôrca, donde,
depois de descido ainda com vida, sairia para ser
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mutilado e, finalmente, aberto e despojado das visce-
ras, gue seriam queimadas.

O embaixador da Espanha procurou, com todo
o afinco, interceder a favor do bem-aventurado To-
más, em vão, porém.

Quando chegou ao patíbulo, erguido em Tyburn,
a fôrca estava f estiuamente ornamentada com festões
e guirlandas, cheia de flôres de côres vivíssimas.

Calmamente, Tomás Maxfield dirigiu-se ao
povo aglomerado em tôrno do cadafalso, dizendo a
todos que não era dos profetas que apareciam sem
ser enviados, como se vê em ]eremias, falsos pÍo-
fetas que vaticinavam em nome de Deus, de Deus
que não os enviara, não lhes dera orclens, não lhes
falara, e que, proÍ.etizando, nada mais insinuavam
do gue mentirosas visões, vãs adivinhações, enganos
do coração, profetas que haviam de perecer à espa-
da e à fome ( 1 ). Era êste o caso dale? Não, porque
fôra enviado pela Santa Sé, como, outrora, Santo
Agostinho fôra enviado à Ilha.

Calou-se. Em silêncio, orou por si mesmo. Alto,
pediu pelos perseguidores. Abençcou o povo. De-
pois, exclamou:

Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espí-
rito (2) ,

E foi à morte.
Pio XI, ern 1929, beatificou-o.

69

(1)
Q)

Jer 14, 14-15.

Irc 23, 46.

***



O PRECIOSO SANGUE DE
NOSSO SENHOR (*)

Adão perdeu-se. E, perdendo-se , perdeu-nos
a todos. Deus, fazendo-se homem, na sua infinita
misericórdia, salvou-nos. Salvou-nos, derramando
todo o preciosíssimo sangue, depois de ter passado
por um sem-número de abominações. Por nós, ultra-
passou tôdas as medidas. Derramou todo o precio-
síssimo sangue. Todo.

Habemus redemptíonem per sanguinem eius! "É
n'Êle que temos a redenção pelo sangue, a remissão
dos pecados, segundo a fiqueza da graça, a qual
derramou abundantemente sôbre nós, em tôda a sabe-
doria e prudência, a fim de nos tornar conhecido o
mistério da sua vcntade, segundo o seu beneplácito,
que tinha estabelecido consigo mesmo, de restaurar
em Cristo tôdas as coisas, quando tivesse chegado
a plenitude dos tempos, assim as gue há no céu, como
as que há na terra" (I ).

Disse Pascal: "É uma coisa horrível sentir
esgotar-se tudo aquilo que possuímos" (2).

Tal sangria, sentiu-a, lenta, lenta e totalmente,
o Senhor fesus e por nós o sublime Cordeiro,
o homem de Isaías, aquêle que veio com as uestiduras

(1) Ef 1,7-10.
(2) Brunschvicg.
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(3) Is 63, 1.

(4) APc 19, 13.

(5) Nascido ,num cantáo de Lucerna, suíça, a 20 de julho de

1g6?, é o autor de Jesus de Nazaré, e outros grandes trabalhos, um

dos mais sábios e fecundos teólogos que a suíça católica produziu

nestes últimos decênios. Pio xI elevou-o à dignidade episcopal.

fazendo-o bispo titular de Gera. Foi sagrado a, 13 de iunho de

tg'gti, fesüa de Santo Antônio de Pádua.

tingidas de uermelho (3 ) , aquêle que uesÚia uma roupa

salpicada de sangue (a ).' Ah! O sat lue do Senhor |esus! O sangue que

pürifià, o sangue que uÍle, o sangue que resgata!

O sangue que ãesceu pela ctuzl' A cÍvz -gue 
cura'

a cÍuz que .ácorfortaí |esus Cristo, o Redentor!

]esus Cristo, o Salvador!

Em lesus de N azaré, de Dom Frei Hilarino
Felder, õ. F. M. (5 ) , lemos, no capítulo que trata

da Cristologia de São Paulo:
"]esus Cristo, o Salvador.
"A doutrina da Redenção ocupa nos escritos de

Sáo Paulo um lugar tão destacado, que com tazáo

podemos tratar dãtu em primeiro lugar. Antes de

iÀ, 
-São 

Paulo repete a cada instanle esta verdade

f""a".ental : lesus' Cristo remiu do pecado o gênero

ii*uno e obtlue-lhe úodos os tesoutos de saluação'
"Verdade certa e digna de todo o acatamento é que

undo Para salvar oS Pecâ-
"Quando se comPletou o

ilho . . . a fim de Çue Íece-
os" (Gal 4',4, ss). "Por

seu sangue fomos resgatados e recebemos a remissão
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reu por nós para que, quer velemos, quer durmamos,
vivamos com Êle" (1 Tes 5,9-10). "Cristo padeceu

Fara santificar c povo por seu próprio sangue ' (Heb
73, 12) . " Perdccu-nos todos os pecados; apagou a cé-
dula que estava escrita contra nós e que nos era cofl-
trária ccm suas prescrições, e destruiu-a pregando-a
na cruz" (Col 2, 13-14). "Quando ainda éramos
Íracos, Cristo mcrreu pelos ímpios no tempo maÍ-
cado . . . Deus mcstra o seu amor a nós nisto: que,
quando ainda éramcs pecadores, Cristo morreu por
nos. Com maioria de razáo, uma vez que fomos
justificados por seu sangue, por Êle seremos salvos
da ira. Pois, se fomos reccnciliados com Deus pela
morte de seu Filho quando ainda éramos seus inimi-
gos, com mais razáo, estando já reconciliados, sere-
mos salvos por sua vida" (Rom 5, 6-10).

"É ccisa simplesmente comovedcra a convicção,
o calor e a intimidade com que São Paulo espera
tudo da morte e do sangue do Crucificado.

"A morte de cÍuz era certamente de suma impor-
tância para cs cristãos, mas para São Paulo era,
sem mais, a ação e a cbra de Cristo . . . A pregação
era o anúncio da redenção realizada pela cÍuz e pela
Ressurreição. Isto oferecia-lhe matéria tão ines gotâ-
vel de consôlo e de exortação, que, em face disso,
tudo o mais ficava em segundo plano ( Harnack,
über die Glaub-wurdigkeit der euang. Geschichte,
Christl. Welt, Marburgo, 1905, 319).

"A supereminente importância da morte de cÍuz
residia para Paulo nisto: em que ela constitui o sacri-
ftcio expiatorio da nossa Redenção, sacrifício de valor
infinito. O próprio fesus Cristo veio a seÍ na cÍuz a
uítima que apagou os nossos pecados e operou a nossa
justificação: "Foi entregue por nossos pecados e

73
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ressusciton para nossa justificação" ( Rom 4, 25) .

Êle é o verdadeiro Cordeiro pascal, o sacriÍício da
Nova Aliança, a autêntica e eterna vítima propicia-
toria: "Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado"
(1 Cor 5, 7). "Êste cálice e a Nova Aliança em
meu sangue" (Ib ll, 25). "Todos pecaram e viram-
se privados da gloria de Deus; mas são justificados
gratuitamente por sua graça, por meio da Redenção
que há em ]esus Cristo. Êste foi dado por Deus como
vítima propiciatória" (Ro,m 3, 23 ss ) . Assim como,
na crlrz, Êle foi a vítima do sacrifício, foi também
o sacerdote gue a oferece, o qual se imolou voluntà-
riamente por nós: "]esus Cristo entregou-se a si
mesmo por nossos pecados, para nos arrancar da
corrupÇão dêste mundo, segundo a vontade de Deus
nosso Pai" (Gal l, 4) . "Entregou-se a si mesmo
por nós, para nGS remir de todo o pecado e nos puri-
ficar e Íazer de nós um povo próprio d'Êle, zeloso
em praticar as boas obras" (Ti 2, 14) . "O sangue
de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a
Deus como vítima imaculada, limp arâ a vossa cors-
ciência das obras mortas, para servirdes a Deus vivo.
Por isso Êle é o Mediador de uma Nova Aliança, a
fim de que . . . os que foram chamados recebam a
eterna herança prometida . . . Apresentou-se paÍa
destruir o pecado, com o sacrifício de si mesmo"
( Heb 9, 14 ss 26) . "Há um só Mediador entre
Deus e os homens, o homem Cristo ]esus, gue se deu
em resgate por todos" ( I Tim 2, 5 ss ) .3fO 

mais importante, porém, rá que ]esus Cristo
se imolou na cÍuz por puro amor para conoSco:
" Cristo amou-nos e entregou-nos a Deus por nós
como vítima e como sacrifício de agradável odor"
(Ef 5, 2). "Cristo arnou a Igreja e ofereteu-se por

-
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ela, para santif ica-la" (Ef 5, 25). "A vida que eu
vivo agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou por mim" (Gal 2, 20) ,

" Êstes são os principais pensamentos da pre-
gação de São Paulo sôbre o Salvador, os quais se

apresentam com tanta fregüência e clareza nos e§cri-
tos do Apostolo, gue não pode haver controvérsia
sôbre êste ponto. Mas, em compensação, os críticos
escatologicos põem todo o seu empenho em demons-
trar gue São Paulo é o inventor e autor dessa doutrina
sôbre a morte redentora e expiatoria de |esus; dizem
que aos seus escritos e à sua poderosa influência deve
atribuir-se o haver a Igreja primitiva adotado pronta-
mente o dogma soteriológico, gue anteriormente eta
desconhecido. Mas, na realidade, São Paulo não
apresenta a teoria da morte redentora de fesus comb
uma opinião propria, gue luta por obteÍ a aprovação
da Igreja apostólica; ao contrário, sempre da por
suposta gue essa teoria é conhecida e corrente em
tôdas as igrejas às quais escreve, e gue ela f.az parte
integrante e essencial da pregação apostolica. Expli-
citamente, êle o assegura: "Em primeiro lugar ensi-
nei-vos o que aprendi: gue Cristo morreu por nossos
pecados, segundo as Escrituras" (1 Cor 15, 3).
Esta liçáo central do Evangelho de Sáo Paulo e,

pois, anterior ao mesmo. Bem verdade é gue o Após-
tolo reduziu a doutrina da Redenção a uma síntese
desenvolvida em todos os seus pontos, mas o dogma
da Redenção, como tal, tinha suas raizes na tradição
dos primeiros Apóstolos.

"LIm olhar deitado aos outros escritos do Novo
Testamento corrobora essa afirmação.

."O sangue de ]esus, Filho de Deus, limpa-nos
de todo pecado" ( I Jo l, 7), "Bem sabeis 9ue, da
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vossa vã conduta de vida, que recebestes de vossos
pais, não fôstes resgatadcs com ouro o,u com prata,
que são coisas perecedoras, mas com o sangue de
Cristo como de um cordeiro imaculado e inconta-
minado" ( I Ped l, 18 ss ) .

"Desta e de semelhante maneira, exprimem-se
os escritos dos antigos discípulos. E também o que
sabemos pelos Atos dos Apostolos -"ôbre a primeira
mensagem de ]esus tende a demonstrar gue só em
Cristo está a salvação, a redenção e o pãrdão dos
pecados.

"O proprio Harnack confessa: "Em nenhum
outro há salvação; nenhum outro nome foi dado aos
homens no qual possamos ser salvos, senão no nome
de |esus Cristo; esta e a confissão da Igreja cristã.
Com esta confissão, ela começou; por esta confissão,
morreram os mártires, e dela, hoje, como hâ mil e
oitocentos anos, tira a Igreja a sua [ôrça. A esta
Pessoa ela vincula todo o conteúdo da religião, a
vida em Deus, o perdão dos pecados, o consôlo
nos sofrimentos" (Das Christentum und die Geschi-
chte, 5.u ed. , Leipzig, 1904, 3) .

"E alhures: "Que aquêles dois pontos (a morte
e a ressurreição por nossos pecados ) foram para
a Igreja primitiva pontos principais, ninguém os pôs
em dúvida; nem sequer Strauss o negou, e o grande
crítico F, Ch. Baur reconheceu que a mais antiga cris-
tandade se edificou sôbre a confissão dêsses dois por-
tos de doutrina" (Wesen des Christentums, 98 ).
Jamais a cristandade conheceu outro Evangelho.

"Devemos ir ainda mais adiante. Os cristãos
dos primeiros tempos haviam recebido do próprio
]esus Cristo êste Evangelho de Redenção. Da bôca
dêles brotou êle e correu aos escritos sinóticos; e o

16
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próprio Paulo fa-lo remontar diretamente a |esus:t'Do 
Senhor recebi o que vos hei ensinado, e é que

depois da ceia, tomcu o cálice, e disse: Êste cálice
é ã Novc Testamento em meu sangue; tôdas as

vêzes que o beberdes, Í.azeí-o em memoria de mim.

Pois tôáas as vêzes que comerdes êste pão e beberdes
dêste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que

Êle venha" (1 Cor 11, 23-26),
"É verdade que, ao descrever a instituição da

Eucaristia, São Paulo tem diante dos olhos, em pri-
meiro lugar, o sacrifício do altar, e so indiretamente o

sacrifício da cÍuz. Mas, de fato, aquêle se oferece
sômente como lembrança dêste último. Ambos são

uma mesma coisa; em ambos se oferece a carne e o
sangue de Cristc pela nossa salvação; ambos têm
sua origem em |esus Cristo" (6 ) .

São Paulo, na Epístola aos Hebreus, depois de
discorrer sôbre a inefic ácia dcs ritos, ofertas e sacri-
f;cios mosaicos, passa a considerar a eficácia do
Sacrifício de fesus Cristo, e diz:

"Mas Cristo,, vindo como pontífice dos bens
futuros, passando pelo meio de um tabernáculo mais
excelentá e perfeito, não feito por mão de homem,

77

(6) Dom Hilarino Felder, O. F. M. Jesus de Nazaré, Ed.

Vozes 1951.

I
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isto é, não desta criação, e não com o sangue dos
bodes ou dos bezerros, mas com o seu proprioiarrgue,
entrou uma só vez no Santo dos Santos (7 ) , depois
de ter adquirido uma redenção eterna. Com efeito, se
o sangue dos bodes e dos touros, e a cinza de uma
novilha aspergindo os impuros, santifica-os guanto
à pureza da carne, quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem
mácula a Deus, purificará a nossa consciência das
obras da morte para servir a Deus vivo?"

E, abordando a necessidade da morte de Nosso
Senhor |esus Cristo, continua:

"E por isso trle ê o mediador do novo testa-
mento, a fim de que intervindo a sua morte para o
perdão daquelas prevaricações gue havia sob-o pri-
meiro testamento, os chamados recebam a herança
eterna que lhes foi prometida. De fato, onde há um
testamento, é necessário que intervenha a morte do
testador, porque o testamento só produz seu efeito
enquanto vive o testador. Por isso nem ÍlesÍlo; o
plimeiro testamento foi inaugurado sem sangue. E[e-
tivamente, Moisés, tendo lido a todo o povo t'odos os
preceitos da lei, tomou o sangue dos bezerros e dos
bodes, com âgua e com la tinta de escarlate, e com
um hissopo aspergiu o mesmo livro que continha a
Iei assim como todo o povo, dizendo : Éste é o sangue
da alianÇa que Deus contraiu conuosco (E, 24,'8).
Asperoiu igualmente com sançlue o tabernáculo e
todos os vasos do ministerio. Quase tôdas as coisas,
segundo a lei, se purificam com o sangue: sem efusão
de sangue não há remissão.

(7) No céu.
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"EÍa, pois, necessário gue as figuras das coisas
celestiais fôssem assim purificadas, mas que as mes-
mas co,isas celestiais o Íôssem por meio de vítimas
melhores. |esus não entrou num santuário feito por
mão de homem, figura do verdadeiro, mas entrou no
mesmo céu, para se apresentar agora diante de Deus
por nos, e não entrou para se ofereôer muitas vêzes a
si mesmo, como o pontífice entra todos os anos no
Santo dos Santos com sangue alheio; doutra maneira
ser-lhe-ia necessário padecer muitas vêzes desde o
princípio do mundo; apareceu, porém, uma so vgz no
fim dos séculos, para destruir o pecado com o sacri-
fício de si mesmo. E, assim como está decretado que
os homens morram uma só vez, e gue depois disso se
siga o juizo, assim também Cristo se ofereceu uma só
vez em sacrifício para apagar os pecados de muitos;
a segunda vez aparecerâ, náo por causa do pecado,
mas para a salvação daqueles que o esperam" (8 ) .

O grande propagador do culto do Precioso San-
gue de Nosso Senhor foi o bem-aventurado Gaspar
del Bufalo (Ver 2 de janeiro), instituidor dos padres
missionários do Precioso Sangue. Festa particular
que eÍa, estendeu-a Pio IX a tôda Igreja latina, e

Pio X fixou-a na data de hoje.
A liturgia desta festa tem analogias com a da

Paixão, naturalmente: à missa, prefácio da Cruz,
epístola dc domingo da Paixão, evangelho tirado do
da sexta-feira santa. O introito, tirado do Apocalipse,
canta o sangue redentor e o versículo LXXXVIII,

79

(8) Heb 9, LL-28.
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que o segue, celebra a misericordia divina. Depois
da coleta, o sangue divino deve prcteger-nos sôbre
a terra e introduzir-nos no céu. O texto, tirado da
Epístola aos Hebreus, abre-se sôbre uma cena da
liturgia celeste, o Cristo entrando no Santo dos San-
tos graças ao próprio sangue derramado. O sangue
de Deus deve purificar-ncs e valer-nos como herança
eterna. O gradual, tirado da Epístcla de Sao ]oão
a primeira delas, faz alusão aos sacramentos do ba-
tismo e da eucaristia. O evangelho (9 ) lembra o
golpe de lança no lado de Nosso Senhor, que arran-
cou sanque e água: é a Igreja nascendo daquele
ferimento, assim como Eva nasceu de uma costela de
Adão. O texto do oÍertório, extraido da primeira
Epístola aos Coríntios, lembra a Ceia e a Cruz. A
secreta invoca |esus mediador: seu sangue clama mais
alto que o de Abel. A comunhão, tirada da Epístola
aos Hebreus, diz-nos de Jesus a sofrer para expiar
as nossas faltas, e prediz c Cristo glorioso que virá
para salvar os que o aguardam. A pos-comunhão
celebra o Senhor como fonte de vida.

No mesmo dia, a

foão Batista.
Em Viena, Gália,

pulo dos Apóstolos.
Em Sinuessa, Campania, os santos mártires

Casto e Secundino, bispos (? ) .

Na Grã-Bretanha, os santos mártires ]ulio e

Aarão, que, durante a perseguição de Diocleciano,

oitava da Natividade de Sao

São Martinho, bispo, discí-

(9) Jo 19, 30-35.
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scfreram a morte depois de Santo Albano. No mesmo
tempo e na mesma região, um grande número de -:

mártires, levados a diversas torturas e cruelmente L

rasgados, terminaram o combate e entraram nas ale-
grias da cidade celeste ( fim do século III ) .

No território de Reims, São Thierry, sacerdote,
discípulo de São Remi. Falecido em 633.'Em Autun, a deposição de São Leôncio , '"

bispo (?).
São Leão, anacoreta, no século IV, o qual, longe

dos homens, vivia, nu, em meio às feras.
No mosteiro de Atripo, no alto Egito, São Sche-

noudi, abade, desaparecido em 452, cemo guerem os
pesquisadores.

Em Anila, diocese do Mans, Sao Calais, abade,
no século VI.

No Maine, Santo Hilario de Oizê, confessor.
l(século VI? ) .

Na Bretanha, Sao Lunário, con fessor ( século
vr?).

Em Denain, perto de Valencianas, Santa Rainha,
viuva (fim do séóulo VIII). Espôsa do conde Adel-
berto de Ostrevant, depois da morte do marido con- :'

tribuiu grandemente para a fundação do mosteiro de
Denain, do qual a filha, Santa Renfreda, foi a pri-
meira abadêssa.

Nas Ilhas Britânicas, São Servan, bispo (? ) .

o bem-aventurado Hechard, confessor, falecido em
1170. Padre da ordem Premonstratense, fundou,
graças a benevolência de Wiltrudes de Scheid, o
mosteiro de Scheiden, dependência de Cappenberg.



2: DIA DE JULHO

SANTO OTO

Bislto de Bamberg, Apóstolo da Pomerânia

Oto nasceu na Suábia, de pais nobres, mas
cujos bens eram medíocres. Fizeram-no estudar
desde a infância; mas, enquanto êle estava ausente,
para seus estudos, êles morreram e seu irmão, desti-
nado às armas, mandava-lhe muito pouco para o
sustento. Oto, depois do curso de humanida-
des e de f ilosofia, não tendo o com que prover às
despesas de seus estudos superiores e não querendo
ser pesado à família, foi para a Polônia, onde sabia
que os homens de letras eram raros. Lá ocupou-se
de uma escola, onde instruindo aos outros, instruía
a si mesmo; obteve riquezas e honras; aprendeu tam-
bem a língua do país e, como levava ao mesmo tempo
uma vida pura e frugal , Í.êz-se amado por todos; para
isso contribuía ainda seu belo aspecto e seu exterior
corpulento. Assim, êle se insinuou na familiaridade
dos grandes que o empregaram como veiculo de sua
palavra, paÍa tratar de seus negócios entre si; e, por
suas delegações, se tornou conhecido do duque da
Polônia, que o estimou de tal modo, que quis ficasse
como ornamento de sua côrte.
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Oto viveu sàbiamente durante alguns anos; o
duque perdeu a espôsa e aconselharam-no a se casar
de novo. Oto propôs-lhe a irmã do imperador e foi
êle mesmo escolhido para ir f.azer o pedido. Tudo
lhe correu bem; o prestígio de Oto aumentou com isso.
Tornou-se o medianeiro entre o imperador e o duque
da Polônia. O imperador tendo também conhecido
seus méritos, quis conserv â-lo em sua companhia e
o pediu à irmã e ao duque, que o concederam, embora
com pesar. Primeiro, o imperador ocupou-o em tra-
balhos sem importância, como recitar.os salmos com
êle e suas orações, de sorte que Oto estava sempre
pronto a lhe dar seu saltério. O chanceler do impe-
rador Íôra elevado ao episcopado e o imperador deu-
lhe êsse cargo; e como a construção da Igreja de
Spira não progredia, confiou-lhe cuidado da mesma
e o chanceler fêz adiantar a obra com grande entu-
siasmo e com diminuição das despesas. Assim era
Oto, quando foi promovido ao bispado de Bamberg.

O imperador f a-lo levar àquela cidade pelos
bispos de Augsburgo e de Wurtzburgo, com outro,s
senhores e um numeroso séquito e êle chegou na vés-
pera da Purificação, 1 de fevereiro de 1103. Logo
que viu a igreja, catedral, desceu do cavalo, tirou os
sapatos e fez o resto do caminho descalço, sôbre 1

a neve e o gê1o, no meio do clero e do povo, que
tinha vindo para o receber solenemente em procis'-
são. Poucos dias depois, e antes de qualquer outra
ccupação, mandou clelegaclos a Roma com uma carta
ao Papa, nestes têrmos:

"A seu senhor e pai, Pascoal, Bispo universal da
Santa e Apostólica Sé, Oto, da Igreja de Bamberg,
as orações e a obediência, tão devotadas quão devi-
das. Como a solidez de tôda dignidade eclesiástica
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e da religião residem na pedra ]esus Cristo e 
"tPedro, seu discípulo; bem como nos seus sucessores,

julguei insensato afastaÍ-Íle dessa linha, dêsse cetro
do direito e dêsse cetro dos reinos, dos pontificados
e de tôdas as potências da Igreja. Submetendo-me,
então, com humildade, Santíssimo Padre, a vós e à
nossa Santa Mãe, a Igreja romana, implo,ro o auxílio
e o conselho para meus negócios. Passei alguns anos
a serviço do imperador, meu senhor, e conquistei suas
boas graças, mas, desconfiando da investidura dada
por sua ,mão, recusei duas vêzes os bispados que me
queria dar. Êle me nomeou pela terceira vez paÍa o
de Bamberg, mas eu não o conservarei, se vossa San-
tidade não tiver por bem nêle me investir e Íle cor-
sagrar. Fazei portanto saber vossa vontade, a mim,
vosso servo, para que eu não corra em vão, correndo
para vós. Que o Onipotente conserve vossa Santi-
dade e me torne propícia." Essa carta causou grande
prazeÍ ao Papa, porque havia então poucos Bispos
no reino da Alemanha que prestavam à Igreja romana
a devida submissão. O Papa respondeu nestes têr-
mos: "Pascoal, servo dos servos de Deus, a Oto,
muito amado irmão, eleito para a Igreja de Bamberg,
saudação e bênção apostólica. Um filho sensato ale-
gra sua mãe. Vossas obras e vosso desejo manifes-
tam um homem sensato. Julgamos portanto corve-
niente honrar e ajudar vossa iniciativa. Não tendo
então nenhuma duvida sôbre nossa benevolência,
f.azei-nos gozar de vossa presença o mais breve pos-
sível, pois nós sabemos gue a divina sabedoria sabe
usar dos maus mesmos para o bem." ( I ) Santo Oto
de Bamberg esperou três anos para poder cumprir

(1) Vita S. Ottonis, c. II.
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seu voto e o desejo do Papa. A causa disso foi a
confusão gue reinava na Alemanha. Seu Metropo-
lita Ruothard, arcebispo de Mogúncia, legado apos-
tólico, fôra expulso de sua Se e estava havia oito
anos na Turíngia. Mas as coisas mudaram, por Íim,
de aspecto.

Oto escreveu ao Pupu Pascoal, Íro comêço de
1106, uma segunda carta, nestes têrmos: "Como,
pela misericórdia do Senhor, que governa o barco
de sua Igreja, depois das sombrias tempestades do
êrro, a luz serena da verdade resplandeceu sôbre a
Igreja do Ocidente, eu guero, antes de tudo e sobre-
tudo, gue vossa Santidade saiba gue nós obedecemos
em tôdas as coisas ao vosso legado, o Bispo de
ConstanÇâ, e gue tudo o gue êle nos disse, nós exe-
cutamos com uma soberana devoção, uma parte, e
estamos prontos a executar a outra, se Deus nos der
vida. Por isso, prostrados a vossos pés suplicamo-
vos insistentemente gue escuteis com paciência o
servo de vossa paternidade; pois, estando jâ o mundo
pôsto no mal, como não se pode mais guase confiar
em ninguém, nem em lugar algum, não somos pouco
atormentados com relação a execução de nossa o,rde-
nação. Na dúvida e na inquietação, como um náu-
frago, no meio da tempestade, clamo a vós, como o
príncipe. dos apóstolos de quem ocupais o lugar:
Senhor, salva-me! Para dizer tudo em poucas pala-
vras, nesta hora e neste poder das trevas a vós sô-
mente nossos olhos contemplam: estamos prontos a
vos prestar a obediência, gue vos é devida; resolvemos
estar firmes convosco ou ir convosco para a prisão.
Desejamos, com tôda nossa alma, apoiar-nos em vossa
autoridade; ordenai o gue quereis que façamos. Se
mandais que vamos a vós, embora nossos bens tenham
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sido consumidos pela rapina e pelo incêndio, tal é o
nosso desejo de vos ver e de receber de vós a graça
da consagração, que nos apresentaremos aos olhos
de vossa majestade, com a oferta de nossa servidão.
Dignai-vos então, nas entranhas de vossa piedade,
escrever-nos alguma coisa de certo a êsse respeito,
a fim de que possamos saber por qual caminho pode-
mos mais seguramente chegar atê vos e se recebe-
remos de vos, a bênção que tão ardentemente dese-
jamos. Se desejamos tão fortemente recebê-la das
mãos de Vossa Santidade é que nosso metropolita,
ainda que tenha por meio de vos a graça da consa-
gração, todavia não lhe podemos dizer sem derra-
marmos lágrimas êle passa uma grande miséria de
cooperadores, para comunicar êsse dom espiri-
tual. (1 ) "

O Papa, tendo lido esta carta, convidou o santo
da maneira mais terna, a vir sem demora. Oto pôs-se
então a caminho com os bispos deputados para o
Papa, pela assembléia de Mogúncia.

Chegou a Roma no dia da Ascensão. Como o
Papa estava em Anagni, lá foi encontr â-lo com os
deputados da Igreja de Bamberg, gue o pediam para
Bispo. Oto narrou fielmente ao Papa a maneira de
sua eleição e pôs a seus pés a cÍuz e o anel, pedin-
do-lhe perdão de sua falta, ou de sua prudência.

O Papa ordenou-lhe gue retomasse aguêles si-
nais do episcopado; e, como êle protestava sempre
sua indignidade , o Papa acrescentou: "A Íesta do
Espírito Santo, aproximâ-se, devemos recomen dat-
lhe êsse negócio." Oto voltou ao seu aposento,

(1) Ebbon, Vita §. Ottonis, 1. f, c. If, n. 18. Acta S.S. 2 iulii.
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pensou durante tôda a noite, e durante o dia se-
guinte, na dificuldade dos tempos, nos perigos dos
pastôres, 11â indocilidade dos povos; temia, ainda
mais, que houvesse algum ressaibo de simonia na sua
eleição; enfim, depois de ter maduramente delibera-
do, resolveu deixar tudo e viver em paz, como pessoa
particular. Declarou sua resolução aos gue o acom-
panhavah e, tendo-se despedido do Papa, pôs-se a
caminho para regressar. 

-Mas 
o Papa 

- 
mandou-lhe

ordem de voltar, em virtude da santa obediência. Os
que o acompanhavam, recondrtziram-no e êle foi sa-
grado Bispo pelas mãos do Papa, assistido por vários
bispos, no dia de Pentecostes a três dos idos ou
décimo-terceiro dia de maio, como diz expressamente
o biografo Ebon; o que só se pode ter passado no
ano 1106, em vez de 1103, que Fleury nos dá. O
Papa não o féz f.azer o juramento, embora não dis-
pensasse disso então a nenhum dos que consagrava.
Os Bispos de Bamberg eram outrora imediatamente

Pascoal II escreveu nessa ocasião três cartas:

e irmão, e assegurar-lhe que o ordenara sem nenhum
prejuizo para sua metrópole; a terceira, ao clero e ao
povo de Bamberg, a quem o Papa lembra como sua
igreia, desde sua'origeÍI, êra devotada à Igre jâ romá-
na; via a prova disso em sua carta cheia de afeto;
ordena-lhes gue, seguindo seus desejos, consagrou
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seu Bispo como pelas mãos de São Pedro, e exorta-os
a amâ-lo como a um pai e a escutá-lo como seu pastor.
Oto escreveu-lhe, por sua vez, para tranqüilizâ-lo,
logo, de suas inquietações, dizendo-lhe com que be-
nevolência e distinção tinha sido recebido pelo chefe
da Igreja e para reco,mendar-lhe gue louvassem a
Deus com êle. Tôdas essas cartas respiram doçura,
paz e uma caridade recíproca. ( I )

Pela autoridade dos papas Calixto II e Honório,
o santo Bispo de Bamb"tg foi trabalhar na conversão
dos povos da Pomerânia. Havia vinte anos, aquêle
santo prelado governava sua Igreia; tinha cumprido
com edificação todos os deveres de um pastor digno.
Favorecia de tal modo a vida religiosa, gue se contam
guínze mosteiros e seis priorados fundados por
êle em tôda a sua diocese, como em várias outras
da Alemanha. E como alguns se deixavam do

transformou todo o Bispado em esmolas e hospitais,

(1) Ebon, 1. f, c. If.
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as despesas da viagem, dar-vos-ei uma escolta, intét-
pretes, padres para vos aiudar e tudo o que fôr neces-

,ario; sômente, santíssimo Pai, dignai-vos vir. ( I ) "

Oto recebeu essa carta co'mo voz do céu e deu

graças a Deus de gue êle quisesse servir-se de seu

áirristério para tal empreendimento. Tomou coos€-

lho de t", ."pítulo e dã seu clero, e mandou 'a Roma

pedir a permiãsão e a bênção do Papa Calixto. Ten-
ào-r, recebido, comunicor o assunto ao imperador
e aos senhores, numa dieta que se reuniu em Bamberg

no mês de maio, de 1124. A côrte e tôda a âsseÍr-

bleia consentiu com alegria; sômente a Igreja de

Bamberg chorava seu pontífice, como se êle tivesse

morrido] nt" preparou-se então para a viagem'.Ora'
êle sabia que ã Po*"rânia era uma tegião opulenta,
que não hãvia lá pobres, que os pobres elam muito

d".p."rados, a ponto mesmo de que. alguns servos

de beus, tendo entrado nesse estado, não tinham

sido ouvidos, por que eram considerados como mise-

ráveis, que só procuravam mino'rar sua indigência.

Tudo isso bem ôonsiderado, Santo Oto fulgou dever

aparecer naquele p'aís, não sômente como nao sen6o

pãbr", mas co,mo rico, para mostrar aos bárbaros

ãr" aie não procurava aproveitar-se de seus bens,

áu, ganhar .r"r almas para Deus. Tomo,u então

.à".i§o eclesiásticos capazes, com provisões su[i-
cientes para a viagem; levava missais e outros

livros, .á1i."., ornamentos e tudo o que era necessá-

rio, p.ara o serviço do, altar e que, êle bem sabia, não

se poderiam encontrar entre os pagãos; tomou panos

preciosos e outros presentes adequados para o§

principais da nação. i.

'til vrtá s. ottonls, - Acte ss' julii'

a
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Depois dêsses preparativos, partiu no dia se-
guinte a São )orge, 24 de abril de ll25 e, tendo
atravessado a Boêmia, entrou na Polônia e chegou
a Gnessen, gue lhe era então a capital. Por tôda
parte foi recebido com procissões, como homem apos-
tólico e o duque da Po,lôr ia, com todos os grandes,
vieram, descalços, à sua presenç ã, à duzentos passos
da cidade. O dugue hospedou-o durante sete dias
e deu-lhe pata o acompanhar, ho,mens que sabiam
as duas línguas, a polonesa e a alemã, três de seus
capelães e um capitão chamad,o Paulício, cap az de o
ajudar mesmo em sua pregação. Depois de ter atra-
vessado co,m grande dificuldade, durante seis dias,
uma f loresta imensa, pararam nas margens de um
rio, _gue separava a Polônia da Pomerânia. O duque
da Pomerânia, avisado de sua chegada, tinha ac€tm-
pado do outro lado com guinhentoi homens. Passou
o rio com um pegueno séguito e veio saudar o bispo,
mais com os gestos gue com as palavras e ficaram
abraçados por muito tempo, pois êsse príncipe era
cristão, mas ainda escondido, pelo temor dos pagãos.
Enquanto se. entretinham à parte com Pauhéio, qr.
lhes servia de intérprete, oi barbaros que acompa-
nhavam o dugue, vendo os clérigor u*úrtados, .ãrr-
tiam pÍazeÍ em lhes aumentar o temor puxando facas
pontiagudas, com gue fingiam querer f.eri-los ou pelo
menos raspar-lhes a cabeça, ou enterrar-lhas no
ventre, ou atormentá-los de outras maneiras, de sorte
que os po!rys eclesiásticos já se preparavam para o
martírio. Mas o dugue logo os trangüilizorl,-f.azen-
do-os entender gue êle e iodos os ql" ah estavam
eram cristãos e aguêle temor transforflrou-se de ambos
os lado's, 1m gargalhadas. o santo Bispo, entre outros
presentes feitos ao duque, deu-lhe um bastão de mar-
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fim, sôbre o qual o príncipe se apoiou, com gratidão,
dizendo aos soldados: Vede gue pai Deus nos deu
e gue presentes êsse pai nos faz? |amais presente
algum me causou maior prazeÍ. Ordenou, depois, se
recebesse o Bispo em tôdas as terras gue estavam
sob sua obediência e forneceu-lhe em abundância
tôdas as coisas de que precisava, dando-lhe guias
e homens para o servir. Santo Oto e os seus pâssâ-
ram então o rio e entraram, com confiança, na
Pomerânia.

Primeiro, dirigira--se a Piritz, e no caminho,
encontraram algumas aldeias destruídas pela guerra.
Os poucos habitantes gue ainda lá estavam, interro-
gados se gueriam ser cristãos,, atirarârr-se aos pés
do Bispo, rogando-lhe os instruísse e os batizasse.
E êle bâtizou trinta, gue contou como as primícias
de sua messe. Aproximando-se de Piritz, üram de
longe, guatro mil homens gue se haviam reunido de
tôda a província, para uma festa pagá, gue êles
celóravam com regozíjo rumoroLso. Como era tarde,
Oto e os seus não julgaram conveniente eXpor-se
durante a noite àguela multidão inflamada pel a ale-
gria e pela devassidão. No dia seguinte, pela manhã,
Paulício e os deputados do dugue Vra,tislau, da
Pomerânia, Íoram ter com os chefes da cidade, para
lhes anunciar a vinda do Bispo e ordenar-lhes, da
parte do dugue da Po'merânia e do da Polônia, gü€
o recebessem bem e o escutassem com respeito, âcrês-
centando gue eÍa um homem ilustre, rico em sua
pátria, gue não lhes pedia nada e gue só tinha vindo
para sua salvação: gue se lembrassem do gue tinh'am
prometido e do gue acabavam de sofrer e não atraís'
sem novamente a cólera de Deus; gue todos eram

92
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cristãos e gue não, podiam resistir sôzinhos a todos
os outros.

Os pagãos, embaraçados, pediram tempo para
deliberar, vista a importância do assunto. Mas Pau-
lício e os deputados, vendo gue era um artifício,
disseram-lhe ser preciso determiflâr-se prontamente,
que o Bispo tinha chegado, e gue se otfizessem espe-
rar, cs duques se considerariam ofendidos com
o desprêZo. Os pagãos, s,urpreendidos de que o Bispo
estivesse tão perto, determinaram logo recebê-lo,
dizendo-que não podiam resistir Àguele grande Deus,
que quebrava tôdas as medidas e que viam bem que
seus deuses não eram deuses. Comunicaram ,quãla
resolução ao povo, gue ainda estava reunido, e tôdos
clamaram em voz alta que fizes,sem vir 6 Bispo, a
fim de gue o pudessem ver e ouvir, antes de se i"p"-
rarem. Oto veio então com todo, seu séquito e a.cãÍÍt-
pou num grande espaço que estava à entrada da
cidade. os barbaros acudiiam em massa à sua pre-
sença, olhando aquêles novos hóspedes com gránde
curiosidade e a judaram-nos com grande delicaãe za a
acampar.

Entretanto, o Bispo, revestido dos habitos ponti-
ficais, subiu a qm lugar elevado e falou po, -âio de
intérprete àquele povo, muito desejoso 

'de 
o ouvir.

Bendítos sêde todos, disse, da paríe de Deus, pela
boa recep-ção que fizestes. fá sabeis, talve z, d causa
gue no's f.êz vir de tão longe; foi vossa salvação e
vossa felicidade; pois sereis eternamente fehzãs se
reconhecerdes vosso criador e o seryirdes. Exortando
assim àquele povo com simplicidade, declararam todos,
? uma voz, q_ue gueriam receber suas instruções.
Ficou ali sete dias, catequi: ando-os, cuidadosamãnte,
com- seus padres e seu clero; depois, ordenou-lhes
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que ieiuassem três dias, que se banhassem, e vestis-
sem hábitos brancos para se preparar para o batismo.
Mandcu í.azer três batistérios, um, cnde êle mesmo
devia batizar os moços; nos outros dois, os padres
deviam batizar separadamente os homens e as mulhe-
res. Êsses batistérios eram grandes tonéis enterrados
no chão. de tal modo que sua bo'rda chegasse aos
joelhos do que estava [o,ra e fôsse facil descer dêle,
quando estivessem cheios de água. Eram rodeados
de cortinas sustentadas por pequenas colunas e no
lugar onde o padre devia ficar ccm seus ministros
havia ainda um pano prêso por um cordel, a fim de

se agir com tôda modéstia e para que naquela ação
tão santa, nada se passasse que pudesse ser coo-
trário à boa educação, nem dela afastar as pessoas

mais honestas.

Quando. então, o povo veio receber o batismo
o bispo faz-lhe uma exortaÇão conveniente; depois,
tendo colccado os homens à direita e as mulheres à

esquerda, fêz-lhes a unção dos catecúmenos e os

mandou aos batistérios. Cada qu'al lâ chegava
sômente com o padrinho a guem, entrando sob o cor-
tinado, dava seu círio e o hábito de que estavâ rev€s-
tido, que o padrinho conservava diante do rosto , atê
que o batizando saísse da água. O padre, por sua

vez, lo,go que via que alguém estava na âgua, afas-
tava um pouco a cortina e batizava o catecúmeno,
mergulhando-lhe três vêzes a cabeça; depois, Íazia-
lhe à unção do santo crisma, apresentava-lhe a veste
branca e mandava que saísse cla água; depois disso,
o padrinho cobria-o com o hábito que tinha e o levava.
No inverno,, o batismo era dado com água quente,
em estufas perfumadas com incenso e outros perfu-

r-
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mes; assim, batizava-se por imersão, conservando-se
em tudo a honestidade e modéstia cristãs.

Oto e seus discípulos ficaram em Piritz, m'ais ou
menos três semanas, instruindo os neófitos em todos
os deveres da religião, a observância das festas, do
domingo e da sexta-feira, dos jejuns da quaresma,
das Quatro-Têmporas e das Vigilias. Não podendo
construir logo uma lgreja êle se contentou de erguer
um santuário e ali consagrar um altar, onde determi-
nou se celebrasse a santa Missa, esperando dar-lhes
um padre com livros, um cálice e os outros móveis
necessários. O que os novos [iéis, gue eram mais ou
menos sete mil, receberam com uma alegria e uma
devoção maravilhosas, rejeitando tôdas as suas anti-
gas superstições. Antes de os deixar, o santo Bispo
fez-lhes um sermão, onde os exo,rtou a permanecer
firmes na f.ê, sem jamais voltar à idolatria. Expli-
cou-lhes sumàriamente a doutrina dos sete sâcrâÍnefl-
tos, que pôs nesta ordem: o batismo, a confirmação,
a unção dos enfermos, a eucaristia, a penitência, o
casamento e a ordem. Recomendo,u-lhes gue fizessem
batizar as crianças pelos sacerdotes, no tempo, isto
é, na Páscoa e no Pentecostes, porgue todo aquêle
que morrer sem o batismo fica privado do reino de
Deus e sofre eternamente a pena do pecado original.
Recomendou ouvir sempre a Santa Missa e comungar
pelo menos três ou quatro vêzes por ano. Na ocasião
do casamento, proíbe a pluralidade de espôsas, o que
estava em uso entre aguêles povos, bem como matar
as crianças, pois guando tinham muitos filhos, f.a-
ziam-nos morrer no berço; crime, gue nós vimos não
sômente autorizado, mas ordenado mesmo pelos mais
famoso,s legisladores da antiguidade pagá. Êle os
exorta, por fim, a dar seus filhos para os mandar

>l
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educar, para ter padres e clérigos de sua língua, como
as outras nações.

De Piritz, Oto passou a Camin, onde encontrou
a duquesa da Pomerânia, gue, sendo jâ cristã de
coração, o recebeu com extrema alegria. Ficou ai
mais ou menos seis semanas e batizou tanta gente
que, embora fôsse a judado por seus outros padres,
muitas vêzes, nessa função, sua alva ficava banhada
de suoratê à cintura; mas o trabalho enchia-o de
consolação. O duque Vratislau veio em pessoâ, reÍrurl-
ciou püblicamente a vinte e quatro concubinas que
mantinh a, alêm da duquesa, segundo o uso da nação
e muitos outros lhe seguiram o exemplo.

Mas o santo Bispo não foi recebido do mesmo
modo em Vollin, cidade então célebre e de grande
comércio, n'a ilha |ulin, gue lhe tomou o nome, na
embocadura do Oder. Seus habitantes eram cruéis
e bárbaros e, embora o Bispo com seu séquito esti-
vesse hospedado na mansão do dugue, vieram ata-
câ-lo, furiosos. Os que o acompanhavam ficaram
aflitos e consternados; êle, porem, alegravâ-se, irl-
gando ir receber o martírio. Por [im, salvou-s€, com
o auxílio de Paulício, depois de ter recebido algumas
pancadas e ter caído na lama; os habitantes de fulin
combinaram f.azer o que f.izeram os de Stetin, que
era, como é ainda, capital de tôda a Pomerânia. O
bispo passou então ai, e Paulício, com o,s deputados
dos do,is dugues, foi procurar os principais da cidade,
para propor gue o recebessem. Êles responderam:
Não deixaremos nossas leis, estamo,s contentes com
nossa religião . Diz-se que há entre os cristãos,
ladrões, aos quais se cortam os pés e se lhes ârrâÍr-
cam os olhos; hâ entre êles tôdas as espécies de
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crimes e de suplício,s: uíl cristão detesta outro CristãÔ'

Longe de nós tal religião!"Fi.u.r- dois -esés naquela o'bstinação' Nesse

intervalo, cornbinaram, de ambas as partes, manda-
feÍl-se deputados ao duque da Polônia. Os stetinos,

deram a esperança de abraçar'a religião cristã, se o

duque .on.ãd"sse uma paz estâvel e uma diminuição
no iributo. Esperando o Bispo e os padres, pregavam

duas vêzes pon r"- ana, isto é, nos dias de feira, na

praça publiêa, revestidos dos 'ornamentos e levando
uma cÍuz; essa novidade atraia scbretudo os habi-
tantes dos campos gue escutavam de boamente as

suas palavras, mas ninguém lhes dava fé. Por fim,
dois belos adolescentes 

-de 
família nobre e poderosa,

vieram procurar o Bispo.- e pediram- para ser instruí-
dos. O santo Apóstolã f'e-tô com efúsão de bondade
e de ternura, coihet do-os como as primícias de uma

messe nova. Batizou-os e ConservoU-oS junto de

si, por oito dias, em gue êles estavam revestidos da
,r"tt" branca. Sua 

^áe, 
tendo sabido que os filhos

tinham recebido o batismo, sentiu alegria indizível.
Chamou um de seus criados e disse-lhe: Ide dizer ao

senhor Bispo, gue vou visitá-lo, a êle e a meus filhos.
A essa notícia, o santo Bispo saiu de casa e sentou-se
ao 'ar livre, sôbre a relva, rodeado de seus padres, e
tendo a seus pes os .dois adolescentes vestidos de
branco. Quando viram sua mãe chegar, levanta-
fârn-Se modestamente, inclinarâIll-Se diante do Bispo
e dirigirârr-se à sua Presença. Quando çla viu aos
filhcs vestidos de branco, foi tomada de tão grande
alegria, que derramando lágrimas caiu por terra. O
Bispo acorreu, bem como o clero; êles a ergueram e

a' 'ampararam consolando,a, pois pensavam qye 9ra
o 

"*i".so 
da dor gue a tinha feito cair desfalecida.
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Fl", respirando_ de novo, exclamcu: Eu vos bendigo
Senhor |esus Cristo, autor de tôda esperança e ã"
tôda a consolação, por ver meus filhos r"g"rr"rados
por vossos sacramentos e iluminados pela verdade
de voss a fê; pois, sabeis, Senhor ]esus Cristo, acres-
centou ela, abraçando os dois filhos, que, no íntimo
de meu coração sempre os recomendei à vossa mise-
ricordia, rogando-vos que lhes fizésseis o que ágora
lhes fizestes. Depois, voltando-se para ; Biãpo,
Bendita, exclamou, bendita seja ,ro''á entrada násta
cidade, senhor e reverendíssimo Padre; pois aqui ten-
des um grande povo para conquis tar para o Senhor,
por vossa perseverança. Que a demora nãc vos canse;
pois eu mesma, que vêdes diante de vós, encorajada
pela graça de Deus e por vossa presença, ó Pai,
apoiada sobretudo no socorro dêstes dois queridos
filhos me confesso cristã: o que não o,usei f.azer atê
agora.

Soube-se depois que aquela dama, sendo ainda
jovem, tinha sido tirada de um país cristão e sendo
nobre e bela, tinha sido unida a um senhor rico e
poderoso, de guem tivera os do,is filhos. O santo
Bispo, bendizendo a Deus, fortaleceu-a com exorta-
ções e deu-lhe uma pele de alto preço. Desde êsse
momento, ela se pôs a pregar e a converter todos os
domésticos, os vizinho,s, os amigos, com suas famílias.
os dois filhos receberam do Bispo túnicas bordadas
de ouro, com um cinto de ouro e calçados pintados.
Voltando para junto do,s mcços de sua idãde, êles
contaram o que tinham visto com o Bispo, com quem
tinham passado oito dias; a puÍeza, a regulariáade
de sua vida, sua doçura, sua caridade, sua munif i-
cência. Como prova, diziam êles, vêde de que vesti-
dos nos vestiu, depois de todos os seus benefícios,

Í-
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vêde com que cintos de ouro nos honrou. Resgata
com seu dinheiro os escravos, que pereceriam nos
Íerros; alimenta-os, veste-os e dá-lhes a liberdade.
|amaís se viu ou ouviu algo semelhante na Po,merâ-
nia? Também vários de seus concidadãos pensaram
que era um deus visível, descido ao convívio dos
homens; mas êle protesta que não é deus, e sim
sômente o servo do Deus Altíssimo, QUe no-lo enviou
para ncssa salvação. A iuventud e pagá, doutrinada
por êles, seguiu-lhes c exemplo; os dois neófitos vol-
taram ao bispo como duas pombas, que traziam outras.
A velhice bem depressa seguiu as lições e os eXert-
plos da juventude. A cidade inteira comoveu-se e

deixou-se levar.
Domuslas, o pai dos dcis jovens neófitos, estava

ausente, durante sua conversão e seu batismo. Quando
soube que eram cristãos, bem como uma grande parte
de sua família, ficou furioso e jurou perseguir o
Bispo. Mas, acalmado pelos ro,gos de sua espôsa,
tocadc, pela graça de Deus, Íoi procurar o santo
Bispo, prostrou-se-lhe aos pés, derramando lágrimas,
confessou-lhe que tinha recebido o batismo em Saxe,
mas que as riguezas que o paganismo lhe havia o[e-
recido, o tinham impedido de se mostrar cristão.
Depois dessa humilde conf issão, Íoi o apóstolo da
[é que tinha renegado e perseguido.

Enquanto estas coisas se passavam em Stetin,
os deputados que tinham sido enviados ao duque
da Polônia trouxeram de lá uma carta que lhes con-
cedia a diminuição dos tributos e a garantia da paz,
que êles pediam. Assim, por deliberação púbiica,
sujeitaram-se a receber o Evangelho. O Bispo, Í.êz-
lhes pregações e os persuadiu a derrubar seus ídolos.
Mas o temor lhes impedia fazê-lo com suas próprias
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mãos; o mesmo Oto, coÍn seus padres, começou' a
destruir os templos dos falsos deuses. Os pagãos,
vendo que nada lhes acontecia sentiram desprêzo
por aquêles deuses, que não se podiam defender e

acabaram êles mesmos de derribar os templos. O
principal continha riquezas enormes, que quiseram
dar ao Bispo e a seus padres. Mas o bispo disse:
Não pÍaza a Deus que nós nos enriqueçamos, entre
vós; temos entre nós abundância de todos êsses bens;
tomai-os antes, para vosso uso. E tendo purificado
tudo, pela água benta e pelo sinal da cruz, mandou
reparti-lo entre êles. Conservou sômente um ídolo
de três cabeças que mandou ao Papa como troféu de
vitória. Ficou ainda três meses em Stetin, para ins-
truir, batizar e estabelecer a religião. Os que por
primeiros tinham recebido a Íe e o batismo instruíam
os outros; davam-se Iições de catecismo nas ruas, e

nas praças públicas, erigiam-se cruzes, adoravaÍr-se
crucifixos, todos estavam ocupados, quer em ensinar,
quer em aprender a Íe cristã.

Santo Oto voltou depois a Vollin, cujos habi-
tantes encontrou bem dispo,stos a receber o Evange-
lho; pois, enquanto êle estivera em Stetin, tinham
mandado secretamente homens inteligentes observar
o que lâ se passava, e êles disseram-lhes, que não
havia nem impcstura nem artifício no proceder dos
cristãos; que sua doutrina era boa e pura, e que tinha
sido unânimemente recebida em Stetin. O Bispo
foi então recebido pelos de Vollin, com incrível ale-
gria, e êles se esforçaram por reparar de todos os
modos os maus trato's da primeira viagem. Mal
foram suficientes, dois meses de um trabalho contí-
nuo, para batizar todos os que se apresentavam.
Como-Vollin estava no meio da Pomerânia, os doiS
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duques resolveram aí estabele cer a sé episcopal, pa:a

; ;;"didade de se receber o santo crisma, e tudo
o que o, Bispo deve dar. Oto foi depois a Colberg e

u árrtrur ciãades, particularmente a Belgrado, hoje

Belgart, onde terminou sua viagem,.pols era inverno

e elã era chamado urgentementé a Bamberg. Voltou
a passar por todos olr lugares onde havia pregado,

deãicou as igreyas constrúdas em sua ausência, deu

a confirmaçãã e mesmo o'batismo a muitos que tão
estavam em casa, na prímeira viageln. Como se sabia

que ia partir, s,5 povos acorreram em massa, -iulgan-
áo-." ínfelizes ór que não recebiam sua bênção.

Faziam todos os Para o reter e

persuadir a ser endc-lhe inteira
submissão; e êle t smo, mas o clero
o demoveu disso. Veio pela Polônia cujo duque lhe

deu, durante a viagem, todos os testemunhgs possi-

veis de amizade; J -"r*o duque nomeou Bispo da

Pomerânia a Alberto, uffi dos três capelães que tinha
mandado com Oto. Enfim o santo Bispo, depois de

uma .ausência de quase um ano, vo,ltou a Bamberg,

como tinha prometido, antes do Domingo 4" Ramos,

que, naquelá ano de 1126, era o dia 4 de abril. Êsse
trecho C tirado de sua vida, escrita por um daqueles

que o acompanhavam naguela_viagem. (1) Possam

ós habitantes da Pomerânia voltar à fé de seus ante-
passados e à fonte de onde ela lhes veio !' Em 1127, com a bênção do Papa Honório e o
beneplácito do rei Lotárío, santo Oto deixou de rtovo
Bamterg, e voltou à Pomerânia, e po,r_ estas tazóest

Quándo em 1.125, na cidade de |ulin, se quei-
maram püblicamente os ídolos, alguns insensatos,

(1) Acta SS., 2 julii.

-
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roubando os menotes, esconderam-nos em suas casas.
Mais tarde, de volta de uma antiga festa dos ídolos,

taram-se e retomaram a superstição do paganismo;
destruíram 'as igrejas crisiãs, mas soáerite pela

(2) Acta SS. - 2 julii; Ebbon, Vits s. Ottonis, l. IrI.
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metade. A papulaça, furiosa, tendo chegado âo sâÍl-
tuário, não cuáou ir al,ám, e disse ao grande pontífice
dos ídolcs: Eis, fizemos nossa parte, toca a vós Íazet
o resto, e abater o santuário do deus dos alemães.
Êle então tomou um machado e brandindo-o no ât,

iqualmente um e outro, para que êste, que acabava
de se mcstrar tão poderoso, não destruísse a cidade,
arrasando-a. O povo seguiu o conselho.

Santo Oto de Bamberg, tendo sabido dêsse

estadc de coisas, resolveu ir em socorro dos queridos
neof itcs. Tendo então obtido a bênção do Papa
Honorio e o beneplácito do rei Lotário, Íêz todos os

preparativos convenientes náo sõmente para não ser

pesado às populações que ia visitar, mas ainda para
exercer para com êles a liberalidade mais generosa.
Era a quinta-feira santa, do ano de 1127,

Depois de ter ccnsagrado o santo crisma e cele-
brado a missa solene, pôs-se em marcha, revestido
de seus hábitos pontificais. Em vez de passar pela
Boêmia e pela Polônia, quis passar pela Saxe, a fim
de evan gelizar as populações da Pomerânia que não
tinha podido ver em sua primeira viagem. Chegando
a Magdeburgo, foi recebido com grande honra da
parte de São Norberto. Entrando na diocese de
Havelsberg encontrou-a de tal modo devastada pelos
pagãos, que lá restavam apenas alguns vestígios do
cristianismo. Os habitantes celebravam precisamente,
ccm grande pompa, a Íesta de um ídolo. Santo Oto
recusou, por isso, entrar em sua cidade, pregou-lhes
diante de sua porta, e persuadiu-os, sem muita di[i-
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culdade, a rerlunciar à sacrílega superstição. Tendo
atravessado depois uma imensa floresta durante cinco
dias, encontrou uma aldeia bárbara cujos habitantes,
tendo sabido quem êle era, pediram êles mesmos pa{a
serem instruídos na f ê. Respondeu-lhes com bcn-
dade, que lhe era necessário, ir primeiro às nações
especialmente confiadas; mas depois disso, se persis-
tissem em sua boa vontade, êle iria a êles de boa
vcntade pela autoridade e a permissão do Papa, e
com o consentimento do arcebispo Norberto, a cuja
província êles pertenciam. (1 )

Chegando a Temin, cidade da Pomerânia, êle
a encontrou em armas e em guerra com os lúticos.
Mas. naquela noite mesma, o duque da Pomerânia,
Vratislau, devia vir em socorro da cidade. De Íato,
no dia seguinte, viram tôda a região dos lúticos em
chamas; o dugue chegou à tarde, com imensos des-
pojo.s, e não menos encantado com a vinda do Bispo,
do que com o êxito da guerra. Dividiram os despoios,
bem como os escravos; houve muitos gritos e .Íroro.,
quando a mulher viu-se separada do marido, o marido
da mulher, e os pais dos filhos. Eram todos pagãos;
entretanto o Bispo, sempre compassivo ante a mi!éria
humana, não conseguiu reter as lágrimas. O duque,
para lhe ser agradável deu a liberdade a alguns dos
mais jovens e dos mais fracos, e ordenou deixar
juntos os que não podiam ser separados, sem sofrer.
O Bispo resgatou um grande número dêles os quais
instruiu na Íé cristã e batizou e deixou depois ern

(1) .'EhbPn,
(21 Sefrid,

Vita S. Ottonis, n., 73. '

- Vita S.'Ottonis, I. -IIf,. c: I.
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De Temin, Oto dirigiu-se à cidade de I-Iznoim,

onde havia já alguns cristãos, convertidos.pelos mis-

sionárics, que tinha deixado no país. O duque 
-c-on-

vocou, para o dia de Pentecostes, uma assembléia

geral dãr senhores e dos magistrados e falou-lhes
nestes têrmos: "Vêdes como êsse santo Pontífice,
para vossa salvação, deixou tôda a glória e tôdas 'as

iiqrerus que tinha entre os seus, avançou para regiões

longínqrát " desccnhecidas, não poupando nem seus

beni, ,r"- seus amigos, por amor de Deus, mas

expondo a vida à morte râfâ vos trazer da morte à

viáa, não hesitou em empreender viagem tão dificil.
Muitos outros jâ precedentemente anunciaram a pala-
vra de Deus nestes quarteirõeS; mas, na vossa malícia,
vós os condenastes à morte. Recentemente, ainda,
crucificastes um. Os capelães de meu Senhor, tendo
recclhido seus ossos sepultaram-nos com temor e

respeito. Semelhantes ultrajes não podeis, nem de-
veis f.azer a meu bem amado pai e senhor, o Bispo
que está aqui; pois á enviado do Senhor Papa, 

" -9o
invencível iei Lotário. Sabereis portanto, que se the
causardes algum desprazer ou alguma chicana, os

que c mandãram considerâ'lo-áo como feito a êles

mesmos e exterminarão, a vós e à vossa terra. Não
me toca obrigar-vos a essa religião, pois, como eu

o soube da bôca do Bispo, Deus não quer servos
forçados, mas voluntários. Pcr isso, reuni-vos, em

comum, considerai o negócio da vossa salvaçáo e se

receberdes a palavra de Deus e o embaixador dessa

palavra decretai-o, de comum acôrdo."
Depois dês-.e discurso o príncípe e cs anciãos

reuniram-se num lugar ccnveniente. A deliberação
foi longa e por múito tempo duvidosa, sobretudo
porgue os padres dos ídolos, com vistas de interêsse,

105
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se opunham com tôdas as suas fôrças. Mas a parte
mais sã do conselho afirmava gue era infinita deÀàn-
cia, quando todo o mundo romano e as nações ciÍ-
cunvizinhas tinham sofrido o jugo da [ã criJã,
afastar-se voluntàriamente como'a6ortos, do rlg"iã

ue era justo amar o Deus
tos anos os tolerava rebel-

::'::J,11,"::il"j",?,.1;:
seu jugc,gue o céu náo f.izesse cair sôbre êles uma
espantosa vingança. Enfim, pelo efeito da clemência
divina , rejeitaram unânimemente o culto dos ídolos e
começaram a pedir a graça do batismo. A essa notÍ-
!iu,.. o bo-- pastor, cliorando de alegria, se pôs de
joelhos e deu graças a Deus.

Logo, tendo batizado naquela cidade todos os
príncipes, mandou seus padres, dois a dois, às outras
cidades, diante de si, a fim de anunciar ao povo a
conversão dos príncipes e sua próxima chegadá. Dois
dêsses padres, u-.áo. guais era udarrião, de c,rr.
bô5a 

. 
o biógrafo Ebbon ioube de tôdas estas parri-

cularidad"_r, dirigiram-se a uma cidade muito rica,
chamada Hologait, onde foram recebidos com honra
pela 

-espôsa do primeiro magistrado da cidade gue
lhes lavcu os -pés com humilãe devcção, rhes pr"pá-
rou a mesa e lhes serviu abundante jantar. Estavam
atônitos: 

.po.r encontrar no reino do diabo, tal graça
de humildade e hospitalidade. Depois dessa refáçaã,
um dêles, de nome Alboíno, tomou -a à parte, di.se-lhe
o motivo de sua chegada e como na assembléia de
[Jzncim, todos os príncipes tinham rejeitado o culto
dos ídolos e abraçado , fe de Cristo. A essa notícia
a boa mulher ficou tão admirada, que caiu por terra
e ficou muito tempo desmaiada. eúando lroito, â si,



VIDAS DOS SANTOS 107

Alboíno perguntou-lhe porque aborrecia atê êsse
ponto a graça de Deus, guando devia se alegrar, de
que Deus visitasse seu povo.

Não é isso gue me espanta, disse ela; mas meu
coração tremeu pela morte gue vos ame'aça de um
momento para outro, pois os magistrados desta cidade
resolveram com todo o povo, gue, se aparecêsseis em
algum lugar, vos matassem imediatamente, e minha
casa, até agora tão tranqüila e tão pacífica, que
sempre estêve aberta ao viajante, será profanada
po,r vosso sangue; pois -qe um dos magistrados vier
a saber que entrastes aqui, na mesma hora minha
casa será cercada, e eu, inf.eliz, se não vos entregar,
serei gueimada com todos os meus. Subi, pois, ao
alto de minha casa e escondei-vos, e eu enviarei meus
criados, com vossa bagagem e vossos cavalos, à mais
afastada de minh as fazendas a fim de que, se vierem
os inquisidores, vos possa desculpar, por só se encon-
trar em minha casa, vossas roupas e vossos cavalos.
Êles, agradecendo tão piedosa previdência, f.izeram
como ela havia determinado. Mal estavam escon-
didos e os cavalos tinham partido, o povo furioso,
atirou-se à casa, rebuscou-a em todos os cantos,
pedindo com gritos de morte os estrangeiros que lá
tinham entrado. A senhora disse-lhes: entraram
agui, ê verdade, mas, depois de ter comido, partiram
apressadamente; não pude saber nem de onde vinham,
nem paÍa onde iam. Segui-os, talvez os possais ainda
alcançar. Se partiram, responde o povo, ê inútil
persegui-los; que continuem seu caminho! Mas se
voltarem aqui, devem esperar morte certa. Eis como
a Providência fez terminar a busca; e os servos de
Deus ficaram escondidos no teto daquela casa, como
em casa de outra Rahab.

I
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A causa dessa inquisição e dêsse tumulto foi um
padre dos ídolos. Tendo ouvido f.alar da nova pt?-
gaÇão, ernpregou êste ardil. Vestido com o ntanto
e as insígnias de um ídolo, muito conhecido, saiu
secretamente da cidade, entrou numa floresta vizi-
nha e apareceu de repente a um camponês. Êste
julgando, ver seu deus, atircu-se por terra, e o ouviu
pronunciar estas palavras: Eu sou o deus a quem
tu adoras. Não temas, mas levanta-te e vai à cidade
dizer ao magistrado e ao povo de minha parte, Se
os discípulos do. sedutor que mora em Llznoim, com
o duque Vratislau, aparecerem entre vós, matai-os,
sem demora, do ccntrário a cidade perecerá com seus
habitantes. O camponês apressou-se em dar o recado;
o,s cidadãos resolveram unânimemente executar as
ordens de seu deus; mas a divina Providência salvou
seus servos, como foi dito; e rio dia seguinte, che-
gando o Bispo, êles saíram de seu esconderijo.

Mas, naquele mesmo dia, houve outra 'aventura.
Pela tarde, alguns dos companheiros do bispo, gue-
rendo visitar o templo da cidade, caminhavam sem
muita precaução. Alguns dos habitantes viram-nos
e imaginaram que queriam incendiar o templo. Logo
surgiu uma agitaçáo, que veio para êles tumultuosa-
mente. O padre Uldarico disse aos gue o âcorrpâ-
nhavam: Não é por nada gue essa gente se reúne;
sabei que fomos traídos. Seus companheiros, então,
voltaram atrás e Íugiram; mas um clérigo, chamado
Ditrich, que tinha chegado atê à porta do templo,
não sabendo onde se esconder, entrou ousadamente
no santuário, agarrou um escudo de ouro, pendurado
a uma parede e consagrado ao deus da guerra;
depois, apareceu diante dos amotinadores. Êstes,
homens de extrema simplicidade, julgando ver vir a
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I I
êles seu deus Gérowit,
vendo aquela Ítagueza,
dizendo a Deus, por
inimigos.

atiraram-se poÍ terra. Ditrich,
atirou o esqudo e fugiu, ben-
o ter livrado das mãos dos

O apostolo da Pomerânia-passou sete dias pre-

gando e batizando naquela cidade, deixou _depois o

frudr. )oão e foi a outia cidade chamada Cozegow.
'S"r. 

hâbitarrtes ofereceram-lhe dinheiro para gue êle

ã"i*ur." de pé um templo magnífico, que se acabava

de construir; mas o santo temeu que aquilo Íôsse

puru êles motivo de apostasia. o templo foi então

ãerribado e uma igreia cristã construída em seu lugar.

O ;ti;.ipe da cid"ade, chamado Mizlas, gue iâ tinha

,"..bido o batismo em I-Iznoim, tinha vindo par? a

ãLJi.rção da nova igreia; o santo Po'ntífice disse-lhe:

Mui querido filho, [r" ", 
gerei par-a o Cristo, ptlo

Errurjelho, esta dedicação exterior de vosso coração

pede á dedicação de vosso coração; pois vós sois o

i".plo de Ders, no qual o Cristo se digna- habitar
p"lá fê. Se então, quãrei; adornar a casa de vosso

coração,'de tal eus, que

lhe L o inspeto Poderei
Í.azer essa dãdic sPiritual'

Comovido por estas palavras, o príncipe disse com

voz trêmulá: Que ê preciso que eu faça, para que

O""r se digne habitar na casa de meu coração? Eis

o que vos reccmendo, respondeu o Bispo: examinai

os recônditos de vossa co sciência; se tirastes alguma

coisa a alguém pela violência, restitui-a dignamente.

Se fizestes prisio,neircs pelo dinheiro, despedi-os pela

honra de Úeus. Não fiz violência a ninguém, disse

o príncipe, mas tenho muitos prisioneiros que me

devem muito. Vêde, disse o santo Bispo, se há cris-
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tãos entre êles. O príncipe verificou-o, e encontrou
vários cristãos dinamarqueses; desobrigou-os de tôda
divida e os ofereceu ão bem-aventürado- pai. 

- 
õ

homem de Deus felicitou -o e disse: o sacrifício tão
agradável a Deus, qüe começastes, tornai-o perfeito;
dai também liberdaáe aos pagãos, a fim d" il; :;
submetam da melhor boa vo"ntade ao jugo á; ie.
Quanto a êstes replicou o príncipe, sa" c,ilpados de
muitos crimes e causaram-me prejuízos intôleráveis;
mas, bem-amado pai,_serão libertados segundo ,or.ã
palavra. o.piedoso oto deu-lhe graças, ã"rr"."odo
lagrimas e disse: Agora essa dedicação será agradá-
vel a Deus pois lhe preparastes uma -oruãu em
vosso coração. E começou a solene consagração.

Mas, por permissão dirrina, não se encontraram
mais as cinzas, que se tinham preparado para se traçar
no pavimento da igreja o, alfabeto grego e o alfabáto
Iatino, como está determinado ,oboítificat. --ô;servos Juraram que as tinham colocado ali, havia
muito tempo, perto do altar; entretanto não se eflcoÍl-
trcu delas o menor vestígio. Então o padre Uldarico,
como por inspiração, correu a um subterrâneo onde
se guardavam as cinzas. Ao rumor dêsses passos,
um prisioneiro, lá escondido, soltou gritos laméntosos
e estendeu a mão para fora de sua cela. Uldarico,
estupefato, aproximou-se para ver o que era e viu
um jovem carregado de cadeias de ferro, no pesccço,
no peito e nos pés. Tendo mandado chamar um
intérprete, compreendeu estas palavras; Servo de
Deus, tem piedade de mim , e fázei de mcdo qú ",me possa livrar dêste duro cativeiro. Sou filho de
um muito nobre príncipe dinamarquês e o duque
Mizlas tem-me aqui encerrado por cem -ur.o, d"
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prata que meu pai lhe deve. A essas palavras Ulda-
rico foi procurar o Bispo e contou-lhe secretamente o
que acabara de descobrir, acrescentando que, sem
duvida alguma, a consagração não se po,deria comple-
tar se'aquêle cativo não fôsse libertado com os outros.
O bispo respondeu: o príncipe iâ nos fCz tantas
coisas, que nada mais lhe ouso pedir; e não creio gue
haja na Alemanha um príncipe que ceda tão fàcil-
mente aos rogos dêsse estrangeiro. Entretanto, ide
procurá-lo em segrêdo; talvez aceda às vossas p'ala-
vras, embora a coisa seja muito difícil. Uldarico,
tomando consigo a Adalberto, o intérprete do homem
de Deus, conduziu o príncipe Mizlas para longe da
multidão; depois, tendo-o sàudado primeiro com o
nome de |esus Cristo, Adalberto perguntou-lhe se
todos os cativos tinham sido soltos. Êle respondeu
qtre sim. Pcr que, retorguiu Adalberto, quereis enga-
nar a fesus Cristo, gue não pode ser enganado? Por
que contristais seu apóstolo, negando e dissimulando?
Eis que por vossa dissimulação pusestes um impe-
dimento a essa consagração; pois as cinzas que se
tinham preparado ontem desapareceram por permis-
são divina e quando o cooperador de meu senhor,
Llldarico, aqui presente, [oi, não por acaso., mas por
disposição da Providência, procurar outras cinzas,
encontrou o cativo que quisestes esconder a Deus,
que tudo vê.

O príncipe estranhamente surprêso, disse então:
A êsse prisioneiro, dou mais importância que a todos
os outrosi por isso vos rogo gue não divulgueis êsse
fato, mas o deixeis em seu cárcere. Não pÍaza a
Deus, respondeu Uldarico, gue tantas obras de pie-
dade gue fazeis'por amor de Deus e que vos gran-
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jearam a admiração de meu senhor Bispo, pereçam
por trma írnica crueldade! Mas, respond"l o príncipe,
que será dêsses guinhentos talentos que seu pai me
devia dar para me indenizar dêsse incomparável
prejuizo? O Senhor, replicou Uldarico, o Senhor tem
com que vos dar o cêntuplo. Então,, por fim, o prin-
cipe Mizlas, gemendo e fremindo em si mesmo, excla-
mou: Tomo a Deus por testemunha, que se eu lhe
co,nsagrasse meu corpo pelo martírio, não fqria uma
ação mais penosa do que agora; êsse cativc, eue eu
tinha em maior conta que todos os outros, êsse cativo,
que eu tinha resolvido jamais libertar, pois bem,
contra minha vontade para honra de Deus Onipo-
tente, e por amor de meu Senhor, ó Bispo, eu lhe
dou a liberdade. Imediatamente mandou tirá-lo do
cárcere, colocou-o, êle mesmo, sôbre o altar, com
suas próprias mãos, ofereceu-o a Deus, como um
holocausto de agradável perfume e mandou quebrar-
lhe os ferros, diante de todos os presentes, que cho-
ravam de alegria, bendizendo a Deus pela grande
devoção do príncipe. O santo Pontífice terminou a
consagração, com maior alegria do que quando tinha
começado. Pouco depois, reconciliou os habitantes
da província com o duque da Polônia, seu suserano,
a quem tinham ofendido e a quem se dispunham a

Íazer guerra. (l)
Não longe da cidade de Llznoim, onde moravam

então o duque Mizlas e o Bispo Oto, a um dia de
navegação, estava a ilha de Rugen, então chamada
Verânia. Os seus habitantes eram extremamente
bárbaros e ferozes. Tendo ouvido falar da pregação
do santo homem, ameaçavam matá-lo, se ousasse

(1) Ebbon, n. 83-88.
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vir parà o meio dêles. Êle, ao contrário, guanto.majs
lhe 

-falavam 
nessas ameaças, mais tinha vontade de

lâ ir, na esperança do martírio. Como seus familia-
res, bem como o dugue, o dissuadissem Por causa do
perigo, imaginou um meio de ir, incógnito, mas êles,

tendo sabido de sua intenção, observavam-no conti-
nuamente, para não lhe dar tal ocasião. O santo,
por sua vez, censurava-lhes a pouca Íê e coragem.
Enfim, o padre Uldarico, vendo gue aquilo lhe preo-
cupava demasiado o coração, oÍereceu-se §feÍreÍosâ-
mente para ir êle mesmo. Tendo, pois, recebido a
bênção do santo Bispo, três vêzes se pôs ao mar,
mas três vêzes uma tempestade o obrigou a voltar
à praia. O santo compreendeu então gue os rugianos
não eram aind'a dignos de receb eÍ a graça do Evan-
gelho. (2)

Depois disso,, tendo distribuído os companheiros
por diversas partes da província, para terminar a
obra co,meçada, resolveu ir a Stetin, a fim de tirar seus
habitantes da apostasia; mas os clérigos gue o deviam
acompanhar sabendo gue os stetinos eram cruéis e

bárbaros, temendo por êle e por si mesmos, tudo
f.izeram para dissuadi-lo do intento. Cansado de
suas instâncias, êle lhes disse: Eu o vejo, viemos
aqui sômente para delíciasl tudo o gue se apresenta
de áspero e dificil, julgamos dever evitá-lo. Seja;
como não quero forçar ninguém à glória do martírio,
do mesmo modo, quisera a êle exortar-vos todos, se
fôsse possível. Mas eu vos rogo, se não me quereis
aiudar, pelo menos não me atrapalheis. Tenha cada
qual o poder de sua vida: sois livres e eu também.
Por Íavor, senhores, deixai-me. E tendo-os feito

(2) Sefrid, n. 14?-150.
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sair do quarto, pôs-se em oraç áo atê à noite. Chamou
depois seu criado de guarto, mandou-o fechar tôdas
as portas, afastar todos, e não deixar ninguém se
aproximar sem que êle soubesse.

Feito isso, vestiu secretamente a roupa de via-
gem, pôs os ornamentos pontificais com o livro e o
cálice numa mala, tomou tudo às costas, saiu silen-
ciosamente da cidade, e, sem ser acompanhado por
ninguém, tomou o caminho de Stetin. Vendo-se
sôzinho, bendiz ia 'a Deus de seu estratagema; corne-

a pé, outros a cavalo, correram em tôdas as direções,
para o encontrar. Pela manhã, os gue estavam a
cavalo e se tinham dirigido para o mar, alcançaram-no
no momento em gue ia embarcar num navio. Quando
os reconheceu, f icou muito perturbado e disse, ge-
mendo: Ai! Senhor |esus, Íilho único de Deus, filho
único da Virgem, doce nome de minha esperança,
privar-me-eis de meu desejo? Fazei, rogo-vos, gue
aquêles que chegam vão comigo, ou que pelo menos
não impeçam executar o meu intento. Êles, tendo
chegado, prostrârârn-se-lhe aos pês; êle prostrou-se
também, choram uns e outros; a tristeza impede-lhes
por muito tempo de falar. Enfim, depois de muitas
lágrimas, o Bispo perguntou-lhes tristemente: Que
vindes f.azer? Por f avor, voltai à vossa casa e eu
seguirei o meu caminho. Não praza a Deus! excla-
maram todos. Basta-nos .esta grande confusão; nós
não vos deixaremos jamais. Se quiserdes voltar,
voltaremos convosco, se preferis ir adiante, seguire-

I
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mos convosco. Mas digne-se vossa santidade aceitar
nosso conselho. Voltemos juntos a no,ssos irmãos e
a nossos servos hoje; amanhã, nós o dizemos com
tôda a sinceridade, nós vos seguiremos to,dos para
a vida e para a morte.

O Bispo cedeu a essa condição; partiu no dia
seguinte com todos os seus e chegou f.elizmente em
Stetin. Os habitantes da cidade estarram divididos:
uns perseveravam ainda na fê, outros, em maior
número tinham voltado ao paganismo. Aquêles rego-
sijavam-se com a volta do Bispo; os. outros ficaram
perttrrbados. Êle hospedou-se numa igreja, na ?Ít-
trada da cidade, a qual êle tinha .oã.ug.ado, em
sua- primeira viagem. Os apóstatas, amotinados pelos
padres dos ídolcs vieram cercâ-lo armados, e tumul-
tuosamente, gritando, que todos os que estavam lâ
dentro deviam ser massacrados, príncipalmente o
chefe. O Bispc, ávido do martírio, revástiu-se dos
hábitos pontificais, mandou erguer a cÍuz e as reli-
guias e entoando salmos e hincs, recomendava ao
Senhor seu último combate.

Os bárbaros, ouvindo-os cantar, ficaram estra-
nhamente admirados de que no momento de morrer
aquêles homens ainda pudessem cantar. Êles escuta-
vam, miravam-se reciprocamente, e, como encantados
pela virtude das palavras, começaram a se abrandar

religião com razões conveniente.s. Conversando
assim, uns com os outros, retiraram-se pouco a pouco,
cada qual para sua casa, Era sexta-feira; 

"'bispó

--.l
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com os seus, empregou aquêle dia e o seguinte em
jejum e orações.

Entretanto, um dos principais da cidade, cu jo
nome era Witsac, não deixava de pregar o reino de
Deus e a fê cristã, quer nas assembléias do povo,
nas praças públicas, quer nas casas, afirmando que

as tradições cristãs e a doutrina do Bispo eram santas
e cheias de verdade. Pouco antes, aquêle homem,
f.azendo pir:ataria contra os pagãos, tinha sido ata-
cado e feito prisioneiro, depois de haver perdido mu_i-

tos dos t"ri. Atirado a uma masmorra, carregado

Bispo chegou diante da cidade, Witsac que- então
faláva -uÉ ousadamente ainda, foi encontrá-lo com

seus parentes e amigos; prostrou-se-lhe aos p,ás, d"Y-
lhe giaças, contou-lhe detalhadamente a histó.ria do

seu cativeiro e de sua libertação, exortou-o â pregar
cora josamente o Evangelho, prometendo-lhe, com

todos os seus, ajuda-lo e assisti-lo em tudo'
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e contou-lhe de novo, diante de todo o povo, a histó-
ria de sua libertação. O Bispo subiu a um estrado,
pata falar à mtrltidão. Witsac servia-lhe de arauto
para. acalmar o rumor e obter que se fizesse silêncio.
A maior parte dos apostatas escutava mui de boa-
mente, quando o pontífice dos ídolos, que naquela
mesma noite tinha determinado matar o Bispo, chega,
cheio de furor, vomita contra êle mil injurias, sub-
verte a multidão, incitando-a contra êle; à sua ordem,
todos os apostatas agitam as lanças, paÍa ferir o
santo Bispo, mas os braços ficam suspensos no ar e

imoveis. O Pontífice dos ídolos quis dar-lhes o exem-
plo e ficou, como êles, ccm o braço e a lança no ar,
como estátua. Os fieis enchiam-se de admiraÇão e
louvavam a Deus. "Vêdes, meus irmãos, dizia o
Bispo, o poder do Senhor; pois, como eu vejo, foi
Deus que vos imobilizou. Por que não atirais fora
as lanças? Por que não retirais o braço? Até quando
ficareis nessa posição?" Como nada respondessem,
o Bispo continuou: "Eis vossos deuses, pelos quais
combateis; gue venham em vosso auxÍlio, se puderem
alguma coisa! Eis vosso padre que causou êste
tumulto; que invoque agcra seus deuses sôbre vós;
que vos dê conselho e auxílio! Se sabe ou pode algu-
ma coisa, eis o tempo." O padre dos ídolos e a multi-
dão dos apóstatas, ficavam mudos e imóveis.

Enfim, tocado de compaixão, o Bispo disse alto:
" Eu vos dou graças, Senhor |esus Cristo, porque,
segundo vosso costume, revelais, quando é preciso,
a potência de vossa Íôrça, para aterrorizar os adver-
sários e proteger os servos. Mas, como sois bom e
misericordioso, perdoai, por favor; perdoai a igno-
rância e a temeridade dêste povo, e segundo vossa
costumeira misericordia, restituí-lhes o uso dos cor-
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pos, de que os privastes." Ao mesmo tempo Í.ê.2 sôbre
êles o sinal da cruz e o efeito se seguiu à oração.
Disso se aproveitou para fazê-los conhecer o êrro,
deu-lhes a bênção e os despediu calmos; depois, diri-
giu-se à Igreja de Santo Adalberto, da qual existia
apenas o côro. Reconstruiu-a inteira às suas custas.

Um dia, quando para lá se dirigia, encontrou na
praça um grupo de crianças gue brincavam; sâu-
dou-as em sua língua e como tomando parte no fol-
guedo, abençoou-âs com o sinal da cruz. Tendo se
dirigido para a Igreja, viu que aquêles meninos, dei-
xando os jogos, o seguiam todos juntos, curiosos de
lhe observar a pessoa, e seu costume, como é natural
naquela idade. Parou no meio dêles e, falando-lhes
com maneiras carinhosas, perguntou se havia entre
êles algum que já tinha recebido o batismo. Entreo-
lharam-se e indicaram os que eram batizados. O
Bispo levou-os à parte e perguntou-lhes se queriam
conservar a fê do Batismo. Responderam com [ir-
meza que queriam de todo o coração . " Pois bem,
retorguiu o Bispo, se quereis ser cristãos e conservar
a f.e do batismo não deveis mais permitir em vosso
folguedo os meninos infieis que não são batizados."
Imediatamente, segundo a palavra do Bispo ajun-
tando-se a seus semelhantes, os meninos batizados
começaram a afastar os que não o eram e não se

misturaram mais com êles, em nenhum divertimento,
Era belo ver a uns, gloriosos de serem cristãos, tratar
familiarmente com o Bispo, escutá-lo, conversar com
êle, àvidamente, mesmo no meio de seus diverti-
mentos, enquanto os outros, envergonhados e confu-
sos de sua infidelidade, ficavam longe. Mas o bom
pai com doces palavras e segundo sua capacidade,
instruía plenamente na f.ê os meninos cristãos; ao
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mesmo tempo, exortava tão bem os outros, QUe âcâ-
baram todos por pedir para serem batizado, à to.ru-

aos gue ainda o não tinham recebido. Não que os
padres dos ídolos não procurassem ainda -ái, de

(l) -SeÍrid,- n. 151-164. - ,
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Íê.2, por meio de seu servo, vários milagres, e entre
outros, deu a vista a uma mulher cega. Mas, com os

milagres de bondade para com os infelizes, houve
também ntilagres de castigo para com os indoceis.
No dia da Assunção da SS. Virgem, o padre Bocétis

doutrina é essa que impede aos homens ocuparem-se
de seus interêsses necessárics? Quando é que vere-
mos nossas messes cortadas? Creio que sois inve-
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diferiu a resposta, porque queria consultar antes os
príncipes da Dinamarca. Nesse ínterim, o rei Lotário
e os outros príncipes da Alemanha mandaram Oto a
Polônia e à Boêmia, a Bamberg, na véspera da festa
do Santo Apóstolo Santo Tomás, 20 de dezembro,
com grande alegria de seu povo, depois de ter coÍl-
vertido duas vêzes a Pomerânia, a primeira com a
bênção do Papa Calixto, e a segunda com a bênção
do Papa Honório. ( I )

t**

..,.)..
(1) veja as atas ss.,2 de jutho; as duas vÍdas'de sdntà oto

de Bamberg, escritas por dois autorqs contemporàneos, anÍe, a narra-
ção de testemunhas oculares.

I
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" Naqueles dias, Ievantando-se Maria, foi com
pressa às montanhas, a uma cidade de ]uda. Entrou
em casa de Zacarias, e saudou Isabel. Aconteceu
que, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o
menino saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do
Espírito Santo; e exclamou em alta voz, e disse:

Bendita és tu entre as mulheres, e bendito
é o fruto do teu ventre. Donde a mim esta dita, que
a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque,
logo que a voz da tua saudação chegou aos meus

ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre.
Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de

cumprir as coisas que da parte do Senhor foram
ditas" (1).

***

Díz Castro Nery:
"Acompanhemos Zacarias que, terminada a se-

mana de serviço, regressa ao lar nas montanhas de

)udá.' "Desejaria muito, à fôrça de estudar alfarrábios,
dizer-vos como era feito êsse traieto na época de

Nosso Senhor.

(1) Lc 1, 39-{5.

t-
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"Nada sei, entretanto, contentando-me em des-

" - Lenda, mistificação?"

"Contraste violento, sacode os nervos, desperta
o bom humor.

"Reconhecereis a mão mr.ssionária gue ajardinou
o deserto, e, sôbre a cidade zinha q;r; áÉ;.É;;;;;;
agasalhâr, as tôrres dos co ventos franciscanos."Ladeai primeiro a Fonte du ürg"-, onde asmuçulmanas, vestidas de vermelho, pa'lp"úÀ;";:
cadas pelo khol, pulsos carregad"r á"ã-Lraceletes de

(1) .,Joergensen deseja,rla rnesruo
o nome ,,pedras" srí para dar ldéta da
nh&va, como uma obsessáo".

encher tôda ume págtna com
paisagem árida que o acabru-
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beber aos peregrinos. (l )
" saciai-vos. Repousai. Orai.
"Dois mil anos há Por esta mesma senda gue

trilhastes, subiu tambrám, ão chouto manso do 'muar,

o sacerd ote Zacarias.

do-lhe o opróbrio da esterilidade'
"Para estaS alturas Se orientou urna virgem

enroupada pitorescamente.como as judias de então:

tunica aruli manto vermelho, um longo véu branco

a esvoaçar sôb Íe a cabeça. (2)

hoje se escutâ Íro,s saudares dos palestinenses.

( 1 ) "Pormenores .em La . P4le-qtin9;

tromer, e Legende, Caren', DB"' :

Q) "Assim a descreve Fillion, Vie '

Joergensen, .Le Livre diOu-

.. I, P. 245".
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"Duas mães estão defronte uma da outra; duas
santas, duas almas em que Deus operou maravilhas,
pois uma concebeu na velhice e outra sem deixar de
ser virgem.

"Repetindo a façanha de Ana (1 ), de Débo'ra e

|udite, as grandes profetisas do Velho Testamento,
Isabel de Karem e Maria de Nazarrá modulam as

suas estrofes ao compasso do amor e da esperança.
Escutai o que decanta uma delas:

Tu és bendita entre as mulheres e bendito
o fruto do teu ventre. Donde a mim a ventura que
a mãe do meu Senhor venha bater-me à porta? Tanto
que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos,
c menino saltou de alegria em meu ventre. E bem-
aventurada tu, que crêste, porque se hão de cumprir
as coisas que da parte do Senhor te foram ditas", (2)

"Ao que a segunda, mais serena, mais lírica, mais
arrebatada de inspiração religiosa, mais impregnada
do estilo bíblico:

4 minha alma da glorias ao Senhor
exulta de contentamento em Deus, meu Saluador.
Êle deitou o olhar à pequenez da sua escraua,
por isso, dorauante, as gerações me chamarão feliz.

" Fêz em mim grandes coísas o
e o seu nome é santo,
a sua misericordia difunde-se,
sôbre aq-uêles q-ue o reuerenciam

que é poderoso,

de ídade em idade,

125

(1) "Ver em Lagrange, .

s., o paralelo entre o câmtico
(2) "Lc. 1, 42-45".

Evangile selon saint Luc, 4.. ed., p. 42 e

deAnaeoMagnifieat".
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" Êle manifestou a fôrça do seu braço,
díspersou os que se orgulham no fundo do coração,
destronou os poderosos,
leuantou os humildes.
Encheu de bens os famintos,
e despedíu os ricos, de mãos uazias".

" Lembrando da sua antiga misericórdia,
tomou cuidado de Israel, seu seruo,
segundo o que prometera a nossos Dais,
a Abraão, e a sua raça, para todo o sempre", (1)

"Não vos parece estar no céu?
"Essa humilde Karem, nas montanhas de fudá,

mais se assemelha hoje a um paraíso, tal o sublime
das harmonias que aí se desferem.

"Essa Isabel, quebrantada da idade, tôda se

inflama agora do Espírito de Deus, só pratica de
contentamentos, entusiasmos e hosanas.

" Essa virgenzinha obscura, que teve por sorte
em matrimônio um carpinteiro galileu, transformou-
se, após a Anunciação, num ressoador poderoso, des-
feito em cantares sôbre a terra. Tudo isto, efeito
da amabilíssima virtude da Esperança.

"Tenta-vos o espetáculo? Não fecheis as vossas
almas à visão do céu.

"Náo sejais dos que espalham por aí além ser o
Catolicismo religião de triste za; náo presteis ouvidos
a êsses mal-informados que só vêem na religião a
compressão dos instintos, o jugo dos sentimentos, a
meditação da morte e a pregação acêrca do inferno.

(1) "Lc 1, 46-â5"

t-
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"A religião que gravou no bron ze do seu Evan-
gelho os cânticos de Isabel e de Maria, ê religião
também de entusiasmo, de vida nova, de elevàção
mental, de alacridade, de Esperança.

"Felizes os gue, igualmente, põem tôda a feli-
cidade da terra em esperar a felicidãde do céu. Êsses
se esquecerão da série de carvões acesos com raros
pontos de refrigério (a vida), a que alude o filósofo
do pessimismo; não mais sentirão ãr dores, as angús-
tias, os trabalhos da presente vida; fascinados por
Deus, caminharão caniando para a glória , et exulta-
uit spiritus meus, in Deo salutari *eô" . (2)

plinio salgado. ,; ;,r: de Jesus,,,srande mo-
numento literário elevado à gloría de ciisto", con-
forme palavras do Padre Lãonel Franca, discorre
sôbre a visitação com muita singuraridade, sempre
muito poàticamente.

Diz êle:
"Maria, com o espôso, partiu de Nazaré à pro-

:rru da pequena cidade dás montanhas de ;iraa.Atravessou a planície do Esdrelon, súiu o contra-
forte de Sicar, venceu os ásperos aclives até o cume
de Betel e, desde o ondulaão altiprano de onde se
divisava os esbatidos confins da Éerêia, foi d"..""-
do pela garganta do Cedron.

"Dali em diante, os panoramas se desdobravam
em tonalidades soturnas. Qualguer coisa de vagos
pressentimentos lhe aperta o coração, ao contemp"lar

(2) castro Nery, rnfôncta e adolescêncla de Jesus, Ed. pont. F.
Pustet, 193?.

727
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aquêles cenários que parecem dispostos paÍa que

rrél"r se cumpra alguma espantosa tragédia.

réplica na paisagem.

"Parece trivial dizer, mas é sempre perturbador

ou gênio do Mal.

"A fôrça do destino que se desenvolve no seio

da mulher ê tão imperativo, que ela derre sentir a
influência do ser que se vem aproximando em sua

marcha para o mundo.

" No caso de Maria, êsse estado de espírito ê

impossível de ser explicado pela palavra. Ela conduz

no ventÍe a redenção dos povos, a sorte dos impérios.

Mais do que isso, conduz, pelo milagre dos milagres,

o Verbo Encarnado. Ela mesma, humana e limitada,

mos os mais fervorosos dos crentes nos afligimos
dez vê.zes pqr dia, .não:.podendo penetrar o raistério

divino.
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"Ela, por certo, não duvidava; não porgue o anjo
lhe tivesse aparecido, mas porgue atraia a Graça pela
humildade do coração.

"O fato de aparecer um anjo ou de ressuscitar
um morto, ou de operâr-se qualquer maravilha diante
de nós, jamais constituirá elemento Íundamental de
f,ê. A resposta de Abraão ao mau rico, que lhe pedia
enviasse Lâzaro à terra para avisar seus parentes,
exprime a maior das verdades: "Íra terra há profetas,
e os gue não os ouvirem também não acreditarão,
mesmo vendo um morto ressuscitado".

"Maria caminha pelas montanhas de Judá le-
vando "aquela ceÍteza" , Mas o amor maternal teme
ou se alegra diante do incerto [uturo".

"A paisagem da Galiléia canta como uma canção
genetlíaca. Os tons amáveis dos quadros cârnpes-
tres; a tranqüila faina de agricultores e pastóres,
semeando campos, podando vinhas, apascentando
rebanhos; a quietude das cidades humildes tudo
isso envclve em agradáveis presságios o coração de
Maria. Escalando, nesta viagem, as estradas errcatÍà-
coladas, que vão dos vales do Garizin às cumeadas
de Betel, eis que a paisagem a confrange.

"Prossegue de Rama, atinge a montanha das
Oliveiras. Divisa, à esguerda, a torrente do Cedron
e, à direita, um pequeno monte nu, chamado GOlgota,
ou Calvário. Alguma voz recôndita Íalarâ no íntimo
do seu ser? Não. Foi uma tristeza que passou. O
momento não é para entrenebrecer o espírito, mas
para erguer hosanas ao Senhor!
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"Maria vai rever os parentes. É bem a figura da
Sulamita exaltada pelo Rei-Poeta. Vem de uma
região de doçura epitalâmica. É a Espôsa. A Es-
pôsa Simbólica, flor humana, síntese das intenções
generosas da terua e da nobreza gue sobrou dos cri-
mes e dos pecados.

"Galga alegre as montanhas. Vai encontrâÍ-se
com Isabel e Isabel sabe". Maria tem certeza de que

ela sabe".

"Deus não falt", :"; ":rt consolação a Maria.
"Nada ê mais aflitivo no ser humano do que

estar de posse da Verd
Verdade. Notar que a
serções dos que a não po
com íntima convicção de que se faz mister ocult aÍ a

Verdade, como quem esconde um tesouro, para que

não a ve;'am arríe. do tempo e, vendo-a antes do

tempo, não se escandalizem.
"Maria alcandorâ-se nas solidões do Espírito'

Desde a mensagem celeste, sua alma habita um de-

serto. O {eser-to onde a Verdade mora sôzinha".

rl
lç:'***

"Ao transpor o limiar da casa de Zacarias, o

semblante da Virgem-Mãe ilumina-se de felicidade.
Saúda a prima afetuosamente, abraçando-a.

"No ventre de Isabel pula a criancinha de seis

meses e a máe, cheia do Espírito de Deus, clama com
"grande voz", (1)

(1) "S. Luca^s, caP. f, vs. {1 I 45"

.á--t
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Bendita és tu entre as mulheres e bendito
é o fruto do teu ventre! E donde me provém tamanha
honra ao ponto de vir visitar-me 

-a 
mãe do meu

Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a
voz da tua saudação, a criáncinha saltou no meu
ventre. Bem-aventurada a que acreditou, pois hão
de se cgmpTil as coisas que ãa parte do Senhor rhe
f oram ditas!" (2) .

"Maria transfigurâ-se. seus lábios se desatam.
Sai dêles um poema. A profecia das transformações
do mundo atravrás dos séculos:

" A minha ce o Senhor!
M eu espír
em Deus,
Porque, uoluendo o olhar à baixeza da terra,
para a minha baixeza e humildade atentou.
E^e,is, pois, gue, desde _agora, e por todos os tempos,
tôdas as gerações me chãmarão
Bem-auenturada!
Porque me fêz grandes coisas o poderoso,
e santo é o seu nome!
E a -sua misericordia,
de geração em geraçáo,
sôbre os que o temem preualece,
Com seu braço ualoroó
destruiu os soáe rbos
p pensamento de seus corações.
Depôs dos tronos os poderosos
e eleuou ,os humíldes.-
Encheu de bens os famintos
e despedíu uazíos os ricos" .

13'1

Q) "S. Lucas, cap. f, vs. 4l a 45,
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" Cumpriu a palaura que deu a Abtaão,
recordando-se da Promessa
da sua misericotdia!" (3).

"Êsse cântico é um desfraldar de bandeiras da

revolução divina contra a tirania dos homens que

".-ugám 
o Homem. A VirgemlMãe não_ foi apenas

o instrumento material da ievelação e do milagre.

Seu espírito colabora, como estão colaborando |osé,
Zacaúas e Isabel, como irá colaborar a criança que

está no seio da prima sexagenária, como colaborarão

os apóstolos, na obra redentora.
"'Maria fala com antevisão do Porvir' Não ê

sem fundamento que a saudamos com o nome de
"Rainha dos ProÍãtas"; na verdade, ela profetizou

sôbre os fatos mais importantes da marcha humana

ao desdobrar dos séculos" (4) ,

o Masnificat! ; ;";"ificatrevela e grorifi-
ca a Encarãação. É um cântico de ação de graças

a brotar do amor virginal de Nossa Senhora, âÍIUÍI-

.iurdo verdadeiramente o espírito novo do Reino de

Deus. E um cântico sublime. |amais, semelhante,

saiu outro dos lábios de qualquer criatura . É, em

tudo, digno da Mãe de Nosso senhor, de Deus, que,

".."itr"""a" 
Maria por máe, mostrou-se fiel às Pro-

messas feitas aos patriarcas do povo eleito e à sua

descendência, promessas que se 
-endereçam a tôdas

as almas fiéis.
T+T

(3) S. Luca^s, caP. f, vs. 46 a 55'

(4) PlÍ:rio Salgado, Vitla ile Jesus.
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SANTA MONEGUNDES (s)

Viútsa

Século VI

Monegundes era natural de Chartres. Casada,
teve duas filhas, as quais Nosso Senhor logo chamou,
levando-as dêste mundo. Inconsolável, a pobre mãe
resolveu deixar o marido, e retirou-se a uma celazi-
nha. Ali, deu-se â longos jejuns. Comia farinha mis-
turada a âgua, e nada mais.

Procurada pela santidade, Monegundes operou
curas. Medrosa da glória, deixou a cela, indo-se paÍa
Tours, refugiando-se ao pé de São Martinho, coÍls-
truindo um cubículo ao lado do túmulo daquele após-
tolo das Gálias.

Santa Monegundes foi a fundadora do mosteiro
de Saint-P ierre-le-Puellier, onde continuou a levar
vida de oração e de penitência e a f.azer milagres,
curando entrevados, cegos e tôda a sorte de doenças.

Quando faleceu, as companheiras enterrar ãÍt-
na na própria cela, onde os prodígios continuaram.

A cidade de Chimay, Hainaut, honra esta Santa
muito especialmente ( I ) .

t*r

(1) Greg. de Tours, Vitae Patrum e In Gloria Confessor.rn.
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Diz o Evangelho de São Lucas:
"Maria ficou com Isabel cêrca de três meses; e

depois voltou para sua casa" ( 5 ) .

Teria ela ficado até o nascimento de foão Ba-
tista? Os Padres gregos são contrários à peÍrlâ-
nência de Maria, invocando a inconveniência da pre-
sença de uma virgem naquelas circunstâncias. Mas
não ia ela mesma ser mãe? Os Padres latinos querem
que Maria tenha permanecido com_ a prima. Então
liavia de ir-se embora quando poderia ser preciosa
para Isabel, auxiliando-a n_o_gue se fizesse necessário,

tercando-a de afeição? Náo desejaria a Mãe do

Salvador ter nos braços o Precursor do Filho?
Maria teria Íicádo atê a circuncisão de |oão

Batista, "e depois voltou para a sua casa".

***

A festa da Visitação vem da Idade Média. A
antiga liturgia deixou-nos traços da comemoração na

sextá-feira tos Quatro Tempos do Advento, onde

pela festa da Visitação.
Os franciscanos, desde 1263, festejavam iâ o

Mistério.
Por gue se estabeleceu no dia de hoie, 2 de

julho, a festa da Visitação? Porqu-e s-e -crê 
gue seja

o último dia de Maria em casa de Isabel.

(5) Lc 1, 56.



SANTOS PROCESSO e MARTI-
NIANO (*)

Mártires
Epoca Desconhecída

Batizados pelo bem-aventurado apóstolo Pedro,
na prisão Mamertina, Processo e Martiniano tiveram,
sob Nero, o rosto pisado, sofreram os suplícios do
cavalete, dos azoÍÍagues, dos bastões, do fogo e dos
escorpiões, assim obtendo, acabados pela espada, a
gloriosa coroa do martírio.

A história dêstes dois mártires perdeu-se, tão
mesclada que ficou com a lenda. Segundo esta últi-
Ílâ, os apóstolos Pedro e Paulo forâm encarcerados
por Paulin_o, mestre dos ofícios, elevado por Nero,
na prisão Mamertina. Ali, numerosíssimos cristãos,
quase todos doentes, iam visitá-los, e eram curados.

Processo e Martiniano, dois oficiais, depois de
nove meses de encarcerados os dois apóstolos, pro-
curaram-ros, dizendo-lhes que Nero, certamente,
esquecera-se , pois. E, impres-
sionados que uilo que rru prisão
sucedera, ard o batismo.

Conta-se, então, que São Pedro, fazendo o sinal
da cruz sôbre uma rocha, dela arrancou água, com
a qual batizou as arderqsos oficiais de Nerõ.
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Postos em liberdade, Pedro tomou a Via Ápia
e se foi. Aqui, sempre segundo a lenda, desenvolve-se
o famoso episódio do Quo uadis? Pedro êncontrâ-se
com Nosso Senhor |esus e lhe pergunta:

Quo uadis, Domine? Onde vais, Senhor?

E )esus responde-lhe:

Vou a Roma para ser crucificado de novo.

Pedro compreende e torna os passos para a cí-

dade, onde, na manhá seguinte, sendo prêso, é recon-
duzido ao cárcere.

Ora, Processo e Martiniano, chamados por Pau-
lino para prestar contas da ação que haviam praticado,
são enviádos à prisão, onde, passando por tôda a
sorte dos suplícios, acabam sendo decapitados por
ordem de Nero.

***
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sÃo BERNARDINO REALINO (*)

C o n f e s s o r

São Bernardino Realino, jesuíta italiano, era de

Carpi, perto de Módena, onde nasceu no dia I de

dezembro de 1530. o pai, militar, servia sob um prín-
cipe de Gon zaga.

Bernardino principiou os estudos em Ca1Pl, c9n-

tinuou-os em MOd"rá e f inalizou-os em Bo,lonha,

graduando-se em direito civil e em direito canônico.

Podestà de Felli zano, advogado em Alexandria,
governador de Cassino ,. iliz em Castiglione, inten-
áente do marquês de Pescara, acabou por se Í.azer

y'esuíta.

Com trinta e quatro anos, foi admitido como

noviço no colégio de Nápoles. Era a 13 de outubro
de 1564. Ordenado padre com trinta e sete anosi,

confiaram-lhe, de início, o cargo de mestre dos novi-

ços, que levou atê 1571. Pregava em diversas igreias,
;, querido pelo prelado Mário Caraf.a, foi enviado
a Lãcce, orã" permaneceu quarenta e dois anos. Ali,
pregava ,u .ut"dral. Teve vida azaÍamada, Visi-
t^uá doentes, hospitais, prisões, f.azia conferências,
catequizava, evangelizava, Em breve eÍa o homem

de Lecce, que as famílias convidavam para almoçar
ou jantar e gostavam de ter ao lado.
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são Bernardino Realino amava muito particular-
mente os animais. Dora-lhe o coração quando via
um passarinho aprisionado numa gaiola.' Acercâvâ-
se, então, do dono, e negociava a ã,re. De posse do
passarinho, ia-se-lhe a tristeza, e o soltavá atiran-
do-o carinhosamente para o azul do céu, para a
liberdade. Logo, porém, uma nuvem de íristeza
ensombrecia-lhe o rosto: quantas avezinhas havia pelo
mundo a viver encarceradas?

Pelo inverno, espalhava grãos e migalhas de pão
pelo pátio da casa em gue morava, e um bando' de
pa-ssarinhos visitava-o todos os dias. Sem cerimônia,
pousavam-lhe pelos ombros, na cabeÇâ, a pipilar ale-
gremente, chegando mesmo a entrar no-quarto de
estudo do santo e a pousar sôbre a mesa, ú rirrro. 

"os papéis. E Bernardino, muito admirado e desva-
necid-o, agradecia ao Criador aquela bondade.

Em 1610, ficou quase cego, e, à medida eue ors
anos iam avançando, fo,i-se tornando cada vez mais
inválido, muito trôpego, muito acabado.

Naquela época, coisa ÍaÍa, concediam-lhe â co-
munhão diàriamente.

Um dia, foram procurá-lo os magistrados da
cidade. Encontrârârrl-Íro muito abatido,tesdormido,
fraquíssimo, enterrado quietamente numa vasta pol-
trona macia. oficialmente, suplicaram-lhe que tomasse
sob sua proteção a cidade, para sempre. Bernardino,
comovido, aceitou, e um a ata, ali mesmo, foi gostosa-
mente redigida

Pouco depois, Bernardino Realino vivia ainda,
aquêles magistrados, compenetradamente, deram de
pressionar o bispo para gue abrisse um processo
informativo para a futura canonização. Era a 15
de dezembro de I 615, A 2 de junho do ano seguinte,
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São Bernardino falecia, com oitenta e seis anos de
idade. Fôra grande amigo do bem-aventurado Carlos
Spinola, martirizado no |apão, de São Roberto Be-
larmino, Doutor da Igreja, e de Santo André Ave-
lino.

Beatificado por Leão XIII, no dia 27 de setem-
bro de 1895, foi canonizado pelo papa Pio XII a 22
de julho de 1917, juntamente com São foão de Brito,
jesuíta, mártir, e São )osé Cafasso.

No mesmo dia, em Galiano, Írâ Lombardia,
Santo Adeodato, confessor, século VI (? ) . Uma
inscrição demasiadamente obscura da igreja de São
Vicente de Galiano dá a conhecer, e sômente, que o
Santo faleceu com oitenta e cinco anos de idade. A
indicação cronológica é deveras incompreensível. As
relíguias de Santo Adeodato foram descobertas em
1007 e transportadas em 163l para a igreja de 'São
Paulo de Cantúrio, depois da ruína da igreja de
Galiano.

No mesmo dia da Visitação da Virgem, Santo
Udoceu, bispo de Llandaff. Desde muito jovem, foi
consagrado a rei da Bretanha.
Em 560, suce ilian, como bispo
de Llandaff, tual condado de

I
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Em Sezze, São Lidan, abade, morto em 1 I 18.

Nascido na Sicília,, fundou um mosteiro perto de
Sezze, onde jaz sepultado.

Em Roma, três soldados, gue, tendo-se coüver-
tido à vista do martírio de São Paulo, merecerâm ir
com êle participar da glória eterna. Na Campa-
nha, os Santos Ariston, Crescenciano, Eutíguio, flr-
bano, Vital, fusto, Felicíssimo, Félix, Márcia e Sin-
forosa, gue no tempo em que a perseguição de Diocle-
ciano mais se acendia, receberam a coroa do martírio.

***

t



I

i: DIA DE IULHO

SÃO FOCAS

lardineiro e Mártir

são Focas morava perto da porta de sinope,

cidade do Ponto; ocupâvâ-se em cultivar um iardim'
que lhe dava os meio. a" vida e com gue .f.azer 

abun-

dantes esmolas aos pobres. Em sua modesta profis-
são imitava a virtude dos antigos patriarcas. Como

morava à beira da estrada principal, sua casa estava

aberta aos estrangeiros e aos viajantes que_ não sa-

biam onde hospedáÍ-se. Cultivava a alma pela oração

e pela meditaião, qo mesmo tempo qqe seu jardim'

com seu trabalho. Era co hecido de todos por cristão
convicto. Também, numa das grandes perseguições,

a de Diocleciano, ao que se julga, tiveram ordem de

o prender e matar.
Um dia, São Focas recebeu vários estrangeiros,

e deu-lhes hospitalidade s:egundo o costume. No fim
da refeição, como se havia estabelecido certa coÍI-

fiança de ambas as partes, perguntou-lhes quem eram,

e o que vinham fa2er em 
.Sinope. 

Êles, encantados
com a cordialidade, disseram-lhe, sob segrêdo, que

tinham ordem de prender e de matar certo cristão
chamado Focas e pediram-lhe gue completasse a sua
qbra de hospitalidade, ajudando-os a cumprir a
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missão. O santo, sem mudar de semblante, cor-
cedeu-lhes o gue pediam e disse: Aludar-vos-ei
nesse negócio, pois conheço êsse homem, e o ercor-
trarei fàcilmente. Não ha de demorar muito e eu
vo-lo mostrarei, amanhã. sômente, descansai agora,
em minha pobre casa, gue é esta.

Depois de lhes ter feito essa promessa formal,
ocüpou-se de duas coisas: tratar bem seus algozes
e preparar um túmulo, para si mesmo. Depois de ter

gue era necessário para a
seus hóspedes, no dia se-

os Focas, com cuidado, a
prêsa jâ está pronta; se isso vos dâ ,prazer, tereis

er; Perguntaram-lhe com alegria
homem. Não está longe, diise,

êsse hor em sou eu mesmo. Cum-
pri a vossa missão, paÍa-a gual viestes de tão longe.
A essas palavras de um ho em que os tinha acohião
com tanta caridade e gue em sua pobreza os tinha
tratado com munificência, os satéliles ficaram imo-
veis de espanto e não ousaram agarrá-lo. Êle, porém,
os encorajou, dizendo gue sua morte não seriã obra
de suas mãos, mas crime dagueles gue os tinham
mandado. Nu-ma -palavra, falou-lhes táo bem, que os
pers uadiu, e êles lhe cortaram a cabeça.

Depois, no lug-ar de sua casa e de seu jardim,
construiu-se magnífica igreja, sob seu título, onde
repousaram suas relíguias principais. os peregrinos
para la aÍ'luiram sem cessar e dê tôdas ur-p"riâs do
mundo. Aí encontravam remédio para todos os seus
males: os doentes a saúde, os afÍitos a consolação.
p iardineiro mártir de Sinope estendia sua caridaáe e
hospitalidade bem mais longe do gue o tinha feito
en vida, Os nRariúeiros cantavam seus louvgres,

Á)
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no mar, não sômente no mar Negro, no mar Adriá-
tico, no mar Mediterrâneo, mas ainda no grande
Oceano. Repetiam em tôdas as linguas sua caridosa
hospitalidade e as maravilhas gue êle operava para
êles mesmos, no meio das tempestades. Muitas vêzes,
viram-no, à iminência de um temporal, despertar o
pilôto que havia adormecido, junto ao leme; outras,
dirigia êle mesmo o navio, através dos escolhos. Ha-
via também uma lei entre os marinheiros, em suas
refeições, de por de lado todos os dias a parte de
São Focas. Um a resgatava no primeiro dia, outro
no segundo, e assim por diante. As despesas eram
feitas em coniunto. Quando se chegava a um pôrto,
a soma total, chamada a parte de Sã; Focas, era dis-
tribuída aos pobres.

Essas são as particularidades gue nos apresenta
São Artério, arcebispo de Amásia, metropolitano de
Sinope, no panegírico gue pronunciou pelo ano 400,
em honra de Sao Focas, na igreja construída no
lugar de seu jardim e de sua casa. Acrescenta que
um rei dos Citas tinha mandado ao santo mártir sua
coroa e sua couraça; sua coroa, para agradecer-lhe
pela realeza e sua couraça para agradecer-lhe o valor
guerreiro. Tão grande era a fama do humilde jardi-
neiro entre os bárbaros, quanto contribuía para os
tornar humanos (1).

(1) Apud Ruinart.

III



SANTO EUDES ou ODON, DE
CANTUÁRIA

( Antecipado do dia 4 )
Era filho de um senhor dinamarquês, pagão,

estabelecido na Ingl atena., que, vendo-o inclinado à
religião cristã, dela o procurava dissuadir, guanto
possível, não guerendo nem mesmo gue pronunciasse
o nome de fesus Cristo. O jovem Odon não deixou
de continuar a fregüentaÍ as igrejas e de levar para
casa as boas instruções gue lá recebia; com isso, seu
pai, aceso em cólera, deserdou-o e o moço, radiante
de perder por Deus tudo o gue podia esperar sôbre
a terra, deixou os parentes' e se pôs a serviço de
Atelmo, unl dos principaís senhores e dos mais pie-
dosos da côrte do rei Alfredo, o Grande. Êsse, vendo
a boa inclinação de Odon, recebeu-o corl afeto pattep
no, deu-lhe todo o auxílio necessário e fê-lo estudar,
tão bem, que êle aprendeu grego e latim, a ponto de
escrever fàcilmente em verso e em pro^sa. Sendo
batizado, recebeu a tonsura clerical e as ordens até
o subdiaconato, eÍl que ficou alguns anos, por causa
da pouca idade; depois, foi ordenado sacerdote, e
tido em grande veneração pelo duque Atelmo e pelos
outros senhores, gue se confessavam com êle e lhe
recebiam os conselhos.
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Odon, com êsse dugue, Í.ê.2 wa peregrinação a

Roma, durante a qual êle o curou com suas orações,
lur"r1do:-o beber vinho, sôbre o qual tinha feito o

sinal da cruz. Depois da morte do duque Atelmo, e
do rei Alfredo , gozott de grande estima do rei Eduar-
do, seu filho, e do rei Edelstan, filho de Eduardo, que

rido de Antioquia para Roma e vários outros, rràÍ'
rados na história; enfim, gue mesmo na Inglaterra
São Melito tinha passado de Londres a Cantu âria e
São |usto, de Rochester. Odon convenceu-se ante
êsses exemplos, mas pôs outra dificuldade. Todos
êsses, disse, gue ocuparam a sé de Cantuária, depois
da conversão dos inglêses eram monges; não quero
violar tão santo e antigo costume; tambem eu desejo,
há muito tempo, abraçar a profissão monástica. O rei
louvou-lhe a humildade e piedade, e mandarâÍl-flo
depress,a ao mosteiro de Fleuri-sur-Loire, que então
gozava de grande reputação pela regularidade de
sua observância, ao decaído
muito, na Inglaterra. veio êle
mesmo trazer a Odon ePois de
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o ter recebido, tomo,u posse da sé de Cantuária, no
ano de 942. ( I )

Algum tempo_depois, fez constituições para a
consolação do rei Edmun [o e instrução áe ,"ú porro,
compreendidas em dez artigos. Nales ,".o-"áda a
imunidade das Igrejas, proibindo sobrecarregá-las
com _qualquer tributo e isso segundo a autor"idade
dos santos Padres; determina ort"rr"res do rei e dos

a obediência aos bispos,
ligar e desligar; os deve-

s e dos monges, recorrtefl-
e e os trabalhos manuais.

o resto refere-se a todo o povo. Encontrâ-se também
uma carta sinodal a seus sufragâneos, que parece
ser do mesmo tempo. (2)

O santo arcebispo de Cantuária morreu em 96l.

(1)
(2)

Acta §§.,
Labbe, t.

***

4 julii, Aet. Bened., sect.
IX, p. 609.

v.



SANTO ANATóLrO (*)

Bispo e Confe.ssor

Século III
Santo Anatólio foi bispo de Laodic+áia, na Síria.

Conhecemos-lhe a vida por Eusébio - História Ecle-
siástica, VIII, 32 - e por Sao ]erônimo - De Viris,
LXXIII.

Santo Anatólio nasceu no Egito, em Alexandria,
onde exerceu os mais elevados cargos, tal o prestígio
intelectual. Grande conhecedor de aritm êtica, geo-
metria, astronomia, física, dialética e retórica, desin-
cumbiu-se da cadeira de filosofia aristotélica.

Entre as obras que deixou, Eusébio cita os, câ-
nones sôbre a Páscoa e dez livros sôbre aritmrática.

Chamado a Antioquia para participar de urr cor-
cílio, dali demandou Laodicéia, onde, mais tarde, foi
feito bispo, guando dos imperadores Probo e Caro,
entre 276 e 283, segundo São ferônimo.

***



SANTO HELIODORO (*)

Bispo e Confe.ssor

Século IV

Santo Heliodoro foi bispo de Altino. Era amigo
de São |erônimo, do qual, possivelmente, foi colega
de estudos.

mado Florentino.
Bispo de Altino, cuidou do rebanho consciencio-

samente. Tomando parte no concílio de Aquileia,
lutou com grande afinco contra o arianismo,. Uma
Vida do Santo, inf.elizmente sem valor, situa-lhe a
morte no dia 3 de iulho.

O sarcófago de Santo Heliodoro está colocado
debaixo de um altar da catedral de Torcelo.

***



I

SÃO RAIMUNDO GAYRARD (*)

C o n f e s s o r

Raimundo Gayrard nasceu em Tolosa, e, desde

menino, prestou senriços na.igreja de São Sernino,

onde Íoi chantre, sem, contudo, entrar na glericatura'

Moço, @sott-se, mas a espôsa moÍreu prematu-

ramente. besde então só pensou em f.azer obras de

graus da dificil escadaria gue leva pata- o céu, para
ó Senhor. No dia 3 de julho de 1,1 18, faleceu doce-
mente, sendo enterrado num asilo que Íundara, ini-
cialmente abrigando treze pobres, em honra de |esus
e dos doze apóstolos.

' Tantos foram os milagres que se reali zaÍam à
beira do túmulo 'gue lhe recebeu o corpo, gue cedo,
bem cedo, foi honrado como santo pelas gentes.

O papa Inocêncio X aprovou-lhe o culto em
1652.

TTI



BEM-AVENTURADO RAIMUNDO
LULLA (*)

Leigo, T erciário F ranciscano

M ártir
Raimundo Lulla nasceu em Palma, Baleares, em

1232, ou, co,rno guerem alguns, em 1235. O pai,
Ramon, pertencia à nobÍezz. catalã. Aos catorze anos,
a estudar as artes liberais, foi admitido como pajem
na côrte de Jaime I de Aragão.

Depois da morte do pai, ocorrida em I 252, Rai-
mundo casou-se com Branca Picany. Tiveram dois
filhos.

Naguela altura, Raimundo levava vida exclusiva-
mente mundana, de grande liberdade: cortejavâ rru-
lheres, e, como bom poeta, que o foi o bem-aventurado,
dedicava-lhes poesias sôbre poesias, tôdas do mais
requintado cunho amoroso. E, não contente com lhes
dirigir ardorosas rimas, perseguia-as pelas ruas,
montando fogoso cavalo.

Uma noite, no quarto, a poetar sôzinho , àpãÍe.-
ceu-lhe |es_u_s crucificado. Impressionado, corlpreer-
deu que Nosso Senhor o desejava .todo inteiro.
Deixou então a côrte, e do bispo recebeu o habito
de ermitão, depois do que, completamente mudado,
hu'nilde e penitentemente, peregrinou a Nossa
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Senhora de Monteserrat, na Catalunha, e a São Tiago
de Compostela.

Logo pensou em buscar Paris, onde estudaria
gramática e ciências. Com efeito, estudou por nove
anos, não só aguelas materias, mas também o latim, o
ârabe, filosofia e teologia.

Findos os estudos, fixou-se no monte Randa,
para dar-se à contemplação.

Quando )esus crucificado the apareceu naquela
noite em que trabalhava as rimas, solitário, ro quarto,
encheu-se-lhe o coração do desejo de procurar o
martírio e de escrever cbras de apologética para os
árabes.

Agora, ali no monte Randa, no oitavo dia de
contemplação, de quietude, longe de tudo e de todos,
recebeu de Deus uma grande luz, luz que lhe ilumi-
nava o caminho a seguir guanto ao méto,do a ser
empregado nos livros que pretendia escrever pEra os
infiéis: daí o título que lhe costumavam dar de o
doutor iluminado.

Imediatamente, desceu do monte, indo em busca
de um mosteiro, cisterciense, onde se pôs a trabalhar
na Ars Magna.

De 1274 a 1276, escreveu vários trabalhos
importantes. Sua Ars Demonstratiua, escreveu -d o
bem-aventurado Raimundo Lulla em Languedoc, len-
do-a, depois, em público. Do rei, conseguiu a funda-
ção de um colégio em Miramar, que o papa |oãoXXI aprovou em 1276.

Vialando por tôda a Europa, ia escrevendo
sempre. Produziu o delicioso Liuro de Santa Maria
e traduziu do árabe a Arte de Encontrar a Verdade;
Tabula Generalis, Declaratio Raymondi per Modum
Dialogi, A Áruore de Fitosofí, âo Amor, Çanto de
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Raimundo, Canto de Ramon, êstes, dois últimos de
um lirismo incomum. À rainha, dedicou o Livro de
Orações. Em setembro de 1301, terminava a Rhe-
torica Nova. Numa viagem qte Í.ê,2 a Gênovâ escre-
veu, no barco, Os Mil Prooérbios, Em maio de 1303,
traduziu do latim para o espanhol a própria obra
Noua Lógica. Em 1305, no mês de abril, terminou o
De Expurgatione Tercae Sanctae.

Em Pisa, acabou a Ars Generalis et Ultima. Em
Avinhão, ofereceu ao papa o Líuro Sôbre a Aquisição
da Terra Santa, no gual sugeria a conguista de Cons-
tantinopla e a supressão do cisma grego pela fôrça
da espada.

Escreveu ainda o bem-aventurado Raimundo

o Amigo e a Amizade; e poesias, obras teológicas,
apologéticas, místicas, científicas, pedagógicas e PU-
blicações sôbre a cruzada e as missões.

Lulla foi o escolástico vulgarizador da Idade
Média. Via;ou por tôda a Europa, Ãfrica do Norte
e grande parte da Ásia. Da grande epopéia cri-s1âi,

mission âria e místicâ, o bem-aventurado Raimundo é
um dos heróis. Morreu, erl 1316, por |esus, aquêle

|esus que lhe apareceu, crucificado.
No fim da vida, escreveu sôbre si mesülo as

seguintes palawas:
"Fui casado, tive filhos, fui regularmente rico,

amigo dos pra zeÍes e do mundo. A tudo deixei, e
deixLi de coração alegre, a fim de trabalhar pela
honra de Deus e para o bem público - PaÍa exaltar
a 

11nta 

fC. Aprendi o árabe, e Por muitas vêzes,estivê

t-
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entre os sarracenos paÍa pregar. Pela fé, fui prêso,

encarcerado, batido, judiado. Lutei durante qua-
renta e cinco anos para excitar os dirigentes da Igre-
ja e os príncipes ãristãos a tratar do bem público.
Âgor. 

"óto, 
lrãho. Velho e pobre. Mas o meu ideal

é iempre o mesmo, e ass.m será, se Deus guiser".

No mesmo dia, ;;;1, oou"rsue, são Fleu-
ret, bispo e confessor, padioeiro da cidade de

Estaingo
Ná itt a de Man, São Germano, bispo, ro sêculo

IV ou V.
Em Quimperle, Bretanha, São Gurthiern, ermi-

tão (seculo VÍt ) . Segundo a lenda, êste Santo era

filho de um rei de Caábria. Depois de ter matado,
num combate, mas sem gue o soubesse, um dos sobri-
nhos, retirou-se para a solidão, depois que yeig a

descobri r a tragéãia. Mais tarde, fixou-se pela Ar-
mórica, viveu em Groix, depoús no lugar em gue sê

alevantou a abadia de Quimperle.
Em Oostkerk, Flandres, São Guthagon, corl-

fessor, no século VIII. Operou vários milagres depois
da morte. Segundo a lenda, São Guthago:r foi rei
da Irlanda, pais que deixou para servir a Deus, vi;
vendo recluso em Oo,stkerk.

Na Bretanha, São Goulven, bispo e confessor,

no século X. A crer numa Vida, Goulven teria
na justamente quando os

pa nente. Mortos os dois,

o indo viver numa ermida

sue fícava na vizinhança de Lesneven. Amigo do
ionde dç Evçn, garantiu-lhç a vitória sôbre os ror-
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mandos invasores. Sao Goulven ê homrado como
bispo de Leon.

No mesmo dia; em Alexandria, Santo Trifon e
doze outros santos mártires . É Em Cesaréia da
Capadócia, São |acinto, um dos camaristas do impe-
rador Trajano, gue tend r sido acusado de cristão,
foi submetido a diversas torturas e pôsto na prisão,
onde morreu de fome. Em Chiusi, rr" Tor. un",' Santo
Irineu, diácono, e santa Mr stíola, mulher de idade, os
quais, {epois de terem sofrido sob o imperador Aure-
liano diversos suplícios cruéis, -e"ece.am receber a
coroa do martírio. - No mesmo dia, os santos Marco
e Múcio, decapitados para |esus Cristo. Um rne-
nino avisou-os em voz alta de não sacrificarem aos
ídolos e foi vergastado; e, como persistisse, cada vez
mais em confessar a |esus Cristo, foi massacrado com
um cristão de nome Paulo, gue exortava os mártires.

Na Laodicéia, na Síria, Santo Anatólio, Bispo,
que deixou escritos, feitos para serem admirados, áão
somen-te pelos_hcímens piedosos, mas também pelos
filósofos. Em Ravena, São Dato, Bispo e cor-
fessor. - Em Edessa na Mesopotâmia, ã transla-
4uçã9 do coqpo de Santo Tomás, apóstolo, trazido
das Índias a essa cidade, e depois tiansferido paÍa
ortona. Em constantinopla, os Santos mártires
EulOgio e seus companheiros.

rta



4: DIA DE IULHO
SANTO ULRICO

Bispo de Augsburgo

Nasceu em 890, de uma das mais nobres famílias
da alta Alemanha e foi educado na abadia de São
Gal, onde Íez seus estudos. Nos dias de festa, ia
visitar Santa Viborade ou Guiborat, a Reclusa, güe,
falando-lhe por sua janela, dava-lhe santas instru-
ções particularmente para se conservar a puÍeza e,
como sinal dessa virtude, dava-lhe seu cinto, com
uma parte do cilício, para lhe servir de travesseiro,

que ai sofreria grandes penas. Ulrico terminou os
estudos em a casa de seus
parentes e êl de Santo Adal-
beron, Bispo deu entre outros

t



P ADR,E R,OHRB A C HER,

grinação a Roma.
pelo Papa, gue seu b
de Marin, mas que
perguntou-lhe de que P
oriundo e Santo Ulrico
província da Alemanha e r

e estou a serviço de Adalberon, Bispo dêssa cidade,

Não vos perturbeis, meu irmão, disse-lhe o P3Pa'

Adalberorr, '.ro..o senhor, deixou êste mundo, e Deus

à ordenando, é conveniente que sejais o pastor dessa

mesma lgreja. Como Ulrico a isso se recusasse, êle

acrescentou: Por que resistis ao desígnio de Deus? Se

recusais hoje ,e."6et e governar trangüilamente essa

igreja, não abalada nem desol
destruída e sagueada, no meio

treis,
pedir do Papa, tão triste

"31!";lil;f$;J:ll:
imposiç áo, para aceitar o eixou

R;;. ; ,olto, a Augsb tudo

."-o o Papa tinha Ptãdit, 909'

Hiltin foi então ságrado Bispo de Augsburgo e

Íâ COII-

de sua
undo o

Hiltin morreu em 924 e Ulrico sucedeu-lhe. En-
controu a cidade de Augsburgo no estado mais

deplorável. Os húngaros- e os eslavos tinham-na
saiueado depois, e gueimado a catedral. O noÍvo

t"d Íêz construir ài pressas uma igreja, Para nela

(1) Acta §§., 4 Julii, Pagi, an. 910.
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reunir o Povo. Uni
um bispo. DePois
nheiro, Íôra disPen

às suas funções esPirituais;
: Rezava todos os dias o

ofício, com o clero, na catedral e ainda o ofício da

§anta Virgem, o da Cruz e um terceiro, de todos os

santos, alé"m de vários outros salmos e o saltério que

recitava inteiro todos os dias, guanto possível . Dizia
todos os dias duas ou três missas, segundo tinha
tempo.
. ' 

Observava tôdas as regras e determinaçõeS rlo-
násticas, dormindo sôbr um lençol, não usando Íou-
pas de Íirrho e não comendo carne, embor a a fizesse

servir abundantemente aos gue cormiam com êle. O
primeiro prato, de sua mesa eÍa, na maiol parte'
ãirtribuídã aos pobres, além dos inválidos de tôdas

as espécies, quá ahmentava,H*U: i'tr ffir:l:i
almente clérigos, monges e
e cuidado da educação e da
tava com bondade as queixas

dos servos de sua dependência, quer contra seus se-

nhores, SeUS vaSSaloS, quer Contra OS OUtTOS SeTVOS e

Í.azia-lhes justiça com Ífumeza. ]amais estava ocioso,

mas se*pi'e ocupado ou em regular seus cônegos e

..ru 
"raoía, 

ou "- prorer à manutenção de sua famí-
lia, ou em reparar e adornar sua igreia, ou em forti-
ficar sua ciáade contra os atagues contínuos dos

húngaros.
No santo tempo da quaresma, passava quls€ o

dia inteiro e metaóe d r nôite na igreia. Para lá ia



PADRE ROHRBACHER

depois de meia-noite ou pelas três horas da manhã,
assistia aos ofícios noturn( s, a gue nós chamamos de
matinas, depois às laudes, até o despontar do dia.
ugmeçava então a rezar o saltério e depois as ladai-
nhas e as orações, gue a -elas eram inerentes, até gue
se tocavam as vigílias dos mortos. euando 

"siu.. .1 .vigilias, às quais assistia, terminavam, cantava prima
com os outros; depois, ficava na Igreja 

"rrglrrrtofora ,se f.azia a procissão e dizia r- 
"ãrrmo 

dós sal-
mos, com outras orações determinadas. Cantava-se
a missa comum do côro à volta da procissão e êle aí
oferecia sua oblação como os outros, beijando humil-
demente a mão do padre, sem ter em conóideração seu
carâter episcopal. Depois da miss a, dizia têrfa com
os irmãos, isto é, coÍn os cônegos. Erquanto os
irmãos iam ao iapítulo, ficava na igrej a até ã hora de
sexta. Depois de rezado êsse ofíció, Íazia as estações
diante dos altares. Ia, então, ao quarto lavar-se e
preparaf-se paÍa dizer missa. Depois da miss a, dizia
vésperas no côro com os outros. Quando todo o
ofício do dia estava terminado, ia à igreja de hospi-
tal onde lavava os pés a doze pobrãs e dava-lhes
e.smol-a separadamente. Voltandó para casa ao pôr-
do-sol, punha-se à mesa, onde fázia a leitura 'e 

à
qual se chegavam todos os pobres gue se apresentas-
sem, paÍa os fazer comer em tôrno dêle. Levantan-
do-se da mesa , Íezava as completas; depois, retirava-
se para seu guarto, para se entreter com Deus ünica-
mente, até o dia seguinte. Êsse modo de agir segundo
o autor de sua vida, testemunha ocular, conservou
desde o comêço da guaresm a atê o domingo de Ra-
mos. Três dias depois, reunia seu sínoáo, o gue
recomeçava depois, no mês de setembro seguinte.
Dava as bênçãos e oficiava tôdas as outras cerimô-

-
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nias da semana santa e da Páscoa com majestade e
devoção extraordinárias.

Fazia regularmente a visita de sua diocese numa
carroça puxada por bois, não que tivesse dificuldade
em ir a cavalo, mas para estar sôzinho com um capelão
e cantar salmos em liberdade; pois tinha sempre um
grande séguito de padres e outros clérigos, de leigos,
dentre seus vassalos, servos escolhidos de sua Íamília
e pobres, e a todos remunerava largamente. Na
visita, pregava, escutava as gueixas, examinava os
padres dos lugares, dava a confirmação e continuava
às vêzes durante a noite, à luz dos archotes. Essa
a vida ordinária de Santo Lllrico.

Não se mostrou menos grande nem menos admi-
rável nas ocasiões extraordinárias. No ano de 953,
Ludolfo, filho do rei Othon, mas de uma primeira
espôsa, revoltou-s€ cofltra o pai e suscitou uma guerra
civil na Alemaíha. A maior luta foi na Baviera.
Augsburgo foi tomada e sagueada; mas Santo Ul-
rico, gue lhe era o Bispo, embora muito mais fraco
gue os rebeldes, foi sempre fiel ao. rei Othon; e como
o exército dêsse príncipe e o de seu filho estivessem
um diante do outro e guase a travar combate, o santo
Pontífice, tomando consigo a Hariberto, Bispo de
Coire, negociou a paz entre êles com ta,nta felicidade,
gue os Í.Cz firmar um acôrdo em 954.

No ano seguinte, os húngaros invadiram a Ale-
manha com um exército inumerável e devastaram todo
o país, desde o Danúbio até à flo,resta Negra. Sitia-
ram Augsburgo gue só tinha muralhas baixas, sem
tôrres, mas o santo Bispo tinha reunido dentro, um
grande número de muito boas tropas de seus vassalos.

-

l-
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Combateram com vantagem, diante de uma das portas
da cidade, tendo consigo o bispo gue, sem outras
armas gue a estola, não deixava de €Xpor-se aos
golpes de pedras e de dardos, de que, todavia, não
ficou ferido. Terminado o combate, depois de ter
dado ordens para a defesa da cidade, passou a noite
em oração, e convidou as mulheres piedosas a se

dividirem em dois grupos, um dos quais Í.aria a volta
da cidade, dentro, levando a cÍuz e rogando a Deus
em voz alta; o outro, prostrado sôbre o pàvimento
da igreja, imploraria o socorro da Santa Virgem.
Mandou buscar, depois, tôdas as crianças' de peito e

as mandou estender por terra em redor dêle, diante
dos altares a fim de gue, com seu chôro, rezassem,
à sua maneira.

Depois de ter tomado um pouco de rePouso,
celebrou a missa, âo despontar do dia, deu â corlü-
nhão a todos os presentes e os exortou a pôr â espe-
rança ünicamente em Deus. Raiando o dia, como os

húngaros estivessem prorntos para dar o assalto, seu
rei soube que o rei Othon se aproximava, o gue o
obrigou a deixar a cidade para ir a êle, esperando
tomã-la sem resistência, depois de o ter derrotado.
O Bispo Lllrico, o conde Tiebald, seu irmão e vários
outros saíram de noite e foram unir-se ao rei Othon,
que, para se preparar ao combate, prostrou-se diante
de Deus, reconhecendo-se o mais culpado de todos
e f.Cz voto de fundar um bispado em Merseburgo,
se Deus lhe concedesse a vitória. Tendo-se erguido,
ouviu a missa e comungou das mãos do santo Bispo,
seu confesso,r; depois, tomou o escudo e a santa lança,
marchou contra os inimigos e os derrotou, com a vitó-
ria mais insigne gue jamais havia obtido contra êles.

160
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Era o dia de São Lourenço, l0 de agôsto, de
e55. (1)

No ano 969, Santo Ulrico Íêz sua terceira e
última peregrinação a Roma, embora sentisse dimi-
nuírem-lhe as fôrças, cada vez mais; de sorte gue,
depois de ter feito um pouco do caminho erl cârÍuâ-
gem, como de costume, foi preciso colocá-lo numa
espécie de liteira, onde ficava deitado. Tendo feito
suas preces em Roma, recebido indulgências e des-
pedindo-se do Papa, veio para Ravena; e sabendo
gue o imperador' Othon lá estava, mandou avisá-lo
de sua chegada e, sem esperar a resposta, veio à
porta do guarto. O imperador tinha tanto aÍeto pelo
santo velho, gue correu a recebê-lo, tendo um só pé
calçado; e mandou chamar a imper atriz Santa Ade-
laide. Êles entretiverârl-se algum tempo familiar-
mente; o bispo aproveitou a ocasião para pedir ao
imperador gue desse ao sobrinho Adalberon a admi-
nistração temporal do bispado de Augsburgo. Du-
rante o tempo gue ainda lhe restava de vida, a fim
de que tivesse mais liberdade para se entregar à
oração e às funções espirituais, rogava-lhe dar ao
sobrinho, depois de sua morte, o título e Ílesrtor o
cargo episcopal. O imperador concedeu-lhe o gue
êle pedia, deu-lhe várias' libras de ouro e proveu à
comodidade de sua viagem, até à fronteira da pro-
víncia. Adalberon acompanhava o bispo, seu, tio; e
depois de terem chegado a Augsburgo, reuniu todos
os vassalos e os servos do bispo e fê-los prestar jura-
mento de fidelidade em sua presença. Santo Ulrico
começou, então, a usar um hábito semelhante ao dos

(1) Vit. §. Ubald., Acta §§., 4 julii. Acta Berred. sect. V.
Regin. cont. Herman, Ditmar, Frod.
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monges, cuja regra jâ êle pra sava
püblicamente apalmatória e PaÍa
tirar tôda esperança aos gu bis-
pado. Mas morreu no fim de março de 973.

Algum tempo depois, Santo Ulrico soube da
morte do imperador Oúon, ocorrida na têrç a'Íeita,
antes de Pentecostes, 7 de maio de 973. Tinha assis-
tido às Matinas e à Missa e feito suas esmolas, como
sempre. Estando nas vésperas, depois do Magnificat,
sentiu-se mal; os senhores presentes Íizeta[l-ilo seir-
târ-se num banco. Êle inclinou a cabeça como se já
tivesse morrido; Íizeram-ÍIo voltar a si, deram-lhe o
Corpo e o Sangue de |esus Cristo, e depo'is de os

ter recebido, expirou trangüilamente aos sessenta e

dois anos de idade. Tinha reinado trinta e seis, como
rei da Alemanha e onze como imperador; ê conhe-
cido sob o nome de Othon, o Grande, e foi de fato
o maior príncipe do império, do Ocidente, depois -de
Carlos l\Íagtto. No dia seguinte de manhã, seu filho,
Othon II, já cotoado imperador pelo Papa, foi de
novo eleito, por todo o povo, gue lhe prestou iura-
mento de fidelidade; depois, mandou levar o corpo
de seu pai a Magdeburgo, onde foi enterrado ao

lado de sua prúeira ãspôsa, a piedosa rainha
Edite. ( 1)

Durante os dois meses gue santo Ulrico lhe
sobreviveu, fêz muitas esmolas e orações por êsse

príncipe e continuou 'a dizer missa todos os dias,
guantô suas fôrças lhe permitiam conservar-se de
pC, Quando não pôde mais rezar a Missa, Íazia-se
i"rr"r todos os dias à igreja para a ouvir. Depois,
sentado no guarto,, tenninado o ofício e o saltério,

(1) Vitich. l. IU, ; ln Íin.
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f.azia ler as üdas dos Padres e os diálogos de são

Gregório, por Gerard-o, preboste de sua ig-reja e

conversava com êle. Un dia disse, como desper-

tando de um pro'fundo sono: Ail Ai! eu quisera

jamais ter vistô meu sobrinho Adalberon; porque

consenti em seu desejo, êles não me guerem receber

em sua .o-pt rhi", &é gue por isso eu não tenha

sido 
tri?:i: são |oão, vestiu,se de manhã e ador-

ilou-se com os paramentos
duas missas em seguida, o
Na vêspera de São Pedr
se começasse as vésPeras
e se reves'tido das vestes
os funerais, êle se Pôs a e
so chegou na sexta.feira
ximar-ie, mandou estend
atirar a ela água benta, depois al]_[]cou deitado atê

expirar. Era ó diu 4 de iulho de 973 tinha oitenta e

trer anos de idade e cingüenta de episcoplío. F9i
enterrado em Santo AÍre ã Sao Wolfgang, Bispo de

Ratisbona, oficiou os funerais. Houve vários mila-
gres em seu túmulo; iâ tinha feito vários outros
áurante a vida. A Igreja honra-lhe a memória no

dia de sua morte. (li É coúecido sob o nome de

[.Ilrico, vulgarmente São Ouri. Sua vida foi escrita

por um autor gue tinha gozado de sua familiaridade.

*t*

(1) Acto S§. 4 Julü, - Act. Bened,, §ect' V'



O BEM-AVENTURADO GUILHERME

Abade de Hirsou

Tinha feito profissão de vida monástica na aba-
dia de santo Emerano, eq Ratisbona, quando foi
escolhido para abade de Hirsau em lolo. porsrà
tôdas as artes liberais, o sentido das divinas Escri-
turas, as leis de seu estado e as praticava. sempre
ocupado ou na leitura ou na or"çáo, ou no trabalho,
não era possível encontrá-lo na ociosidade. Não tinha
menos cuidado em manter ocupados seus religiosos.
considerando os talentos de cada gual, 

"-ir-"-g*vâ-os no gue f.aziam de melhor e, . Íi- de grr","o.
gue amavam a leitura tivessem os meios de se iáshuir,
formou doze dêles, para transcreverem os livros da
§_agrada Escritura á o,s escritos dos santos padres.
um dos doze, instruído em tôda espécie de ciência,
presidia a êsse trabalho, escolhia ôr hvros que se
deviam gopiar e corrigia os erros dos copistas. Eva
o meio de se enriq_uecer em pouco tempo ã biblioteca
de Hirsau. Mas Guilher.e tirrha: vistás mais vastas.
De todos os lados, pedia--lhe religiosos de sua casa,
para reformar outros mosteiros. â medida que os
mandava, fornecia-lhes todos os livros e tôdas as
outras coisas necessárias, de sorte gue ficava em
t{irsau, apenas um pegueno número de liwos gue

I
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se transcreviam. Sua comunidade era ordinàriamente
de duzentos e sessenta, inclusive os irmãos leigos ou

convers e gue êle se coÍtsi-

derava iá üvesse havido

alguns rll-oos de todos os

ofi.irt aProveitar no mosteiro'

O erme Íez estatutos Para
êles. LevantavêItr-se de noite, como os monges do

côro; mas suas matinas eram muito mais curtas;

depois, os gue gueriam voltavam ao leito. Todos os'

diás, de *ãt ha, ouviam a missa, iam ao capítulo
acusar as faltas gue tinham co.metido; 

- 
depois, ao

trabalho gue lhes'Íôra indicado, guer dentro guer

fora do mosteiro. Na hol a m'arcada rzuniam-se no

refeitório para a refeição, depois. do gue, náo era

mais permitido nem comer nem beber. Passavam as

festas e os domingos em
gue era encarregado d
vêzes conferências, de
tarde, ao sair do jantar ou
admiiiu ainda em seu mosteiro, à imitação de Clugny,
oblatos ou dedicados, aos guais era permitido coÍISef-

var as vestes seculares. Deu-lhes constituições'Pâr-
ticulares e um de seus monges, pata os governar'
Eram empregados nas obras pesadas fora e às v_ê1es

em servir os-pobres e os enférmos no hospital. Não
comiam nem com os religiosos do côro nem com os

irmãos conversos, mas num refeitório separado. De

resto, estavam todos sujeitos em tudo aos Superiores,

obrigados ao silêncio mesm_o, durante o trúalho e

conservavam o celibato. Se' eram mandados ao

campo, dispunhârr-se à üagem Pela confissão de

,",r, pecadãs e pela comun[ão do .orPo de^ ]esus
Cristó. O bem-aventurado Guilherme compôs um

-l
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livro. n De la musiqte - dois Du conput ecclé-
siastiEte, dois De la correction, dois ;- Dá,
constitutions para os monges, e os Usages de Hirsau,
várias cartas,e outros opúlculos. Funãou ou restau-roü guinze mosteiros e formou vários discípulos
ilustres, entre outros são Thiemon,- "r."bÇ-ã;Salzburgor G1ebc.ha1d, 

-bi-sno à" C;srança, Í"g"Jà
da Santa Se, Qlebehard, ú.po d"-S;l;", Sáo Ti,;;-ger, Bispo de Metz.j' A grande virtude de santo Abade Guilherme
era a caridade e a compaixão. um dia, ro meio do
invenro, tendo e.ncontraão dois pobres q"" it" páài"-
agasalho, cortou o manto em dois e dáu 

" ."ã, u-,
uma metade. V ,ses doàntes, p;
digalizava-lhes ti es e cuidav"jlh.,
1,1 

r*,rltura. Tf o particular p;il;
alrenados, tazia I , com sua cohu-
nidade e os d vêzes Deus
multiplicou os alimentar os
pobras. Um dia, te encontrou
trrn infeliz gue so podia caminhar com as muletas. ó
santo tomou-lhe uma, parou alguns passos adiante,
e disse ao homem gue Íôsse a êÉ. o'pobr" p;i.i;;
protestou, gug aguilo era impossível; mas, ante a
ordem reiterada dc santo,'fcz êsforços, aproximou-se
pouco a pouco e, por fim, atirou a outra muleta e ficou
curado. A compaixão de Guilherme estendia-r" .o,
próprios animais. Durante um inverno muito rigo-
roso guando a terra estava cobert r de muita ,reíe,
ordenou gue se pusessep nas moitas, feixes de aveia'
P.r3 os passarinhos gue pereciam de fome e de frio.
.Entim, no ano mesmo de sua
ção de uma igrela gue Íazia
começou por a enúerde pobres de

l'-
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à outra e aí se encerrou cof,r êles e os senriu com
suas próprias mãos. Nessas práticas de caridade
morreu, a 4 de julho de 1091, depois de ter abraçado
todos os seus religiosos e depois de lhes ter Íeco-
mendado sobretudo perseverar atê à morte na uni-
dade da Igreja.e na obediência à Santa Se. (1)

Nesse tempo, um grande número de leigos, na
Àlemanha, abraçou a vida comum, renunciando -ao

mundo e dando-se, êles e seus, bens, ao serviço das
comunidades de clérígos e monges, para viver sob
sua direção. Alguns invejosos censuraram suâ rlâ-
neira de viver, mas o Papa Urbano tendo-o sabido,
escreveü nestes têrmos aos superiores dêsses bons
Ieigos: Aprovamos essa maneira de viver, gue vimos
com nossos olhos, julgando-a louvável e digna 'de
perpetuada como imagem da igreia primitiva e â coil-
firmamos, com estas cartas e nossa autoridade apos-
tólica. Alem de uma multidão inumerável de homens
e de mulheres gue se dedicaram assim ao serviço
dos monges e dos clérigos, houve também nos campos
uma infinidade de moças, que renunciando ao câsâ-
mento e ao mundo punham.se sob a direção de algum
sacerdote, mesmo de mulheres casadas, que viviam
assim, sob a obediênciar, em grande piedade. Aldeias
inteiras abraçaram essa devoção e esforçâvâItr-s€ por
sobrepujar uma à outra em santidade. (2) Não nos
recordamos de ter visto em nenhum século eÍeitos
mais maravilhosos dêsse espírito de vida, gue' ês,tá

sempre com a lgreja; 
-verémos, 

poiêm, :efeiiô§ inais
maravilhosos ainda.

Acta SS.

Beúhold,
- 4 julit.
ano de 1091,

(1)

Q)

I
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SANTO OSÉIAS E SANTO AGEU (*)

Profetas

Antigo T estantento

Foi Odon gue introduziu êstes dois profetas do
Antigo Testamento, nesta data de 4 de julho ro ÍrâÍ-
tirológio romano. Os gregos festejam-rlos em dias
e em meses distintos: Oséias a 7 de outubro e Ageu
a 16 ou 17 de dezembro.

Oséias e Ageu são chamados profetas menores,
por serem pouco extensos os escritos que deixaram.

OSÉIAS

Oséias principiou a profetizar cêrca do ano 800
antes de |esus Cristo. Foi escolhido po,r Deus para
anunciar os seus castigos aos reinos de f udá e de
Israel, e a felicidade que mais tarde conseguiriam,
reunidos com tôdas as nações do mundo no reino
do Messias.

Segundo São |erônimo, Oséias significa salua,'
dor. Era filho de Beeri, mêu poço, segundo o mesmo
Doutor, pôço donde sempre emana, límpida, fonte de
vida, a âgua pura,
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A palavra de Deus foi dirigida a. Oséias nos

dias de'Orias, de ]oatan, de Acaz, de Ezequias'

;;ir a"-;uaa, ã to, âiu. de |eroboão, filho de |oás'
rei de Israel.

Aprimeirapartedolivrodeoséiasfaladas
suas ações simbólicas.

"Começou o Senhor a falar a Osêias' guando

lhe disse:
Vai,tomapormulherumaprostitutaetem

filhos de prostituiçãô,.Porqye a terra ,de 
lsrael não

cessa de se pià"titlir'(àu idolattar), abandonando o

Senhor".

Diz o Padre Matos soares nos seus comen-

tários:
"Deve notar-se que os profetas quase sempre

usavam de têrmo's prostituição, fornicação' etc" para

i"Ji.ãr a idolatria. Vitto que no estilo oriental se

fala guase mais com ações simbólicas do que c9m

palav.as, quandr se quer exprimir alguma coisa

muito importante, havia de causar no povo uma $râo-
díssima í.pr"rrão o ver que Osé'ias, jovem virtuoso,

para arunciar a Israel ó- qye D :us lhe mandava'

servia-se, por ordem do Seáhor, dum sinal extraor-

áirrati", qüd era o de tomar PoI espôsa uma mulher

idólatra óu, segundo o sentido literal, prostituta.
.,Ao passo gue o senhor provou a obediência e

humildade de Osáias, tirou a mulher do seu mau

estado, e apresentou ao povo de Israel uma imagem

vivíssima do seu adultério, espiritual e prostituição

ao culto dos ídolos, indicando-lhe ao mesmo tempo

o, castigo que receberia pelos nomes que mandou pôr

ao segúndo q tçrççiro filhq,
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"Alguns autores modernos pensam que não se
trate dum casamento real de osãias, ,,u. dum sím-
bolo êxpressivo da idolatria de Israei,.

Continuemos com o texto:"oséias foi e tomou por sua mulher a Gomer,filha de Deblain, a qua,r ôoncebeu e Ihe de, à-1;;um filho. O Senhor áisre a Oséias:
de lezrael, porgue dentro

quebrarei o arco (ou o D
vale de lezrael" ,

"Ela concebeu outra vez e deu à luz uma filha.O Senhor disse a Oséias:
" - POe-lhe o nome de Sem-misericórdia (ou:

Aquela 
.de que se não tem pen, ) - ;;rque não metornarei mais a compadecer da casa áe I.raer, 

"r[,a esquecerei inteiramente. compadecef-rre-ei, porém,
da casa de |udá; salvá-los-ei pór meio do S";li;;";
IJeus, e não p"lo arco, nem-pela espada, nem pelàguerra, nem pelos cavalos, nem p"ior cavaleirãs"."Gcmer desquitou a sua fihã, cia-ud" sem-
misericórdia, concebeu outra vez e dzu à luz umfilh".O Senhor disse a Oséias:

" - Poe-lhe o nome de Não-fireu-povo, porque
YT iá .não sois meu povo, e eu não sou mais ,oaro,,(Deus) .

"Porém (u* dta) o número dos firhos de Israetr
ue não se pode medir nem

lugar onde se lhes disse:
dir-se-lhes-á: Vós sois

o os filhos de ]udá e osfilhos de Israel sç juntarão, constituiril ,OUr" ,i *

t-
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só chefe, e transbordarão para fora do seu território,
porgue grande será o dia d9-lezrael".. (1-)
' ' Grãnde será o dia da libertação de lezrael, ou

Israel, motivada pelo arrependimento, pela penitência

dcs pecados.
"',- Dizeia vossos irmãos: Vós sois o meu povo;

e a vossa irmã, Tu-alc'ançaste misericórdia'
"Levai a iuizo a vossa máe, levai-a a iuizo (2)

porque ela não ê mais minha espôsa, nem eu seu

ãrpOro. Tire ela as suas fornicações da sua .Íace, e

áJ r.rr adulterios do meio de seus seios (3 ) , para

que não suceda que -eu a despoie, ficando ela nua'

il ü;nha no 
"rtudo 

em gue se encontrava no dia

á" r"ú nascimento, gue a torne semelhante a um

deserto, a transformá numa terra ressequidl .." a
mate à sêde. Não me compadecerei dos seus filhos,

porque são filhos da prosiituição. C9- efeito, sua

máJ prostituiu-se (idolatrando) , aguela que os con-

cebeú se conduziu m'al e disse: Irei após os meus

amantes (ou ídolos) , gue me dão o meu pão e a

minha água, a minha lá e o meu linho, o meu azeite

e a minha bebida".
"Por isso vo'u fechar-lhe o caminho com uma

sebe de espinhos; cercá-lo-ei com um muro, e ela

não encontrará aS SuaS veredas. Irá em seguimento

dos (ídclos) seus am'antes, mas não os alcançará.

Dirá então: Ir
timo) espôso,
agora. Ela n
ídolos) que lh

(1)
(2)
(3)

Oséias, 1, 1-11.

Ou seja: condenai os excessos ou vossa naçáo'

Quer dizer: a sua idolatria.

I



L72 PADRE ROHR,BACHER,

(4) Por causa da extrema miséria, Deus, misericordioso,
comoYeu-se.

ll. pro! igalizei a prata e o ouro, que oÍereceram a
Baal. Por isso (mudarei agora , " proreder a seu
rcspeito), ou tomarei o meu trigo u ieu tempo, e o
meu vinho np estação própria, e tirarei @às'suasmãos) a-minha Iã " o á"u hnho, gue cobrem a sua
nudez. Agora descobrirei a sua s
dos seus amantes (qu" 

"* nada ,
e ninguém a livrará da minha mão; s
os seus divertimentos, as suas sorenidades, as ,r".
neomênias, os seus sábados e tôdas as suas festas.
Destruirei as suas vinhas e as suas fig""iru*, d"-qr"
ela disse: Estas são a,s recompensas que me der'a-
os meus amantes e reduzi-la-ei a um matagal, e
devorá-la-ão o,s animais selvage"r. 

-- 
c"rtiúlÉ";

pelos .dias em gug prestou curto" aos Bu.ir i ;-- ";ídolos), queimaídoJhes incenso, enguanto se cÍt-
teitava com as suas arrecadas e com ós r"ur colares

"- 
i" após os seus amantes, esquecendo-se de mim,

diz o Senhor".
"Potr isso a atrairei (4) , conduzi -la-ei à sole-

dade e falar-lhe-ei ao coração. Dar-lhe-ei as suas
vinhas e o vale de Acor, .o*o porta de esperança;
ali cantará (hinos a De,us) como nos dias da .L"
juventude, e como nos dias em gue subiu na terra
o Egito. Nesse dia, diz o senhoi ela me chamará:
V"u espôso; não me chamará -àir, Meu Baal
lcorno aos seus ídolos) , Tirarei da sua bôca os
nomes dos Baais, para gue nunca mais sejam pro-
nunciados os seus nomes. Farei úiança paÍ.a el".
naquele dia com os animais selvagens, com as aves
do céu e com os répteis da terra; tirarei d" p"r"i.o
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o arco, a espad a e a guerra, e fá-los-ei repousar com

tôda a segurança. Então me des'po'sarei conligo para
sempre, desposaÍ-fre-ei contigo na _iustiça e no
direito, na misericórdia e no amori desposatÍ-fre-?i

contigo com uma inviolável fidelidade, e saberás _que

"., 
tog o Senhor. Nesse dia atenderei, diz o Senhor,

atenderei os cêus, e êles atenderão a tertai 'a tetta
atenderá o trigo, o mosto e o azeite, e estas coisas

atender áo lezrael ( 5 ) qo Pais,
um terreno de sement daquela
(nação) qre se cha . Direi
ao âr" se chamava Não-meu-povoi Ju és o meu

po,oó. E cle me dirá: Tu és o meu Deus". -(6-)' 
Segue-se o resga,te da mulher infiel, símbolo da

misericórdia divina paÍa coÍm Israel.
"O Senhor disse-me:

Vai, ainda, e ama uma mulher (gu'" toí)
amada dum amante e adúlter a: ê assim que o Senhor
ama os filhos de Israel,
os olhos em deuses estra
uva. (7 ) Comprei a (tal
de prata, e por homer e m
Tu- me esperarás largos dias, durante os guais não
te portarás mal, não te entrqgaláq a homem algum,
e tâmbém eu esperarei por ti". (8)

(5) Diz Crampolr: «Harmonia entre o mundo moral e o

mundo físico. Jezrael, isto é, fsrael, pede às pla,ntas que germinem,

estas pedem à telra a, seiva, a terra pede chuva aos céus, os

céuS pedem-na, pgr Sua vez, a Deus, que de bom gfado a concede>>.

(6) Oséias, 2, l-24.
(7) ...que se ofereciam aos deuses.

(8) Para ver se se al?epende, se se afasta das faltas, para

depois tomá-la por espôsa.

173
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" Porque .os filhos de Israel estarão durante
muitos dias sem rei e sem chefe, sem sacrifício, sem
estela, sem éfode e sem terafins (9 ) ; depois disto
os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor seu
Deus, e (o desc endente de) Davi seu rei; e, no fim
ior. tempos, olharão com respeitoso temor para o
Senhor e para os bens" (qu" ete thes terá feito,i. (10)

A segunda parte do livro de Oséias refere-se
aos seus discursos. Fala da corrupção geral: dos
crimes de tôda a ordem, particulaimente entre os
úefes-espirituais, os quais- desencaminham o povo;
da idolatria aliada aos ma:ores crimes; da falsa coÍl-
versão e da vá esperança de Israel; do fogo das
paixões, intenso; das alianças nefastas.

E Oséias prediz o castigo de tantos crimes, o
castigo que vai preparando a misericórdia. Israel,
embora guerido de Deus, será castigado, mas depois
receberá o perdão e se salvará. São as promessas
de salvação. os pecadores são convidados ã penitên-
cia. Que Israel reconheça os seus erros, e 

-Deus 
o

salvará e lhe dará prosperidade.
"Quando Israel era menino, eu o amei, e chamei

do Egito _o meu filho. ( 1l ) Mas, quanto mais os
meus prcfetas os chamaram, tanto mais êles se reti-
raram da sua presença; sacrificaram aos Baais e

(9) os largos dias da penitência de Gomer: figura dos rnuitos
anos' durante os quais rsrael devia esperar o perdão, exilado,
privado de rei e de culto, sem sacrifício e sem terafins ou está-
tuas dos deuses.

(10) Oséias, 3, 1-5.
(11) rsrael, povo chamado filho primogênito de Deus, foi,

ao sair do Egito, símbolo do Menino Jesus, qua.nd.q morto Henod,es,
voltou para a pátria.

-
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queimaram oferendas aos ídclos. Entretanto eu ensi-
íurru os de Efraim a andar , trazia-os nos meus braços,

"Como te tratarei, ó Efraim. (12) EntregaÍ-te-?i,
ó Israel? Poderei tratar-te como a Adama, ou tcr-
Í1àÍ-t? como Seboim (depois de te tet amado tantc)?
O meu coração dá o,

coÍrove-se a minha o

furor da minh a ita, rt

ave, e da terra dos assírios como uma pcmba, e

estabelecê-los-ei em suas casas, diz o Senhor".

Deus, chamando os exilados, com forte voz,
como a do leão, vê-los-á acorrer de todos os lados.

"Efraim ceÍcou-ffie de mentira, e a casa de

Israel, de engEul.o. ltdâ, porém, conduziu-se com

(].2) Efraim, afastado
trabalho: «Atrelarei Efraim,
(Oséias 10, 11).

do Serüror, será submetido a rude

Judá lawará,, Jacó Puxará' a grâde»

I
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Deus e com os santos como uma testemunha
[iel". (l3)

E aqui se fala do,s judeus que não imitaram lacô,e corresponderam com pecados os benefícios de
Deus:

"Efraim apascenta-se de vento, vai atrás do

Canaan "significa mercador, diz o mesmo Cram-
agui a Efraim, o qual, como
ocura enriguecer por meio da

(13) Oséia,s 11, 7-tZ.
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Egito, Í.ar-te-ei repousar . ainda nas tuas tendas
(ip"ru da tua obsiinação) , como nos dias da Íesta

(dos Tabernáculo,s'1 .

"Também falei aos proÍetas e multipliguei as

visões; por meio dos mesmos profetas apresentei-vos

puruUotàr. Se os galaaditur ião ímpios, serão redu-

;id;r â nudu, e- Õalgala, o,nde imolam touros; além

disso, os SeuS altares se transformarão em montões

á" escombros sôbre os sulcos dos campos' lu:ô
fugiu para a planície de Aram, Israel serviu ( a

filaof puru adguirir um? espôsa, ara adguirir uma

mulher guardou o gado".
Aqüi Osêias retoma a história de laco, interrom-

pida, p*u mostrar gue Israel foi tratado com mais

irurdrra, com mais doçrru do que o seu antepassado.
"o senhor f.ez sair Israel do Egito por meio

dum proÍeta, e por meio-dum profeta o povo f91 guar-

dado. Não obstao e, Efrai- poorroco,u a ira ( diuína)
mas o sangue que derramou recairá sôbre êle, e o
tà,, Senhor"he àará (a paga) do seu ultraie"' (14)

Segue-se o castigo dos ingratos:
"úando Efraim, terrível pelas suas palawas,

tornava--se forte em Israel, delirrqüiu, adorando Baal

e morreu. Agora continuam a Pecar; Íizeram para

si, com ,ru p""rtu, estátuas fundidas, ídolos de sua

invenção, o grr" tudo ê obra de artistas. A êstes

(idotos) e qú" se dirigem, oferecemJhe sacrifício's

humano., " ãão beijos nos bezerros. Por isso serão

como aS nuvens da' manhá, como o orvalho matinal,
que logo, passa, como o pó arrebatado da- eira pelo

tãrvehãho, co-o o fumo gue sai pela janela. Toda-
via eu sou o Senhor teu Deus deó [e (que saíste dal

(14) Oséias 12, 1-14.

I
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terra do Egito; tu não conhecerás o,utro Deus fora
de mim; não hâ Salvador senão eu. Conheci-te
(tratando-te como fitho) no deserto, numa terra
esteril. Êles se fartaram guando tiveram a sua pas-
tagem; uma vez saciados, levantaram o seu coráção
e esguecefârn-se de mim. serei para êles ao-o L*
l_eão, corno uma pantera no ar.irrho, 

" espreitar.
sair-lhes-ei ao encontro como uma ursa a quem
roubaram os seus cachorros, dilacerarei o seu coração,
como um leão os devorarei, e despedaçá-los-ei cámo
uma f.era do campo".

-"Eslás perdido, ó Israel, só em mim está o teu
auxílio. onde está o teu rei para te salvar em tôdas
as tuas cidades? onde os teús juizes de guem (*")
disseste: Dá-me um rei e princípe ; (gue ffte souef,-nem) ? Dei-te um rei no meu furor, '" retiro-to na
minha indignação. As iniqüidades de EfraiÁ 

"rtaãem reserva. sôbre êle virão as dôres, como de uma
mulher g-ue "st, de parto; seu filho é insensato, o
qual, na hora devida, não se põe em têrmos de sairdo seio materno. (Náo obínnte) Iivrá-los-ei do
poder do sepulcro, resgatá-los-ei da morte? o.morte,
onde está o teu Ílagelo? ó inferno, onde a tua d"s-
truição? o arrependimento está escondido a meus
olhos. Entretanto que (Efraim) frutificar entre seus
irmãos, virá o vento do oriente, o vento do senhor,
gue se levanta do deserto, o gual será a sua nascente,
estancará a sua fronte, roubará o tesouro de todos
os o[ielos preciosos". ( l5 )

Referindo-se a samaria, gue será casügada,
porque se revoltou contra Deus, ôhega ao fim o"livro
do profeta Oséias, gue diz:

(1S1 Oséias 13, 1-15.
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"Conver te'te, ó Israel, ao Senhor teu Deus'

porque pela iniqüidadg.é
balavras (de arcePendim
nhor, dizei-lhe: Tira-nos
aceita êste bem (ou bom

remos cf erecer-te, como s

,rorro, lábios. Assur não nos salvará (ma,s sim tu,

§"inor); não montaremos (arrogantes) "- cavalos

e nunca mais chamaremos Deus à obra das nossas

áa*. 
--(Fazemos 

esta suplica) porque em ti o órfão

encontra comP'aixão".
"curarei a sua infidelidade ( responde o senhor\

amá-los-ei espontâneamente, por q'Je )? o meu furor se

àfá.to" deles. Serei .o*o b orvalho para _Israel:
crescerá como um lírio e deitar â taizes como o Líbano.

Estender-Se-ão oS seus ramos, a Sua glória será Como

a da oliveirâ, e seu perfume como o do Líb'ano.

Virão repousar debaixã da sua sombra; viverão de

trigo e propa gdÍ-se-á-o como a vinha; a sua no'meada

será como u 
"do vinho do Líbano. (Depois disto)

q"" terâ Efraim de comum com os ídolos? Fui eu que

á afligi e que o tornei Íeliz; so'u como um cipreste

,e-pré veidej,ante; em mim terão origem os teus

Írutos" (ó Israel) .

Aqui entra a proclamação final, para chamar a

atenção sôbre todo o livro:
"Quem é o sábio que compreenderá estas coisas

( que escreui)? Quem tem inteligência para as

cJnhecer? Porque os caminhos do Senhor são retos;

por êles and'arão os y'usto,s, mas nêles cairão oS pÍe-
varicadores". (16)

(16) Osé14"s 14, 1'10.
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AGEU

Segundo a opinião mais provável, Ageu nasceu
na Babilônia, durante o cativeiro. Exortou Zoroba-
bel e o povo a reedificar o templo, prometendo-lhes
que Deus o tornaria mais célebre e glorioso que o
anterior.

EXORTAÇÃO À REEDIFICAÇÃO DO
TEMPLO

"No segundo ano do reinado de Dario, no sexto
mês, no primeiro dia do mês, foi dirigida a palavra
do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zoro-
babel, filho de Salatiel, governador de |udá, e a

fosue, sumo sacerdote, filho de |osedec, nestes têr-
mos: Então é tempo oportuno para vós habitardes em
casas forradas, enguanúo esta casa (do Senhor) está
em ruínas?

É que o templo devia ser reedificado, para que
cessasse a esterilidade:

"Eis, pois, o que diz o Senho,r dos exércitos:
Aplicai os vossos corações a considerar os vossos
caminhos. Semeastes muito e recolhestes pouco;
ccmestes e não ficastes fartos; bebestes e não matas-
tes a sêde; cobriste-vos e não ficastes quentes; e o
que a;'untou muitos ganhos, meteu-os num saco rôto.
Assim fala o Senhor dos exércitos: Considerai aterr-
tamente os vossos caminhos. Subi ao monte, levai
madeira e reedificai a minha casa; ela me será agra-
dável, e eu serei nela glorificado, diz o Senhor. Vós
esperastes o mais, e eis gue vos veio o menos; o que
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vos queríeis enceleirar, eu o dissipei com um sôpro.
E por que? diz o Senhor dos exércitcs. Porque a
minha casa está destruída, enquanto que cada um de
vós se apressa a cuidar da sua casa. Por isso é que
os céus vos recusaram orvalho (o, chuua) , " 

u terra
os seus produtos. Chamei a sêca sôbre a terra, sôbre
o,s montes, sôbre o trigo, sôbre o vinho, sôbre o azeite,
sôbre tudo o que a terra produz, sôbre os homens,
sôbre os animais e sôbre todo o trabalho das vossas
mãc,s".

E surgiram os efeitos da exortação:
"Então Zorobabel, filho cle Salatiel, e )osué,

sumo sacerdote, filho de |osedec, e todos os que
tinham restado do. povo, ouviram a voz do Senhor
seu Deus e as palavras do profeta Ageu, que o Senhor
seu Deus lhes tinha enviado. E o povo temeu diante
da face do Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou
ao pcvo nestes têrmos: Eu sou convosco, diz o Se-
nhor. (Ao mesmo tempo) o Senhor suscitou o espí-
rito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de

ludâ, e o espírito de |osurá, sumo sacerdote, filho de

|osedec, e o espírito do resto de todo o povo: puse-
râÍl-se todos a trabalhar na casa do Senhor dos
exércitos, seu Deus". (17)

GLÓRIA FUTURA DO TEMPLO

"No sétimo mês, aos vinte e um dias do mês,
f.êz-se o,uvir a palavra dô Senhor, por intermédio do
profeta Ageu, nestes têrmos:

"Fala 'a Zorobabel, filho de Salatiel, qovernador
de |udá , e d )osué, sumo sacerdote, filho de |osedec,

(17) Ageu l, 7-74.
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e ao resto do povo, assim: Quem há dentre os gue
ficaram de vós, gue visse esta casa na sua primeira
glória? E em que estado a vêdes agora? Não parece
ela a vossos olhos como uma coisa de nada (compa-
rada com o gue [oi?)"Todavia, o Zorobabel, cobra fôrça, diz o Se-

ó fosué, sumo sacerdote, filho de

ijli ffi:, T':il,",,tAU' "Í':":convosco, diz o Senhor dos exrárcitos. Há o pacto
que Í.iz convosco, guando saistes da terua do Egito;
o meu espírito estará no meio de vós. Não temais.

"Porque isto diz o Senhor dos exércitos: Ainda
um pouco, e eu comoverei o céu e a tetra, os mares
e os continentes. Abalarei tôdas as nações, afluirão
riguezas de todos os povos, e encherei de glória esta
casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha ê a prata,
meu o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória
desta última casa será maior do gue a da primeira

diz o Senhor dos exércitos e eu darei a paz
neste lugar, diz o Senhor dos exércitos"o .

PROMESSA DE Br.NÇáOS
"Aos vinte e guatro dias do nono mês, ro se-

gundo ano do reinado de Dario, foi dirigida ao
profeta Ageu a palavra do Senhor, nestes têrmos:
Isto diz o Senhor dos exército,s: Propõe aos sâcer-
dotes a questão seguinte: Se um homem trouxer na
orla do seu vestido um pedaço de carne santificada
e tocar com êle no pão, ou nas iguarias, ou no vinho,
ou no azeite, ou em gualguer coisa de comer, por-
ventura ficará santiÍicada tal coisa? Respondendo
os sacerdotes, disseram: Não.
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das gentes; destruirei os ctrros (d" guerra) e os
gue vão sôbre êles; os cavalos e os seus cavaleiros
cairão (mortos); cada um será passado pela espada
do seu irmão. Naguele dia, diz o Senhor dos exér-
citos, eu te tomarei (debaixo da minha proteção') ó
Zorobabel, mzu servo, Íilho de Salatiel, diz o Senhor,
e te gu'ardarei como um sinête, porgue te escolhi, diz
o Senhor dos exércitos". (18)

O início do ministêrio profético de Santo Ageu
data dos primeiros dias do sexto mês do ano 2 de
Dario, rei dos persas, ou seja, agôsto-setembro de
520 A. C.

A voz de Ageu foi logo apoiada pela do profeta
Zacaúas, de família sacerdotal (520-518 ) . E o
templo se ergueu, não faustoso, salomônico, mas foi
bem o símbolo dum valente renascimento espiritual.

Santo Ageu é comemorado pelos gregos no,s dias
16 e 17 de dezembro.

***

(16) Ageu 2" l-?4.
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sÃo NANFÂNrO E COMPANHEIROS (*)

Mártires

O nome de São Nanfânio e dos companheiros de
martírio - Santos Migino, Sanae e Lúcitas - che-
garam atê nós graças a um pagão, de Madaura,

. Máximo, que foi amigo de Santo Agostinho.
Máximo de Madaura, o Gramático, em 390,

e.screveu uÍlâ: carta ao grande bispo de Hipona, râ
qual tomou a liberdade de dirigir atagues à religião
católica. E, em certo trecho, dizia:;

"Como tolerar a preferência que se dâ a um
Migino e não a |upiter, que lança o trovão, üo Sanae
a Juno, a Minerva,aVênus, a Vesta,eoargui-
mártir Nanfânio a todos os deuses imortais? Entre
êstes novos e estranhos personagens, Lúcitas não é
menos honrado. E outros, dos quais não se poderia
precisar o número e gue tem nomes que horroúzam
o,s deuses e os homens, carregados de crimes, € que,
morrendo, pretendem morrer gloriosam ente?"

Santo Agostinho respondeu ao Gramático e
restabeleceu 'a verdade. Máximo pretendia que os
mártires tinham nomes bárbaros, e recebeu a seguinte
resposta: "

"Tu te esgueceste de ti mesmo ao atacar os nomes
púnicos, tu, ho,mem da África, a escrever a afriçanos
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e quando um e outro somos da África. Se se procurar
o sentido dêstes nomes, veremos gue NanÍânio signi-
fica homem que vem de bom pé, guer dizer, aquêle
gue consigo traz algo de afortunado. . . "

.Arqui-mártir, na África, significava mártir
deveras célebre. Nanfânio foi guem encorajou os
companheiros a enfrentar o combate pela fé, condu-
zindo-se e conduzindo-os ao triunfo, guando da per-
seguição de 180.

Barônio, supondo-os compatriotas de Máximo, o
Gramático, localizou-os em Madaura.



sÃo VALENTINO (*)

Conlessor

São Valentino nasceu na região de Chatillon-
sur-Seine, em Lasçois, numa nobre família galo-
romana.

|ovem ainda, foi enviado à côrte. Percorrendo
a cidade, visitava as igrejas, diàriamente, e, com

assiduidade, socorria os pobres. Quando atingiu os

vinte anos, o pai procurou casá-lo com a filha dum
rico homem de Troyes, mas Valentino, fugindo,
escondeu-s€ num lugar em que as buscas foram
infrutiferas.

Os pais, inco,modados, resolveram libertá-lo, e

f.izerum espalhar a nova. Valentino, então, apareceu,
agradeceu aguela ação e foi fixar-se num outeiro da
vizinhança,, onde ergueu um oratório em honra dos
santos Apóstolos.

Edificado pela santa vida gue levava, o bispo
de Langres ordenou-o padre.

São Valentino o,perou vários milagres, dentre
êles o da famosa multiplicação do vinho ern presença



do rei, a libertação de dois condenados, um pendendo
da fôrca e o,utro enterrado até o pescoço.

São Valentino faleceu em 547. Enterrado em
Griselles, repousou num antigo sarcófago co,locado
na cripta da igreja.

-
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SANTA BERTA (*)

Abadêssa

Nascida em Thérouanne, Santa Berta, funda-
dora do mosteiro de Blangy, erguido no ano de 685,
ali se retirou com duas filhas, Gertrudes e Deotila,
que deveriam ser as sucessoras da mãe no govêrno
da fundação.

Alguns anos depo,is, Santa Berta determinou
levar vida de reclusa : f.êz com que se construísse
uma cela à direita da igrej d, e nela se encerrou para
o resto da vida.

A cerimônia da reclusão foi solene, e contou com
a presença de vários bispos, que benzeram a cela.

Por uma única janelinha, abert a paÍa o altar da
Santa Cru2, recebia Santa Berta, da filha e sucessora,
Deotila, o necessário para manter a vida, e, à tarde,
tôda a comunidade, à qual endereçava piedosas pala-
vras de exortação " u 6êrção de fundádora.

AIi, reclusa, viveu a Santa atê 725, ano em que
f'aleceu. A diocese de Arras celebra-lhe a festa até
os dias de hoje.
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Priorado dos Beneditinos d.e Ca.ntorbéry, plano em relêvo desenhado
pelo monge Ead$rin. Século ,(fV.

190



sÃo PRocóPro (*)

Abade

São Procópio nasceu na Boêmia. Piedoso, vivo,
inteligente e estudioso, foi, bem jovem, enviado pelos
pais a Praga, onde fêz os estudos. Lcgo, notaram-lhe
a exemplar conduta os cônegos de São Pedro, gue o
abordaram e lhe ofereceram um canonicato.

São Procópio, porém, gue havia encontrado um
monge da ordem de São Bento do qual recebera o
habito e pelo gual instruído, desejoso de üver numa
ermida, solitàriamente, partiu para a terua natal, pâs-
sando pela Hungria.

Tendo descoberto uma solitária p'aragem na
vizinhança do Sazava, ali se deixou Í.icar, agradado.

Não demorou muito, os milagres principiaram a
atrair curio,sos e discípulos, e, graças ao dugue da
Boêmia, ro vale ergueu-se um belo mosteiro.

Depois da morte do dugue, em 1043, o filho,
Bretislau I, tomou o govêrno, introduzindo na dio-
cese de Prag,a o rito eslavo, para o gue recorreu a
Procópio e ao novo mosteiro.

O bispo de Praga, Severo, prestou seu concurso
ao dugu e , e, em I 039, deu a bênção úacial ao Santo.
O mosteiro Ío,i isento da jurisdição episcopal, de
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maneira que os monges puderam tomar uma liturgia
diferente da da diocese.

Vencido Bretislau po,r Henrique III, o mosteiro,
que se desenvolvia, passou a vegetar, e assim foi até
1785. Todavia, o culto de São Procópio, que falecera
em 1053, no dia 25 de março, cresceu, expandiu-se
por todo o país com grande rapidez, tanto que, quando
foi das lutas checo,-alemãs, o povo tomou-o como
padroeiro da Boêmia.

Considerado, gue fôra o santo nacional, Pio VII,
em 1084, ratificou-lhe o culto.

No mesmo dia, em Lisboa, Santa Isabel, viúva,
rainha de Portugal, cuja festa se celebra a 8 dêste
mês, segundo disposição do papa Inocêncio XII.

Em Dorchester, na Inglaterra os bem-aventu-
rados foão Cornélio, Tomás Bosgrave, |oão Carey
e Patrício Salmon, mártires, em 1594,

Em Ycrk, na Inglaterra, os bem-aventurados
Guilherme Andleby, Henrique Abbot, Tomas War-
cops e Eduardo Fulthrop, mártires, eÍn 1597 .

Em Cahors, São Florent, bispo (século IV-V).
Em Ottobeuren, na Baviera, o bem-aventurado

Hatton, conf essor ( século X ) . Conhecido também
como Antônio, foi recluso do mosteiro de Ottobeuren.
Santo LIlrico, ao morrer, legou-lhe algumas das suas
vestes (972).

Em Florença, o,s bem-aventurados Barduccio e

f oão Vespigano, conÍessores. Ambos eram leigos
florentinos, grandes amigos, e viveram piedosamente
a praticar a caridade. Barduccio, morto, Íoi enter-
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l"d: na 
^igreja 

do Santo Espírito, e Vespignano na
de São Pedro. Os dois faleceram em tíll.

Em Lodi, Santo Alberto euadrelli, bispo, fale-
cido em 1173, ao gue se supõe.
, - Na África, o filho de São Jucundiano, mâÍ-

!ir,que, por ]esus Cristo, foi atirado ao mar.
Em Berri, são Lauriano, Bispo de sevilha, mártir.
§ru cabeça foi levada a Sevilha, na Esparhá. - Em
sirmich, os santos mártires Inocente e sebástio, ;;
trinta outros. No mesmo dia, São Flaviano, se-

e Antioquia e Santo Elias,
tendo sido exilados pelo
a defesa do concílio de

gar de seu exílio à morada
m Cirene na Líbia, São

Teodo,ro, Bispo, que durante a perseguição de' Diá-
cleciano foi áçoitãdo com cordás, .d" bolinhas de
chumbo nas pontas e teve cortaáa a hngua sob o
presidente Digniano; por fim, mo,rreu em paz flâ QUâ-lidade de confessor. 

-- 
Em Tours, a transháuiàà

d.o .corpo de são Martinho, Bispo e confessor à a
dedicação da Igreja gue tem seu noúe, consagrada,
no mesmo dia em que êle tinha sido sagrado Birpo,
alguns anos antes.

t*t



5: DIA DE JULHO

BEM-Attlll#§â8,?* Pr'DRo DE

Bispo de M etz

Pedro, filho de Guy de Luxemburgo, conde de
Ligny e de Matilde, condêssa de São Paulo, nasceu
em 1369, em Ligny, pequena cidade de Lorraine, na
Dio,cese de Toul, agora, Verdun. Era parente pró-
ximo do imperador Wenceslau, de Segismundo, rei
da Hungria e de Carlos VI, rei da França. Tinha
sômente três anos, quando perdeu o pai. No ano
seguinte, a morte levou-lhe a mãe. A condêssa de
Orgiàres, sua tia, que era ao mesmo tempo condêssa-
rriúva dotada de São Paulo, encarregou-se de sua
educação; e quando se viu obrigada a condividir êsse
cuidado com outros, escolheu pessoas recomendáveis
pela virtude e capacidade.

O jovem Pedro secundou perfeitamente as vistas
de sua tia e de seus mestres. Os exemplos que tinha
sem cessar diante dos olhos e as instruções gue Íece.-
bia todos os dias, f.izeram sôbre êle vivas impressões
e fortificaram-lhe o gôsto pela virtude. Em idade
ainda tenra, reprimia atê os primeiros ímpetos das
paixões. Seu ardor pela prâtica do bem eta tão

r
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extrâordinário, gue aquêles que o conheciam nãô
podiam deixar de manifestar espanto. Considera-
Vâ-se um milagre da graça seu fervor e assiduidade à
oração, sua abstinência e sobretudo seu amor pela
humildade, numa idade em que os outrcs se deixam
ordinàriamente levar pelos sentidos. Não tinha ainda
atingido sete anos de idade, quando prometeu a Deus
viver em continência perpétua. Em qualquer lugar
que se encontrasse, empregava mil meios para que os
pobres fôssem a judados.

Na idade de dez anos, mandaram-no a Paris
terminar os estudos; aplicou-se sucessivamente às

belas letras, à filcsofia e ao direito, canônico. En-
quanto estava nessa cidade, Valeriano, seu irmão
majs velho, conde de São Paulo, [oi feito prisioneiro
pelos inglêses, numa batalha que se travou na Flan-
dres e onde os franceses e os flamengos foram ven-
cidos. Tendo sabido que o irmão tinha sido mandado
a Calais, interrompeu o curso de seus estudos; diri-
giu-se a Londres e ficou como re[ém, pelo conde de
São Paulo, até que pôde pagar o resgate. Sua vir-
tude conquistou a estima e o afeto dos inglêses;
co,ncederam-lhes êles generosamente a liberdade,
depois de um ano, de permanência em Londres,
dizendo-lhe que sua palavra era suficiente para a
seguranç'a do pagamento da soma estipulada. O rei
Ricardo II convidou-o a vir à sua côrte, mas êle
apresentou cliversos pretextos para não ir e âpÍes-
sou-se em regressar a Paris, para co,mpletar o curso
de seus estudos.

Maltratava o cerpo co,m longas viqílias e iejuns
rigcrosos. famais f.azia visitas, a menos que fôssem
indispensáveis, só visitava pessoas de piedade emi-
nente e em cujas relações tivesse sempre a ganhar;

I
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para a santif icação de sua alma. Visitava muitas
vêzes Filipe de Maziàres gue possuía em alto grau
o espírito de oração e de penitência. Filipe tinha
sido chanceler dos reinos de ]erusalém e de Chipre.
Levava havia vinte e cinco anos uma vida retirada
entre os Celestinos de Paris, sem ter abraçado, entre-
tanto, o instituto dêsses religiosos. Os avisos que
Pedro recebeu dêsse grande servo de Deus torna-
râÍn-se-lhe fonte de novas luzes e f.izeraÍn-Ílo adian-
tar-se maravilhosamente na estrada interior da per-
Íeição.

Em 1383, o conde de São Paulo, seu irmão,
obteve-lhe um cano,nicato na catedral de Paris. A
dignidade pareceu-lhe um novo compromisso, ao
fervor no serviço de Deus. TOda a cidade ficou
singularmente edificada com a sua assiduid'ade ao
côro, sua caridade para com todos os homens, sua
inocência de vida, sua doçura e amor pelas mortifi-
cações da penitência. Sua modéstia queria inutil-
mente cobrir o brilho de suas virtudes. Elas refulgiam
à proporção dos esforços que êle f.azia paÍa as
ocultar ao conhecimento dos outros. Tinha uma alta
idéia da.s menores funções clericais e aproveitava com
ânsia a ocasião de as exercitar na igreja.

O Papa de Avinhão, Clemente VII, reconhecido
na França, tendo sabido da fama de sua santidade,
nomeou-o arcediácono de Dreux, na diocese de
Chartres e o escolheu em 1384., para Bispo de Metz.
f ulgcu que sua prudência e santidade eram razáo
suficiente para o dispensar da falta de idade. Talvez
tivesse também cutros motivos. Pedro, que contava
sômente guinze anos, pôs em ação todos os recursos,
para não aceitar o bispado; mas, por fim, rendeu-se,
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porque lhe repetiam muitas vêzes gue ofenderia a
Deus, se persistisse com obstinação na recusa.
Submeteu-s€ então sômente pelo temôr de pecar e
por causa de um escrúpulo que lhe tinham inspirado,
pela sua desobediência ao Papa.

Fez sua entrada em Metz, descalço, montado
num burrico, imitando nisso a humildade de |esus
Cristo. Baniu de cerimônia tudo o gue tinha ressaibo
de magnificência, ou melho,r, foi magnífico sômente
em esmolas, gue distribuiu aos pobres. Todo seu
séquito respirava modéstia e piedade. Depois tomou
posse de sua igreja, empreendeu a visita da diocese,
com Bertrand, religioso da ordem de São Do,mingos,
que lhe tinha sido dado por sufragâneo e que para
êsse fim, fôra consagrado Bispo de Tessália. Por
tôda parte, reformou o's abusos e deq provas admi-
ráveis de zêlo e prudência.

Dividiu seus rendimentos em três partes: uma,
para a igreja, outra, para os pobres e a terceir a, para
a manutenção de sua casa; êle dividia ainda esta
terceira parte para aumentar a dos pobres. Nos dias
de jejum da Igreja, êle passava somente a pão e água;
Íazia a mesma coisa no, advento, bem como flâs Çuâr-
tas-feiras, sextas-feiras e sábados de todo o ano.

Algumas cidades se revoltaram contra êle e esco-
lheram novos magistrados, sem sua participação, o
que era atacar um direito do qual seus predecessores
sempre tinham gozado. O conde de São Paulo, seu
irmão, mal fo,i disso 'avisado, avançou com tropas
para obrigar os rebeldes ao cumprimento do dever.
O santo Bispo ficou extremamente mortificado co,m
êsse incidente e, com seu patrimônio, compensou os
rebeldes das perdas gue tinham sofrido. Tal cari-
dade ganhou-lhe todos os co,rações.
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Os que conheciam melhor seu interior afirmaram
que êle jamais havia cometido um pecado mortal; o
que não impeclia que se aproximasse todos o.s dias do
sacramento da penitência, tanto tinha uma 'alta ideia
da pureza da alma com a qual se deve comparecer
diante de Deus, sobretudo quando se participa dos
santo,s mistérios. Tinha uma consciência tão delicada,
que não podia reter as lágrimas fazendo a confissão
de suas faltas mesmo as mais leves; temia até mesmo
a sombra do pecado.

O Papa de Avinhão, Clemente VII, criou-o
cardeal do título de São |crge e o fêz vir a Avinhão,
e o obrigcu a ficar junto de sua pessoa. Pedro, em
nada diminuiu sua austeridade. Quando Clemente
lhe ordenou que cuidasse de sua saúde, que definhava
sensivelmente, respondeu-lhe: Santo Padre, se sou
um servo inútil, sei pelo, menos obedecer. Duplicou
as esmolas para compensar o gue tinha sido diminuído
de suas práticas de penitência. Sua mesa era frugal,
seus criadcs pouco numero,sos, seus móveis, simples
e seus hábitos pobres; e êle os mudava sômente
quando estavam completamente usados. Parecia,
àqueles que conheciam suas esmolas, que elas não
podiam ir além; êle encontrou, no entretanto, novos
meios de as aumentar, desfazendo-se de seus móveis
e de sua equipagem; vendeu atê seu anel pastoral
para ajudar os indigentes. Tudo o, que o rodeava
revelava nêle o espírito de pobreza, e testemunhava
sua imensa caridade para com os pobres. Enfim,
encontraram ccm êle, sômente vinte centavos, no
momento de sua morte.

]amais perdia de vista a presença de Deus,
mesmo nas ações que pareciam mais indif erentes.
Muitas vêzes aconteceu-lhe ter êxtases em público.
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Conserva-se na igreia colegiada de Nossa Senhora
de Autun um quadro que o representa em êxtase,
por baixo do qual se lêem estas palavras, que êle

iepetia freqüentemente: "Desp rezai o mundo, des-
prezai a vós mesmos; rer'ubilai-vos com o desprêzo

de vós mesmos, mas cuidai de não desprezar quem
guer que seja."' D", meses depois de sua promoção ao cardi-
nalato, foi atacado, por uma f ebre violenta que the
'alterou todo o temperamento. Sua saúde pareceu
restaurar-se; mas foi uma cura imperfeita, seguida
de um langor, do qual se temeram logo as conse-
qüências. Aconselharam-no a se retirar a Villeneuve,
pequena cidade muito agradável, situada do outro
lado do Ródano, em frente de Avinhão. Aceitou de
boamente a ocasião para se afastar do tumulto da
côrte de Clemente VII. Durante a doença, confes-
sâvâ-se e comungava todos os dias. Sua piedade,
seu. fervcr cresciam à medida que se aproximava
o fim.

André, seu irmão, veio vê-lo e êle falou-lhe com
tanta fôrça das vaidades do mundo e das vantagens
da piedade, que su'as palavr as f.izeram sôbre o corâ-
ção dêste, uma impressão que jamais se apagou.
André recebeu depois as ordens, tornou-se bispo de
Cambrai e foi um dos mais santos preladcs do tempo.
Pedro recomendou-lhe em particular ]oana de Luxem-
burgo, sua irmã, que tinha induzido a viver em
continência perpétua e foi durante tôda a vida um
modêlo da perfeição cristã; encarregou-o também de
lhe eqviar um pequeno tratado que tinha feito para
sua instrução.

. Sentindo que as fôrças o abandonavam, pediu
os,últimos. sacramentos. Fez comparecer no quarto

E-
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os criados, que se lhe enfileiraram chorando em
redor do leitoi rogou-lhe gue lhe perdoassem o escân-
dalo gue lhes tinha dado, não os 

-edificando 
com seus

exemplos, com gou-lhes ainda
que lhe promet por amor dêle,
o que lhes ia emamente sur-
presos quando o ouviram dar-lhe a ordem seguinte:"Tomai a disciplina que está sob meu travesseiro e
cada um de vós me desfira vários golpes nas costas,
para me castigar das faltas que cometi para convosco,
que éreis meus irmãos e senhcres. " Apesar da re-
pugnância que tinham em executar semelhante ordem,
obedeceram, entretanto, para não contristar o santo.
Depois dêsse ato de penitência e de humildade, Pedro
manteve-se em silêncio com Deus, até o momento
em que exalou o último suspiro.

Tão bem-aventurada morte ocorreu no dia 2 de
julho de 1387 . Não tinha ainda dezoito anos corn-
pletos. Embora tivesse o govêrno de uma diocese,
não era sacerdote. Parece, entretanto, que era diá,-
cono e sua dalmática se conserva em Avinhão. Foi
enterrado sem pompa, como tinha pedido, no cemité-
rio de São Miguel, dessa cidade.

Os milagres operados por sua intercessão leva-
ram os avinhenses a construir uma capela em seu
túmulo. Construíram depois um co,nvento de Celes-
tinos, no mesmo lugar, e na igreja dêsses religiosos,
conserva-se o corpo do santo, encerrado em m'agnífico
mausoléu. A cidade de Avinhão escolheu-o para
patrono, eÍr 1432, por ocasião de um milagre que
se operou em seu túmulo. Eis de que maneira é
narrado: um menino de mais cu menos doze anos,
caiu do alto de uma tôrre sôbre um rochedo escâr-
pado. Seu corpo ficou estraçalhado, abriu-se-lhe a

-
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cabeça e c. cérebro esparramou-se pelo chão. O pai
do menino, sabendo do que tinha acontecido, veio
correndo, pôs-se de joelhos, implorou a intercessão
de São Pedro; a juntando depois o cérebro com o,

corpc do filho, levou-o ao tumulo do santo. O povo
e os celestinos puserâÍr-se em cração e alguns ins-
tantes depois o menino ressuscita. Colocaram-no
sôhre o altar, a fim de que os que o tinham visto
mortc, pudessem vê-lo vivo. Êsse milagre aconteceu
no dia 5 de julhc, dia em que depois se celebrou a
Íesta dc santo, em Avinhão.

A vida e os milagres do servo de Deus foram
y'uridicamente examinados; a bula de sua beatificação
fci expedida em t527, pelo verdadeiro Papa Cle-
menta VII, que era da família dos Medicis. ( I )

201

***

(1) Âcta S§., 2 julii. Godescard, 5 de julho.



SANTO ATANÁSIO (*)

Diácono e Mártír

Santo Atanásio era diácono .da igreja de Santa
Anastácia. Foi morto em ]erusalém pelcs adversá-
rios do concílio da Calcedônia, amotinados que foram
por um falso monge chamado Teodósio, ao qual o
santo diácono repreendera pela impiedade.

Agarrado pela turba ensandecida, foi Santo
Atanásio arrastado pelas ruas da cidade e, depois,
terrivelmente atirado ao,s cães, acabando morto pela
espada.

Sofrendo tôda a sorte de injúrias, fôra açoitado,
pisoteado, ultrajado cruelmente, mas, resistindo com
heroicidade, pensando na coroa que iria receber, subiu
para Nosso Senhor em 451 ou 452.

***

Í-



SANTO ATANÁSIO DO ATHOS (*)

Abade

Santo Atanásio do Monte Athos foi o fundador
do Grande Mosteiro do alto daguele santo monte,
mosteiro gue se alevantou, magnífico, na segunda
metade do século X.

Nascido em Trebizonda, em 920, estudo,u em
Constantinopla. Conta-se gue vivia com uÍrs pâÍer-
tes, gue o tratavam muito bem, e gue lhe davam do
bom e do melhor. Atanásio, porém, às escondidas,
preocupado com os pobres, distribuía tudo aquilo que
ganhava.

Formado, tornou-se professor, e professor f.a-
moso, prendendo e entusiasmando os alunos pela
palavra facil e ardente. Atanásio, porém, desejava
viver para Deus.

Feito monge, demandou Kymina. Ali, festejado
pelo saber que auÍerira, sentiu-se temeroso da glória,
e f ugiu, buscando o monte Athos, onde se Íingiu
iletrado e um velho sem instrução, penalizado, corre-
çou a ensinar-lhe pacientemente as primeiras letras,
cândidamente a exibir-lhe o alfabeto.

Com grande donativo, dado por Nicéforo Focas,
gue conhecera em Bizàncio, e depois se tornou impe-
rador (963) , Santo Atanásio erigiu uma igreja.

i
t3x
á\
a;
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Surgido o Grande Mosteiro,, dêle foi abade o
Santo por quarenta anos. Pai caridoso, pacífico,
humilde, foi sempre incansável no trato, das coisas
de Deus.. 

Inspirado em São Teodoro Studita, a concepÇão
monástica de Santo Atanásio foi tôda moderação.

Falecido no ano 1000, o Santo organizou na
montanha um cenobitismo temperado.

***
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SANTO ANTÔNIO MARIA

ZACCARTA (*)

F undador dos Barnabitas

Antônio Maria foi o fundador da congregação
dos Clérigos Regulares de São Paulo, conhecidos
como Barnabitas.

Nascido em Cremona em fins de 1502, foi Santo
Antônio Maria Zaccaria um dos grandes a lutar pela
restauração da santa Igreja na Itália, antes do con-
cílio de Trento.

orfão de pai em tenra idade, graças ao valor,
à coragem da máe, viúva aos dezoito 'anos, pôde
estudar. Em Pavia, cursou Íilosofia e, em Pádua,
medicina, em que se doutorou.

Principi ava, então, a rebelião contra Roma,
comandada por Lutero.

Fc,rmadc, de volta a Cremona, com vinte e dois
anos, lcgo se sentiu Antônio Maria atraído para o
rude trabalho de cuidar das almas. E, ao mesmo
tempo que exercia a medicina, deu-se com todo o
afinco à teologia.

Na pequena igreja de São Vital, perto da casa
em que vivia com a máe, reunia alguns menincs, e,
muito docemente, principiou a ministrar-lhes aulas
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de catecismo. A poucc, e pouco, foi-lhe invadindo a
alma o desejo de sômente procurar as coisas dê Deus:
em 1528, totalmente tomado por aquêle aÍá, era
ordenado padre. 

t
Em 1530, estava em Milão. Ali, com dois jovens,

aos quais se ligaria por sólida amizade, membros
duma sociedade chamada da Sabedoría Eterna,Tiago
Antônio Morigia e Bartolomeu Ferrari, Zaccaria iria
lançar os fundamentos dos clérigos regulares, ou
seia, de padres que teriam uma regra e votos, mas
que não seriam monges nem irmãos, mas pregadores
e administradcres dos sacramentos.

Que escôpo primordial teve a congregação que
triunfaria sem peias? Era um contra-ataque à propa-
ganda luterana.

Em 1533, ro dia 18 de fevereiro, assinava o
papa Clemente VII um breve que aprovava a socie-
dade dos clérigcs regulares, e, no ano seguinte,
Antônio Maria dava aos irmãos o habito de religião,
que e o traje ordinário dos padres seculares.

Paulo III, a 24 de iulho de 1535, nomeou-os
clérigos regulares de São Paulo, clérigos que o povo
logo passou a chamar paulinos.

Luísa Torelli, ccàdêssa de Guastalla, desde
1530 que agrupara em Milão alqumas moças e senho-
ras para levar, por amor de Deus, vida singela e
penitente. Aquelas moças e senhcras grandemente
auxiliar am Zaccaria no mister que se propusera. Dali
nasceram as Angelicas, outra fundação do santo
médico.

Estabelecidos mais tarde na igreja de São Bar-
nabe de Milão, os paulinos começaram a responder
pelo nome de barnabitas.
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Paulatinamente, crescia a congregação, e, com
as constituições revistas por São Carlos Borromeu,
em 1537 , assentou-se definitivamente.

Antônio Maria, na qualidade de fundador, era
o superior geral. Morigia, porque o 

- 
Santo queria

levar mais lônge o nome da sociedade, como mis-
sionário, eleito em 1536, tomou a seu cargo a admi-
nistração.

Em Vicência, Zaccaria adoeceu gravemente.
Obrigado a voltar para Cremona, abatido e fraco,
encontrou a mãe alarmada, tôda banhada em lágrimas.
O Santo sorriu-lhe. Olhou-a muito' ternamente:

Ah, doce mãe! exclamou. Nao chores mais!
Logo tu te alegrarás comigo na glória eterna, onde
espero entrar agora!

No dia 5 de julho de 1539, falecia o bom fun-
dador, às três horas, justamente no momento em que
se iniciavam as vésperas da oitava dos santos Após-
tolos. Ia-se para Deus com apenas trinta e seis anos.

A causa da beatificação do pai dos barnabitas
foi introduzida quando, se assentava na Cátedra de
Pedro o papa Pio VI, effi 1806. A heroicidade das
virtudes foi proclamada em 1849, sob Pio IX, e, a
27 de maio de 1897, era Antônio Maria Zaccafia
elevado às honras dos altares, tendo o nome inscrito
no catálogo dos santos. Célebre pelos milagres, vere-
ram-lhe o corpo na igreja de São Barnabe de Milão.

No mesmo dia, em Calatafimi, o bemraventurado
Arcanjo, confessor, pertencente aos irmãos mencres
da Observância, fundador do" convento e hospital de
Santa Maria de |esus. Faleceu em Alcamo em 1460.
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Em Artannes, perto de Tours, o bem-aventurado
Helio de Bourdeille, arcebispo de Tours e cardeal,
falecido em I484, Amigo de São Francisco de Paula,
teve vida santa e agitada.

Em Couserans, São Valiero, primeiro bispo de
Couserans, hoje de São Lizier,

São Márcio, bispo e confessor, no século VI.
Na Siria, São Domício,, mártir, que, pelos mila-

gres, procurou o bem de multidões (época desco-
nhecida ) .

Em Roma, Santa Zoê, mulher do mártir São
Nicostrato, que, ro tempo do imperador Diocleciano
oferecendo sua oração a Deus no túmulo do apóstolo
Sao Pedro, foi detida pelos perseguidores e encer-
rada numa prisão muito escura, depois suspensa pelo
pescoço e pelos cabelos a uma árvore, sob a qual se
acendeu espêssa e horrível f ogueira. Morreu, con-
fessando o nome de ]esus Cristo. Em Cirene, na
Líbia, Santa Cirila, mártir, gue, durante a perseguição
de Diocleciano, teve por muito tempo, em suas mãos,
carvões acesos, c( m incenso, sem os mover de mêdo
que algum dague es carvões viesse a cair e parecesse
que ela tinha sacrificado aos ídolos: enfim, tendo o
corpo cruelmente estraçalhado, foi, adornada com seu
próprio sangue, apresentar-se ao divino espôso.
Na Sicília, Santo Agatão e Santa Trifina, mártires.

- Em Tomes, na Cítia, os santos mártires Marinho,
Teodoto e Sédof o, i Em Tràves, Santo Numeriano,
bispo e confessor. Em São Severino, na Marca
de Ancona, Santa Filomena, Virgem.

.t .r_ .i-
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6: DIA DE JULHO

SANTO ISAÍAS

Prof eta

Os santos do Antigo Testamento e os do Novo,
são filhos e membros da mesma Igreja Católica.
Também a Igreja romana põe em seu martirológio os
quatro grandes profetas, Isaías, Ezeguiel, |eremias e

Daniel, bem como os quatro evangelistas, São Ma-
teus, São Lucas, São Marcos e São foão.

Isaías, filho de Amós, que se julga ter sido da
família real de Davi, recebeu assim sua divina missão,

"No ano em que morreu o rei Osias, eu vi Ado-
nai assentado sôbre um trono sublime e elevado; suas
franias (ou seus raios ) enchiam o templo. Serafins
estavam de pé em redor. Um tinha seis asas e o
outro igualmente seis. Dois deles lhe velavam a face,
dois lhe velavam os pés e dois voavam. E êles, cla-
mavam um ao outro e diziam: Santo, Santo, Santo é

Jeová-Sabaothl TOda 'a terra está cheia de sua
glOrial E ao ressoar dessa voz, os altos das portas
abalaram-se e a casa ficou cheia de fumaça. E eu
exclamei: Ai de mim! pois sou o,brigado ao silêncio
porgue sou um homem impuro dos lábios e moro no
meio de um povo impuro dos lábios, também! No
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entretanto meus olhos viram o rei |eová-Sabaoth!
Então voou para mim um dos serafins; em sua mão
estava um carvão de fogo, gue êle tinha tomado com
pinças, do altar. Êle se aproximou de minha bôca
e disse: Eis gue êle tocou teus lábios : tua iniqüidade
será apagada e teu pecado será expiado. E eu ouvi
avoz de Adonai, dizendo: A quem mandarei? Quem
nos fuâ? Eis-me aqui, respondi, mandai-me. E êle
disse: Vai, dize a êsse povo: Escuta com os ouvidos
e não entende; olha com os olhos e não vê; pois o
coração dêsse povo tornou-se espêsso, seus ouvidos
pesados, seus olhos fechados, de mêdo de ver com
os olhos e de ouvir corn os ouvidos, de compreender
com o coração, de ser curado de seus males. ó
Adonai, até quando? respondi eu.

- Até que as cidades sejam desoladas, as casas,
desertas e a terra, abandonada. "

Investido da missão prof ética pelo Deus três
vêzes santo, Isaías levanta 

- 

a voz e chama o universo
inteiro para julgar a nação culpada.

Mas, no meio dessas predições terríveis para a
casa de laco, hâ outras cônsoladoras, paÍa íOdu a
posteridade de Adão.

"Eis o gue acontecerá nos últimos dias: A mon-
tanha da casa de ]eová estará apoiada sôbre o alto
dos montes e elevar-se-á acima das colinas; tôdas
as nações para la hão de afluir. E a multidão dos
povos irâ dizendo: Vinde e subamos à montanha de
|eová, à casa do Deus de laco e êle nos ensinará
suas estradas e caminharemos em sendas; po'is de
Sião sairá a lei e a palavra de |eová, de |erusalém.
Êle julg arâ entre as nações e repreenderá os povos.
E eles forjarão suas espadas e ferros de charrua e
suas lanças, em foices, A nação não erguerá mais a
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espada contra a nação e êles não travarão mais coÍI-
bates. Casa de |acó, vinde e caminhemos à luz de

|eová." ( I )

Mas quem será essa luz? O mesmo proÍeta
prediz mais adiante: "Adonai mesmo vos darâ um
sinal: Eis a Virgem concebendo e gerando um filho
e ela chamará seu nome, Emanuel, isto ê., Deus
conosco. t Deus feriu primeiro levemente a terra
de Zabulon e a terra de Neftali, e por [im, sua máo
pesou sôbre a Galileia das nações, que está ao longo
do mar, além do ]ordão. Mas, enfim, êsse povo que
caminhava nas trevas, viu uma grande luz o dia
surgiu para aquêles que moram na região das sombras
da morte; pois uma criança nos nasceu, um filho nos
foi dado; e o principado foi pôsto sôbre seus ombros;
e seu ncme será chamado Admirável, Conselheiro,
Deus, o Forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da
paz, Seu império estendeÍ-s?-â cada vez mais, a
paz que êle estabelecer náo fera fim; assentar-s?-â
sôbre o trono de Davi e possuirá seu reino para o
fundar e firmar na eqüidade e na justiça, desde êsse
tempo para sempre. O zêlo de |eová-Sabaoth, f.arâ
essas coisas. " (2) Sairá um rebento do galho de

(1) IsaÍas, II, 1-5. - 
Et erit in novissimis diebus praepa-

ratus mons domus Domini in vertice montium, et elevabitur Super

colles, et fluent ad eum ontnes gentes. Et ibunt populi multi, et
dicent: Venite, et ascendarnus ad montem Domini et ad domum

Dei Jacob, et docebit nos vias suas et ambulabimus in semitis ejus;
quia de Sion exibit lex et verbum Doni de Jerusalem. Et judicabit
gentes et arguet populos multos. Et conflabunt gládios in vomeres,
et lanceas in falces. Non levabit gens contra gentem gladitr,m,

nec exercebuntur ultra ad praelium. Domus Jacob, venite, et
ambulemus in lumine Domini.

(2) Isaías, c. D(, 1-7.
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|essé; uma flor nas cerâ de sua raiz. E o espírito de
|eová repousará nêle; espírito de sabedoria e- de inte-
ligência, espírito de conselho e de [ôrça, espírito de
ciência e de piedade; e êle respirará o temor de feová.
Não julgará sôbre o testemunho dos o,lhos e não
vingará sôbre o que ouviu dizer; mas julgará cs
pobres na justiça, vingará na eqüidade oi humildes
da terra. Ferirá a terra com a vara de sua bôca e,
pelo sôpro de seus lábios, matarâ o ímpio. A justiça
será o cinto de seus rins e a Í.ê seu talabarte. O lO,bo
habitará com o cordeiro; o leopardo deitar-se-á ao
lado do cabrito; a vitela, o leão e a ovelha morarão
juntos e uma criança os conduzirá. A novilha e o

stos; juntos descansarão seus
palha, como o,boi. A criança

recém desmamada porá J.?, fr:X'*L.i,"'dTf:§,1
lisco. Êles não farão mal, não matarão sôbre tôda
minha montanha santa, porgue a terra está cheia do
conhecimento de |eová, como o mar está das águas
que o cobrem. Nesse dia, o rebento de f essé será
erguido para ser o estandarte dos povos; as nações
reco,rrerão a êle e seu sepulcro será glorioso." ( I )

]udeus e cristãos ouvirão do Messias estas pala-
vras: "A história e o mundo, estão aí para flcs Ílos-
trar sua realizaçáo; as nações temíveis, figuradas
na Escritura pelos animais ferozes: Os gôdos, os vân-
dalos, os hunos, os címbrios, os teutões, os lcmbardos,
o-s dinamarqueses, os saxões, os normandcs, nós os
vemos, à medida que entram na montanha santa, na
Igreja do Cristo, despojar-se da ferocidade natural
e aliar-se insensivelmente às populações mais civili-

(1) fsaías, II, 1-10.
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zad:as da Galia, da Itália, da Sicilia e formar enfim
uma mesma cristandade cuja lei suprema será, não
mais a Íôrça da espada, mas o conhecimento de Deus,
difundido sôbre tôda a terra. Vemos tôdas essas
nações reunid'as sob o mesmo estandarte, a cÍuz, lan-
ÇâÍ-se durante séculos sôbre a Ásia, para se reali-
zarem ao pé da letra, estas palavras: - E seu sepul,
cro será glorioso.

Isaías acabava de anunciar ao rci Ezeguias, gue
seus descendentes, um dia seriam escravos em Babi-
lônia, guando em seguida exclamou: "Consolai-vos,
meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de

|erusalém e clamai-lhe gue seus males estão termi-
nados, gue sua inigüidade lhe ê perdoada, que ela
recebeu das mão,s do Senhor o duplo de seus pecados.
Y oz daguele gue clama no deserto: Preparai o cami-
nho de |eová, tornai retas, na solidão, as sendas de
nosso Deus. Todo vale será cheio, tôda montanha e
tôda colina, abaixadâ, o gue é torto será retificado,
o gue é áspero,, aplainado. E a glOria de |eová mani-
festar-se-á e tôda carne verá ao mesmo tempo que
foi a bôca de |eová gue falou. Sobe à alta montanha,
tu gue anuncias o Evangelho, a boa-nova em Sião,
eleva a voz com fôrça, tu gue anuncias o Evangelho
em |erusalém, eleva-a, não temas. Dize às cidades
de fudár Eis vosso Deus! Eis gue Adonai-leovâ vem
em sua fôrça; seu braço estabelecerâ seu domínio;
com êle está sua recompensa; sua obra está diante
dêle. Êle apascentarâ o rebanho como um pastor;
reunirá em seus braços os cordeirinhos, levá-los-á em
seu peito, cuidará das ovelhas prenhes.

"Eis meu servo, sôbre o gual eu descanso; meu
eleito, em guem minha alma se comp;Íaz; eu pus meu
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espírito sôbre êle; êle levará a justiça para o meio
das nações. Não gritarâ, não elevará a voz, não a
f arâ ouvir nas praças públicas. Não quebrará o
caniço partido, não apagará a mecha que ainda
fumega, f.arâ justiça segundo a verdade. Não será
obscurecido, nem quebrado, atê que tenha estabele-
cido a justiça sôbre a terra; e as ilhas esperarão sua
lei. Assim fala Deus-)eová, que criou os céus e os
estendeu; que criou a terra e tudo o que ela contém;
que deu a respiração ao povo, que a enche e o
espírito àqueles que nela habitam. Eu, leovâ, eu te
chamei na justiça, eu te tomei pela mão, eu te conser-
vei, eu te estabeleci, como aliança do povo, luz das
nações, a fim de gue abras os olhos dos cegos e
faças sair da prisão àqueles gue estão atados aos
ferros e da casa de detenção, àqueles que estão âsseÍt-
tados nas trevas. Eu, |eová, êsse é meu nome.

"Eu, feová, guando o tempo chegar, farei de
repente, essas maravilhas. O espírito de Adonai-
|eová está sôbre mim; pois |eová me deu a unção;
êle enviou-me paÍa pregar o Evangelho, a boa.nova
aos mansos e aos humildes; para curar os que têm
o coração partido, para anunciar aos escravos a liber-
dade e aos que estão presos, o término de sua prisão,
para publicar o ano da misericórdia de Jeová e o dia
da vingança de nosso Deus; para consolar todos os
que choram e dar aos gue estão tristes pelo luto de
Sião uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria
em vez de lágrimas, uma veste de lubilo em vez do
espírito de aflição."

Ahl Que cristão não reconhecerá agui o Cristo,
o gual, depois de ter lido estas últimas palavras na
Sinagoga de Nazare, disse aos presentes: "Esta Es-
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critura cumpriu-se hoje mesmo ao,s vossos ouvidos?
Quem não reconhe cerâ agui, aquêle f esus sôbre o
qual desceu o Espírito Santo, ao seu batismo e de
quem uma voz do cráu disse: Êste ê o meu f ilho
bem-amado no qual eu pus tôdas as minhas compla-
cências? Aquêle ]esus que começou sua pregação por
esta boa-nova: Bem-aventurados os pobres, bem-
aventurados os mansos, bem-aventurados os que
choram! Quem não reconheceria êsse Salvador, que
interrogado pelos discípulos de )oão: Sois o que deve
vir, ou devemos esperar um outro? respondeu-lhes:
Ide dizer a |oão o que vistes e o,uvistes. Os cegos
vêem, os côxos andam, os leprosos são curados, os
surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho,
a boa-nova, é anunciada aos pobres? Quem não reco-
nheceria, effi particular, a verdade do que |oão disse:
Eu sou a voz que clama no deserto: Preparai os
caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías?

Mas, sobretudo, que cristão, gue homem não
leria com religiosa admiração as palavras seguintes?

"Eis que meu servo será cheio de inteligência;
êle será grande e elevado; subir â ao lugar mais alto.
Do mesmo modo que muitos se admiraram sôbre ti, ó
meu povo, do mesmo modo seu rosto será desfigu-
rado, mais que o de qualquer outro homem e sua
beleza, mais gue a de gualquer filho de Adão. Por
isso, êle aspergirá muitas nações; diante dele os reis
conservâÍ-se-ão em silêncio, pois aquêles aos quais
êle não fo,i anunciado, vê-lo-ão e os que não tinham
ouvido falar dêle, contemplá-lo-ão.

: ''f,Quem acreditou nô que fazemos ouvir? E a
quem o' braço de feová , Íoi revelado? Éle eleva-se
€omo um frágil arbusto diante dêle c'omo um galho
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que sai de uma terra árida, êle não tem nem brilho,
nem beleza. Nós o vimos e êle nada tinha que atraísse
a vista, e nos não o conhecemos; desprezado, o último
dos homens, o ho,mem das dores, êle se familiarizou
com o sofrimento; seu rosto estava oculto,, êle eÍa
desprezível e nós o tivemo's em conta de nada. Ver-
dadeiramente êle carregou as nossas enfermidades,
êle sobrecarregou-se com nossas dores, e nós, nós o
consideramos um leproso, Íerido por Deus e humi-
lhadc. Mas êle f oi f erido por causa de nossas ini-
qüidades; foi ferido por nossos crimes; o castigo que
a paz ncs deve causar pesou sôbre êle; fomcs curados
por seus ferimentos. Todos ncs desviamos como ove-
lhas; cada um de nós se afastou de seu caminho e

|eová fêz cair sôbre êle a iniqüidade de todos. Êle
foi sacrificado porque quis e não abriu a bôca; êle
será ccnduzido à morte como um cordeiro , ficarâ
calado como uma ovelha diante do que a tosquia. Foi
tirado do meio da angústia e de um juizo, e quem
contará sua geração? Pois foi retirado da terra dos
vivos. Eu c,feri pelos crimes de meu povo. Êle
contratará os ímpios para guardar seu sepulcro e o
rico, para cuidar de seu corpo. Embora não tenha
feito iniqüidades e a mentira jamais tenha estado
em sua bôca, entretanto, ]eová o quis oprimir, com
a dor. Se minha alma se Íaz vitima do pecado, êle
verá sua raça durar muito tempo, e a vontade de

]eová executaÍ-se-â f.elizmente por suas mãos. Verá
o fruto do gue sua alma tiver sofrido e será com isso,
satisfeito. Como meu servo e justo, justificará por sua
doutrina um grande número de hcmens e levará êle
mesmo suas iniqüidades. Eu lhe darei em partilha
a multidão; e êle distribuirá os despojos dos Íortes,
porgue entregou sua alma à morte e foi pôsto uo
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número'dos celerados; porque se carregou dos pecâ-
dos da multidão e intercedeu pelos violadores da lei."

O Cristo mesmo aplicou-se essa pro,fecia, quando
disse: É preciso que, o que está escrito se cumpra em
mim: êle foi pôsto no número dos celerados. Seus pri-
meiro,s discípulos entenderam do mesmo modo,, em suas
epístolas e evangelhos. Depois dêles, todos os séculos
cristãos viram, em Isaías, menos um profeta, que um
evangelista, um historiador da paixão e da morte do
Cristo, tôdas suas palavras pareceram claras, em todo
o tempo. Os antigos doutôres da sinagoga não as
interpretavam de cutra maneira. ( 1 ) Contestar êsse
sentido seria então acusar de êrro todos os séculos
crístãos e com êles o Cristo e seus apóstolo,s; seria
acusar de êrro,a auto,ridade mais alta e a mais santa
que Deus,deu aos homens, para conhecer a verdade;
seria, destruindo a .regra suprema da fe e da razáo,
destruir em princípio uma e outra.

lnfeliz então do cego voluntário, que, fechando
o,s olhos à luz da tradição universal, náo guer ver o
que todo,s vêem, tateia em p'leno meio-dia e chama
de luzes, suas trevas anticristãs: Injuriosos para com
a cristandade inteira, gue êle acusa de um êrro de
dezoito séculos, para com Deus mesmo que êle supõe
tê-lo enganado por Cristo e seus apóstoÍos; pondó-r"
êle sôzinho, acima de tudo, gue pode esperar? Feliz,
âc,' contrário, os que recebem com coração humilde e
dócil, tudo o que Deus nos revela por essa tradição
santa e universal; em sociedade com Deus e com seus
santos de todos ôs séculos, êles caminham de luz' em
luz; dei amor em' amo,r, dd felicidade em felicidade.
O qu" êles vêem realizado em tôrno de si, êles o vêem

- 
- ...(1) M. Dcach, €g:r-sua -3rr carta
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ccmeçando no Evangelho, êles o vêem predito nos
profetas, a Igreja do Cristo. Que um homem, que
sabe pela história de que maneira essa Igreja se esta-
beleceu e se conservou 'até os nossos dias, tenta rtàÍ-
rá-lo em profecias, poderia imaginá-las mais claras e
mais magníficas que as profecias reais de Isaías?
Depois dos sofrimentos e da morte do Cristo, êle
acrescenta logo:

"Alegra-te, estéril, que não geras; canta cânticos
de louvor, solta gritos de alegria, tu que não tinhas
filhos; aquela que estava abandonada, diz ]eová, tem
mais filhos gue a que tinha o espôso. Estende o
limite de tua tenda e sc,lta os véus de tuas tendas:
não poupes nada; alonga tuas cordas, finca os postes.
Pois tu penetrarás à direita e à esquerda, tua poste-
ridade herdará as nações e encherá as cidades deser-
tas. Não temas; tu não serás confundida, tu não
terás de que te envergonhar: tu não conhecerás mais
a vergonha, tu esquecerás 'a confusão de tua juven-
tude, tu não te lembrarás mais do opróbrio de tua
viuvez. Pois aquêle que te curou será teu espôso:

]eová-Sabaoth é seu nome; e teu Redentor, o Santo
de Israel, será chamado o Deus de tôda a terra.
]eová chamou-te como uma mulher abandonada, cujo
espírito está imerso, em dor, como uma espôsa repu-
diada em sua juventude. Eu te abandonei por um
momento, disse teu Deus, receber-te-ei em grandes
misericórdias. Num momento de indignação te ccultei
por um pouco meu rosto, mas tive piedade de ti, por
uma compaixáo eterna, disse teu Redentor, ]eová.
Aqui é como no,s dias de Noé: eu lhe jurei não mais
inundar a terra; juro também náo mais me irritar
contra ti, não te Íarei mais censuras. As montanhas
tremerão e as colinas serão abaladas; mas meu amor

I
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jamais se retftaiâ de ti e a aliança, de minha paz
será imutável, disse aquêle que tem piedade de ti,
|eová. Ó tu, tanto tempo pobre, batizado pela tem-
pestade e sem consolação! Vou pôr tuas pedras sôbre
cs rubis e os alicerces sôbre safiras. Construirei
tuas muralhas de jaspe, tuas portas de pedras cinze-
ladas e tua defesa inteira de pedras escolhidas. Todos
os teus filhos serão instruídos por feová e a abun-
dância da paz expandiÍ-se-â sôbre êles."

O Apóstolo das nações far-nos-á êle mesmo a
aplicação destas palavras. Distinguindo em sua epís-
tola aos Gálatas as duas alianças, a sinagoga judaica
e a Igreja cristã, diz: A f erusalém terrestre que vem
do Sinai é escrava com seus [ilho,s; mas a ferusalém
que vem do alto é livre e ê a nossa mãe: pois está
escrito: Alegra-te, estéril, que não geras, canta, solta
gritos de alegria, tu, gue não eras fecunda; pois a que
foi abandonada terâ mais filhos que a que tinha
o espôso.

Essa Igreja, nossa mãe depois de Deus ou melhor
com Deus o primeiro objeto de nosso amor, á também
depois, e com o Cristo, o primeiro objeto das profe-
cias e dos cânticos de Isaías. A cada acontecimento
principal que êle 'anuncia, a nova Sião aparece ao
longe. Se êle falou da gueda de Babilonia e da res-
tauração da |erusalém terrestre, imediatamente aquela
cutra |erusalém o arrebata, por suas maravilhas.

"Sião disse: |eová abandonou-me. Adonai es-

eueceu-Íle. Uma mãe pode esguecer seu Íilhinho?
Pode ela não se comover pelo filho de suas entranhas;
e quando ela o esguecesse, eu, eu nunca a esquecerei.
Eu te trago gravada em rinhas mãos; tuas muralhas
estão sempre diante de mim. Os gue devem te

2L9
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reconstruir jâ chegaram; os que te destruiriam e
saqueariam sairão de teu recinto.

"Ergue os olhos e olha em redor de ti; todos
êstes se reuniram e vêm a ti. Tão verdadeiro como
eu vi, diz |eová êles serão para ti o vestuário de que
se adorna a nova espôsa. Teus desertos, tuas .óli-
dões, tua terra cheia de ruínas será muito estreita

teu coração: Quem, então, me gerou êstes filhos, paÍa
mim, que eÍa estéril c não gerava? Eu tinha sido
expulsa de meu país e era escrava; quem então os
criou? Eu estava sõzinha, abandonadâ: e êstes, onde
estavam então?

"Eis o que diz Adonai-feová: estenderei a mão
para as nações, elevarei meu estandarte diante dos
povos. Êles trarão teus filhos em seus braços, levarão
tuas filhas em seus ombros. os reis serão os amos
e as rainhas as amas; de ro,sto por terra, se prostrarão
diante de ti e beijarão o pó da terra, a teus pés. E tu
saberás gue existe |eovâ, e os gue me escutam, não
serão conf undidos. "

"Levant ã-te, Jerusalém, exclama êle alhures, sê
iluminada; pois tua luz chegou, a glória de |eová se
ergueu sôbre ti, As trevas cobrirão a terra, e a noite
os povos; mas sôbre r:i eleva Í-se-â AQUÊLE QUE
EXISTE e sua glória brilhará sôbre ri. As nações
caminharão em tua luz e os reis no esplendor de teu
despertar. Ergue teus olhos, vê de todos os lados
e contempla: todos aq uêles gue estão reunidos vêm a
ti; teus filhos virão d,: longe, tuas filhas se elevarão
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a teus lados. Então tu verás e terás tudo em abun-
dância; teu coração estremecerá de temor e de alegria,
quando se voltar para ti a multidão do mar, quuráo u
fôrça das nações chegar a ti. À multidão dos camelos
inundar -te-â, os dromedários de Madian e de Efa,
tcdos virãc de Saba oferecendo ouro e incenso e
publicando os louvores de |eová. os rebanhos de
Cedar reunir-se-ão para ti, os carneiros de Nabaioth,
estarão a teu serviço; êles oferecer-se-ão em agradá-
vel sacrifício sôbre meu altar e eu encherei de glória
a casa onde reside minha majestade.

"Quem são êsses que voam como nuvens e como
pombas apressadas em voltar a seu asilo?

"As ilhas esperam-me e sobretudo os navios do
mar, para trazer de longe teus filhos com seu ouro e
sua prata, e os consagrar ao ncme de |eová, teu Deus,
pcrque êle te cumulou de glória. os filhos do estran-
geiro reconstruirão teus muros e seus reis serv ir-te-ác;
porque depo'is de te haver ferido em minha indiqna-
çãc, tive piedade de ti, em minha clemência. fru,
portas estarão sempre abertas; jam'ais se hão de
fechar, nem de dia nem 'd e noite, a f im de que se
te trasa a fôrça das nações e te tragam seus reis; pois
a nação e o reino que não te servirem, perecerão:
essas nações serão devastadas como o, deserto. A
glória do Líbano virá a ti; o pinheiro, o buxo, o
cipreste, servirão_ juntos de ornamento para meu san-
tuário_e eu glcrificarei o lugar onde repousam meus
pés. A ti, hão de vir, gglvando-se, os fiihos daqueles
que te humilharam; sôbre as pegadas de teus pés,
prostrar-se-ão todos os que te despr ezavam; chamar_
te-áo a cidade de Jeová, a Sião do santo de Israel.
No lugar onde fôste abandonada, prêsa do ódio e

.; l, sl
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por onde ninguém passava por ti, eu te farei c orgulho
dos seculos e a alegria das gerações. Beberás do leite
das nações, serás amamentada com o peito dos reis:
e saberás que eu sou ]r:ová, teu Salvador e teu Reden-
tor, o Forte de ]acó. Em vez de bronze eu te darei
ouro, prata em vez de ferro, bronze em Yez de ma-
deira e ferro em vez de pedras; estabelecerei a paz
para te governar; e a justiça para cobrar tributos.
Não se Íalarâ mais cle violências em teu território,
de crime, nem de opre:ssão, em teus conÍins; a salva-
ção será o nome dt: tuas muralhas, tuas portas
ressoarão com teus lo'rvores. O sol não te iluminará
mais durante o dia, a lua não brilhará mais sôbre ti;

]eová mesmo será tua eterna luz e teu Deus será tua
glória. Teu sol não se ocultará, ro ocaso, tua luz
não diminuirá mais: |eová será para sempre tua luz
e os dias de tuas lágrimas estarão terminados. Teu
povo será um povo de justos, êles herdarão a terra
para sempre; eis os rr:bentc,s que plantei, eis a obra
de minha glória. O me,nor será mil, e o mais pequeno
uma nação poderosa; eu, |eová, quando o !9*p9
chegar, fareí de uma vez tôdas estas maravilhas."

Queremos que urn profeta nos mostre a tealiza-
ção de tôdas estas parlavras do pro'f ef'a? Escutemos
o discípulo amado:

no meio dales será seu Deus. A muralha da cidade
tinha doze alicerces onde estavam os nomes dos doze

apóstolos do Cordeiro A muralha era construída
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paraailuminar ailumina
L o Cotdeiro é-l aminharão
à sua luz e os ória e sua

honra. Suas portas não se fecharão de dia, e noite
não haverá nãsse lugar. Para aí se levarão a gloria

não haverá mais morte, nem gritos, nem sofrimento;
aqui, combater e vencer. Lâ ela ê iluminada por
DLus; aqui, as nações caminham à sua luz' Deus é

seu sol; ela é o sol do mundo.

glórias: a do profeta e a do mártir.

***



SANTA MARIA GORETTI (*)

Virgrtm e Mártir

Maria Teresa Goretti, familiarmente chamada
Marieta, nasceu em corinaldo, na diocese de sini-
gaglia, na pro,víncia de Anconâ, Ílo dia l6 de outubro
de 1890, Era filha d,= Luís Goretti e de Assunta
Carlini, casal pobre, mas de grande fe.

Luís Goretti, "qu. crescãra na solida e ingênua
piedade que reinava n,a família", era homem t-raba-
lhador, honesto, incansável e econômico. De manei-
ras um tanto rudes, era, no entanto, possuidor de
cândida alma. Bom c.istão, praticavu .o- ardor a
oração quotidiana, ao l:vantar'se, âo deitar-se, antes
das refeições, e o çlássi«:o terço da noite, com a família
tôda reunida, contritamente ajoelhada.

Aos domingos, serr f.alta,'religiosamente, assistia,
circunspecto, à santa missa. Docil a tôdas as leis de
Deus e da Igreja, "os mandamentos eram o seu
código".

Lavrador, labutav€r nos campo,s com inteligência,
e da terra arrancava penosamentá o pão para a êspôsa
e os filhos. "E guando o tempo, desfavor âvel, uãur-
ciava uma colheita escassa, cresciam as preocupações
do bom homem. Era cc,m o coração upeitudo que via
a neblina descer dos Apeninos, e cobrir a terra, Quei-
mando o trigo e destrtrindo as sementes. . . "
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Assunta Carlini, " a mulher forte" , eÍa viva,
tímida e sentimental. ótima dona de casa, viveu no
trabalho desde a primeira adclescência. Era sempre
a primeira a levantar-se e a última a deitar-se. Man-
tinha a casa sempre limpa, as roupas bem tratadas e
conservadas e, por vêzes, "substituía os homens no
árduo trabalho do campo, manejando com habilidade
o machado, a enxada e a foice". Com o marido,
dividia os sacrifícios. ]untos, sempre juntos, na ale-
gria e na dor, jamais sombra alguma turbou a paz
daqueles dois sêres que haviam nascido um para o
outro.

Luís Go,retti, que faleceu em 1900, deixou a
Assunta Carlini seis filhos: Ângelo, nascido a 2T de
agôsto de 1888; Maria Teresa, nascida, como vimos,
em outubro de 1890; Mariano, aos 2T de janeiro de
1893; Alexandre, aos 30 de julho de lB9'5; Ercília,
aos 23 de fevereiro de 1898; e Teresâ, aos 2 de feve-
reiro de 1900.

Viuva,_obrigada a trabalhar no campo, Assunta
confiou a Marieta a guarda dos irmããs. Menina
exemplar, sempre pronta a obedecer, sabendo condu-
zir os- gue tinha a9 encargo, foi para a mãe a grande
consoladora nas aflições e nos apertos, o anjo J"-pre
atento e infatigável.

Bons cristãos, os pais levaram a filha à pia batis-
mal guase que imediatamente depois do nascimento,,
movidos pelo desejo de logo assegurar-lhe a vida da
gra-ça. Chamaram-na Maria, "pára {ue tivesse uma
poderosa padroeira no céu, e um grurãe modêlo para
imitar na terra".
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Aos seis anos, recebeu o sacrarnento de confir-
mação. Obtida a licença necess âria, aos 4 de cutubro
de 1896, ela e o irmão Ângelo foram crismados pelo
bispo de Sinigaglia, Giulio Bcschi.

Para ganhar a vida, Luís Goretti deixara a mon-
tanha, onde se estabelecera inicialmente, e descera
para Pontino, lugar insalubre. A família viveu algym
tempo em Colle Gianturco, depois, a partir de 1899,
e- Femiere di Conca, na diocese de Albano. Insta-
lara-se numa f.azenda do co'nde Mazzoleni, onde iá
vivia a família Serenelli.

Piedosa, recitando o têrço com assiduidade, Ma-
rieta, a 16 de julho de 1901, Íê.2 a primeira comunhão.
E aqui surge a figura de Alexandre Serenelli, filho
dos Serenelli vizinhos, jovem de dezoito anos, enre-
dado nas más companhias, viclento e dado a leituras
perniciosas e destrutivas: ia principiar o Calvário da

dcce Marieta inocente.

Ouçamos 
'o que nos diz um dos biógrafos de

Santa Maria Goretti, Colombo;
"Sem que ela própria o notasse, Marieta ia-se

transformando em moça. Seu espíritc, p.orém, não
demonstrava nenhuma dessas inquietações tão comuns

às mocinhas de sua idade. O físico era robusto e

airoso, a inteligência viva e aberta, o coração delicado
e afetuoso, o temperamento co'ra;'oso e forte, um tanto
sério, a ponto de parecer, por vêzes, triste".

Depois:
"Ela sentia Pena

domingos se enfeitavam
de sobrepujar as outras

das companheiras que nos
exageradamente, ro desejo
com ostentação de seus eÍI-
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cantos juvenis. Ria discretamente daquelas que, diante
dcs vidros das janelas, ou dos espelhos, não paravam
de arrumaÍ o cabelo em penteados complicados, paÍa
atrair cs olhares alheios.

"No límpido espelho de sua alma boa e simples,
Marieta via a nulidade dessas frivolidades mundanas
e o vazio de tudc o que não é Deus e para Deus.

"Não era vaidosa, diz a máe, não ambicionava
vestidos novos ou diferentes; aceitava prontamente
tudo quanto eu lhe determinava. . . Zelava sempre
para gue cs irmãozinhos estivessem decentemente
vestidos e ela própria tinha o maior recato com a sua
pessca. Não sômente nã.o prccurava companheiras,
como também as evitava, e, nas viagens ao longínquo
Netuno, ia comigo ou com Dona Teresa Cimarelli.
Tinha hcrror ao palavreado grosseiro, tanto assim
era que sua bôca jamais prc,feriu uma só palavra
menos correta. Da mesma Ícrma, detestava qualquer
comentário desonesto.

" Certo dia, em que fôra buscar água à fonte,
aconteceu-lhe ouvir expressões um tanto livres, que
a deixaram horrorizada. Voltando para casa, disse
tôda desgostosa à mãe:

De que falou aquela moça?" (e mencio-
ncu-lhe c nome).

E por que ficaste a ouvir?"
Que havia de fazer, enquanto esperava que

o cântaro se enchesse?

Faze, então, com que aquilo que te entrou
por um ouvido saia pelo outro. Vê, minha filha, assim
comc te espantas com o que escutaste, assim também
os cutrcs se espantariam contigo se tu fizesses o
mgsmo".
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"Que admirável simplicidade e que eloqüentes
expressões na bôca dessa educadora camponesa!

" De sua parte, Marieta guardava à risca a
exortação do padre na véspera da Primeira Comu-
nhão: "Toma cuidado com a língua, porque ela e a
primeira a tocar no Corpo de Nosso Senhor . . . "

"As mcças de sua idade, que por um motívo
ou outro, encontravam-se com ela, eram as primeiras
a notar-lhe tal recato e admiravam-na. E quando
alguma delas deixava escapar palavras equívocas ou
menos decentes, Marieta manif estava o seu desa-
grado. Se a ocasião se prestava, retirava-se imedia-
tamente, ou então, desviando habilmente a palestra,
recondu zia-a para o terrenc da honestidade.

"Tampouco perdia tempo em olhar jornais ilus-
trados: aliás escasseava-lhe o tempo para essas coisas
e era muito c, trabalho que a barca doméstica exigia
para chegar ao pôrto do pão de cada dia. Mesrno
quando contava historias edificantes, ou quando repe-
tia as prédicas ouvidas na igreja, evitava sempre as
passagens que tocavam em argumentos escabrosos,
tanto temia a perturbação,que tais assuntos poderiarn
ttazeÍ"

Mais adiante:
"No último perícdo de sua vida, era visível sua

contínua ascensão espiritual. Melhorava de dia para
dia e era cada vez mais delicada. Em casa, disputava
os trabalhos mais pesadcs, e, quando ia pelo campo,
tomava a dianteira, a fim de evitar o horror instintivo
que a mãe sentia pelas cobras:

Deixe-me ir na frente, dizia. Eu não tenho
mêdo".

"Realmente, é para admirar que em tão pequena
idade Marieta, sem outros mestres afora os pais
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analfabetcs, chegasse a tal perfeição. A ação do
Divino Espírito Santo ê por demais evidente. Por
Êle guiada e n''Êle abandônada a que alcandorados
cumes não che garia?

"Naquele remanso das Paludes Romana.s, âcerr-
dia-se uma estrêla de primeira gra ndeza" .

Falando sôbre a Primeira comunhão de Maria
Goretti, diz Colo,mbo, na segunda parte.do seu livro:

"Preocupada tão-sômente com a presença do seu
grande senhor, ela fêz a Primeira comunhão como
uma santa, afirma Dona Assunta.

"Nunca, como aguêle dia, sentiu o vazio das

nascen- naquela alminha, espontânea e decisiva.

- "A pureza acima de túdo e a fidelidade às três
Ave-Marias diárias, constituíram os temas das exor-
tações que precederam a grande solenidade. E foi
isso um desígnio do Çer," diz Mons. Sig"ãri,;;
gue a menina progredisse e se firmasse áirrda mais
no exercício da virtude angélica, pela gual daria,
dentro em breve, a vida".
" "o recolhimento de Marieta era visível. euando,

depois da comunhão, as crianças reuniram-se na



PADRE ROHRBACHER

sacristia para agradecer o sacerdote celebrante, ela
se conservou trangüila e silenciosa, isolada, num
canto, tôda absorvida em Deus. Manteve-se assim
o dia inteiro, completamente alheia aos brinquedos
dos irmãozinhos, deixando transparecer no rosto um
contentamento inigualável.

"Tão-sômente cinco vêzes, diz Mons. Signori, a

piedosa menina teve a ventura de receber no coração
ao Deus de amor e de pureza: a primeira, a L6 de
julho de 1901; a segunda, po,uco depois, no Santuário
de Nossa Senhora das Graças, protetora de Netuno;
a terceira, na Páscoa de 1902; a guarta, na igreja
de Campomorto; e a quinta, na hora da morte.

"A Primeira Comunhão iria marcar uma nova
etapa na vida de Maria.

Verá gue dagui em diante serei melhor",
dissera à mãe.

aliviar o trabalho e as fadigas do próximo, com graça

e desembaraço desfazia as brigas gue nasciam entre
irmãos e colegas na hora dos folguedo,s, ou amainava
a tempestade que os vizinhos levantavam porque uma
galinha andava ciscando nas sementeiras ou porgue
os peguenos pisavam na horta.

"Dedicada até o sacrifício, tudo Íazia sem alarde,
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atendia como máezinha que era daquele bando de
crianças.

"Era, porém, junto aos doentes que a sua dedi-
caçãc se revelava admirável. Visitava-os com f.re-
qüência e tratava-os como a mais suave irmã,
servindc-os até nas mais humildes tarefas. Quantas
vêzes lhe foi dado ver no olhar comovido dos pobres
enfermos a gratidão sincera dos humildes! Se a maior
proua cíe e mar é sacrificar-se por aguêle que se ama,
Maria dava essa prova.

"Pela manhã levantava-se muito cedo, com a
mãe, e, depois das orações costumeiras, arrumava a
c?sa, despertava cs irmãos, preparava-lhes roupas e
ccmida. Em seguida, desempenhava-se das obriga-
ções diárias. Era notável o seu espírito de mortifica-
ção nas coisas mais naturais: não tinha olhos, ouvidos,
gostcs e desejcs senão para os deveres de casa e
para as devcções de igreja. O tempo disponível,
empregava-c em trabalhos úteis, e, quando cansada
do dia, que fôra cheio, ia tomar o merecido descanso,
antes, ajoelhavâ-se com os irmãos aos pés da cama,
para as orações da noite. Inútil dizer gue então o
querido papai era sempre relembrado.

"Seus princípios de ascética não iam além dos
mais simples e comuns da vida cristã : É preciso, fazer
isto porgue é nosso deuer: é uontade de Deus. Nâo
deuemoi farer aquilo porgue é pecado: desagrada ,a

lesus.
"Era êsse o eixo de tôda a sua vida sobrenatural,

?m que fôra educada e em que educava também os
irmãos. "Agora que receberam a |esus, costumava
dizer-lhes, devem ser sempre muito bonzinhos"

23t
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"Mas c que a caracterizava era o apêgo aos
deveres e à lei de Deus, resumido neste heróico lema:
Antes a morte do que o pecado.

"E não eram palavras vãs. Sabia que o demônio
prccurava infiltrar-se nos corações através de coisas
aparentemente sem impo'rtância , atê chegar a dominar
a alma e desviá-la de Deus. Vigiava, pois, para con-
servar aquela puÍeza, que repele com energia as

menores culpas e os menores defeitcs".

Levado por sordidas paixões, Alexandre Sere-
nelli, a pouco e pouco, deixava-se do,minar pelo
demônio. Marieta ocupava-lhe a mente sem cessar.
Vivia obcecado, vivia intranqüilo, vivia cego.

Um dia, aproveitando-se das ausências de As-
sunta Carlini, ocupada, quase sempre, fora de casa,
impelido fortemente pelo Tentador, procurou a iovem.
Acercou-se da doce Pureza a Impureza repelente.
Propôs-lhe coisas obscenas.

Mais tarde, passada a tempestade devastadora,
o infeliz diria que Marieta "não compreendera todo
o mal que se encerrava naquelas propostas".

Repelido, deixou-a, mas logo, sempre atiçado
pelo Impuro, tentou segunda arremetida. Novamente
iebatidó, Alexandre foi-se tornando irascível, recal-
cado, medonho e terrível.

Maria ficou profundamente impressionada. Fugia
do vizinho, vivia sobressaltada. E de tudo o que se

passara, sômente uma coisa lhe ficara bem -gravada:
Alexandre procurava, a todo o transe, induzi-la ao

pecado.
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I

Pecar! E o lema, antes moftet do gue pecar!
Que f.azer? Falaria com a máe? Mas, seria bem
compreendida? E as ameaças de Alexandre? "Se

abres a bôca, eu te mato!" dissera, de má catadura.

Era perturbador. Êle a mataria se revelasse à
mãe e que se passara. E a ameaça surtiu o efeito
esperado por Alexandre Serenelli. Maria silenciou,
trancou-se, quer "por vergonha", como ela mesma o
dissera antes de morrer, quer pelo "receio de não ser
bem compreendida" por Assunta Carlini.

Trancoutse. Trancou-se, mas redobrou de vigi-
lância. Fora de casa, jamais f icava sôzinha. Ou
estava com a mãe o,u na companhia dos irmãos. E
Íezava. Rezava muito,

Se antes fôra séria e pensativa, era-o Marieta,
agcra, mais do que jamais.

E Alexandre? Alexandre, sernpre acossado pela
brutal paixão, assentara que, a todo custo, realizaria
o seu proposito " a qualguer custo, ainda que
tivesse de matâ-la" . E perseguido pela obsessão,
"adquiriu um punhal de trinta e quatro centímetros
de comprimento, com uma ponta agudíssima, de três
milímetros, e f oi escondê-lo no seu quarto". E, " de
alcatéia, espreitava a ocasião".

Era no dia 5 de julho do ano de 1902. Assunta
Carlini partira para as f ainas dc, campo. Marieta
estava ac alcance do tresloucado. E Alexandre,
pronto para tudo, satisÍazer o desejo ou matar, foi
prccurar a pobre menina, consigo levando a arma
assassina.

I



PADRE ROHRBACHER

Aproximou-se da cândida jovem heróica, agar-
rou-â pelo braço e, violentamente, arrastou;a paia a
cozinha, trancando a porta. Tudo fôra tão fápido,
como num sonho. E o pavor não deu à pobrezinha o
tempo de soltar um grito.

- Principiava a luta. E Maria, sem cessar, agar-
rada a Deus, dizia ao selvagem moço:

" - Não! Não! Deus não guer! É pecado! Tu
irás para o inferno!"

No auge da desesperação, Alexandre enfiou-lhe
pela bôca de labios que o terror embranguecera, um
lenço em bola. E, à oposição magnífica de Maria,
não resistiu. Com a paixão transmudada em ódio,
empunhou a arma, cego, tremendo, e pôs-se a golpear,
a torto e a direito, o pobre corpinho frágil.

Catorze golpes puserâÍl-Ílâ como morta. E o
bárbaro, julgando-a sem vida, Iargou-a e buscou o
próprio guarto. Baixinho, prostrada, Marieta pôs-se
a gemer.

"O pai do criminoso, diz Colombo, foão Sere-
nelli, que atacado de malária se deitara à sombra da
casa, foi o primeiro a perceber os gemidos.

"Também Teresa, a inocente criaturinha que a
irmã f.izera adormecer, jâ acordara, assustada com
aquêle rumor estranho, e movida talv ez pela intuição
do perigo, pôs-se a chorar".

Depois:
"foão e Mariano penetraram na casa. Horro-

rizado à vista do sangue, Mariano agarrou a pequena
Teresa e correu, aos gritos, para junto da mãe.

"Trêmula e tomada de lúgubres pressentimentos,
Assunta Íêz imediatamente parar os bois, e voou para
easa, seguida de outra camponesa, Dona Teresa
Cimarelli".

-



VIDAS DOS SANTOS

Foi para a alma da boa Assunta Carlini urtâ âr-
gústia indescritível. Dona Teresa Cimarelli, ràpi-
damente, tomando Maria nos braços, colocou-a na
cama. Tudo era sangue e sangue. E a triste máe,
horrorizada, perdeu os sentidos, foi levada para a
casa dos vizinhos.

À Marieta, então, foram "ministrados os pri-
meiros curativos caseiros. Mas, guando tentaram
tirar-lhes as vestes, o sangue voltou 'a jorrar aos
borbotões, causando-lhe ainda maiores sofrimentos.
Veio, depois, o delírio, e no delírio, a reconstrução
do monstruoso atentado:

Oh! Alexandre, como és mau! gritava,
fazendo gestos, como a repelir o inimigo. Por cari-
dade, não deixem Alexandre entrar!"

Maria Goretti foi transportada para o hospital
de Netuno com maior urgência. A mãe e o casal
Cimarelli Íoram na ambulância gue viera buscar a
pequena mártir.

A meio caminho, num tropel, passaram por êles
alguns carabinieri: entre êles, subjugado, ia Alexan-
dre Serenelli, algemado.

A viagem pelas estradas da campagna r'omana
foi longa, incômoda e triste.

Às seis e meia da tarde, chegavam ao hospital
de Netuno. "Às portas, uma multidão comprimia-se,
no desejo de vê-la ainda uma vez. E, quando a
peguena mártir apareceu nos braço,s piedosos dos
amigos, os olhares de todos se ergueram e â âcoÍlpâ-
nharam até o momento em gue desapareceu nos som-
brios corredores daguele hospital.
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"Os médicos que a examinaram não deram
esperanças. Estava perdida. Teria, quando muito,
poucas hcras de vida. Que chamassem o Padre. E
ao Padre Martinho Guijarra, que acorrera pronta-
mente, disseram:

Nos lhe deixamos apenas um cad âver, mas
Vossa Reverendíssima encontrará um anjo".

"Logo após, começou a intervenção cirúrgica,
que foi preciso fazer a sangue frio. Eram catorze
ferimentos graves e quatro contusões. O coração, os
intestincs e um pulmão foram atingidos. Se a ciência
soubess e fazer milagres! .'. .

"Com uma fôrça sobrenatural, própria das almas
que amam ao Senhor, Marieta deixou que, durante
duas horas, os ferros revolvessem sua carne imaculada.
Gemia. Chorava. E, quando os médicos deram por
terminado o trabalho, seus olhos pareciam jâ náo ter
mais lágrimas. Abriam-se apenas para pedir descul-
pas pelcs contratempos que causava a tanta gente!

" Quase exangue, foi então transportada para
um quarto. Ela precisava de repouso abso,luto e de
silêncio, mas o povo, que atê aquêle momento se
conformara em manter-se fora do hospital, invadia
agora os ccrredores. Queria vê-la a todo o custo,.
Começou, pois, a desfilar diante daquele leito, que
mais se poderia chamar um altar. E a multidão era
tão grande que a ninguém era permitido deter-se
para falar.

"À vista daquela menin a jâ aureolada, os olhos
de todos marejâvzin-se de lágrimas, e os lábios ora
murmuravam preces, ora imprecavam contra o âs-
sassino.
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"Em meio ao pavoroso calor do verão romano,
depois de tanto sangue derramado, Marieta sentia,

mais do que tudo, a angústia da sêde.
Mamãe, pedia, um Pouco d'água.
Não p'cdemos dar-lhe âgua, querida. Os

médicos disseram que lhe faria muito mal".
"Tranqüilizava-se urr instante e, depois:

Ao menos um golinho d'água".
Não, Marieta, não Podemos".
Mas nem uma gôta só?"
Seja por |esus, minha filhinha!"

"Pcr |esus, por amor ao seu |esus, Marieta não

pediu mais nada. . . e durante vinte e quatro horas
sofreu aquela terrível sêde,

"Avaliem a minha pequena, diz Dcna Assunta'
Não poder dar nem êsse pequenino alívio a minha
filha.' Não encontro outro meio para me conformar,
senão voltando o meu pensamento para |esus, a quem

também negaram uma gôta d'água e abeberaram
ccm fel e vinagre..."

"No mesmc amor por |esus, mãe e filha eflcoll-
travam as fôrças para aquêle mútuo tormento.

"A noite reservar-lhe-ia um novo sacrifício para
que à sua coroa não faltasse nem um espinho_sequer.
Em obediência às ordens dos médicos, Dona Assunta
teve de ser afastada. Precisava evitar que a menina
Ialasse.

Ccmo? Mamãe não fica ao meu lado esta

ncite?" perguntou-lhe, vendo-a sair.
" : Minha filhinha, não me deixam. Teresa

tomará o meu lugar".
" - E mamãe, onde vai dormir?"

Deus há de prover, minha Íilha".
Pois sim. Sabe que eu lâ estou melhor?"
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" - Está bem. Mas não [ale. O médico disse
que isso f.az mal"

"Mons. Temístocles Signori e Dona Teresa
Cimarelli vigiaram-na durante a noite inteira, entre
palavras de confôrto e orações. Por sua vez, ela não
se cansava de beijar o Crucifixo e a imagem de Nossa
Senhora.

"Foi assim que a mãe a encontrou, quando, pela
manhã, correu ao seu ladr .

que, no
fixo no

"Notei - acrescenta Dona Assunta
último dia, minha filha teve sempre o olhar
quadro da Madona, suspenso à parede".

"O Padre Martinho Guijarra, que notara a
ardente devoção de Marieta por Noisa Senhora,
perguntou-lhe:

Desejaria ser inscrita entre as Filhas de
Maria?

"- Oh! Muito, muito, Senhor Padre!"
Pois bem, eu mandarei seu nome à Congre-

gação de Roma, e, desde jâ, dou-lhe a medalha- de
Filha de Maria".

"Vinte e sete ancs depois, a mesma medalha foi
encontrada sôbre aquêle peito. . . Estava enegre-
cida, mas o tempo respeitara a inscrição; Oh, Mâria
concebída sem oecado, rogai por nós que recorremos
a uós.

"No dia sequinte, o quarto de Marieta amanhe-
ceu tapi zado de flôres. Esper ava ai a visita de ]esus
sacramentado, pois Mons. Signori decidira adáinis-
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trar-lhe os últimos sacramento,s pelas primeiras horas
do dia.

"Certo, embora, das ótimas disposições daguele
coração zinho, ainda assim guis dar-lhe os toques
finais. Precisava, acima de tudo, de uma declaração
pública e formal do perdão para o assassino. E a
declaração veio firme, decisiva, heróica.

Marieta, Jesus morreu
ladrão. E você, perdoa de todo
sino? " perguntou-lhe.

Oh, sim! Eu também
de Jesus! Desejo vê-lo bem
Paraíso!"

"Não era isso entusiasmo de momento. A outras
pessoas, gue lhe Íaziam a mesma pergunta, dava
sempre a mesma resposta:

Sim, eu o perdôo de todo o coração. Espero
que Deus também o perdoe".

"Fruto de convicções profundas, dom autêntico
da graça divina, sua generosidade era o resultado de
uma luta íntima. Tal pelo meno,s, é o testemunho de
Mons. Signori:

"Marieta, tendo uencido toda a repugnância,
responde sempre que perdoa de boa vontade".

"Tudo, pois, estava preparado para a recepção
do Divino Hóspede. Humilde como a casa de Nazaré
e suave como o refúgio de Betânia, não seria esta a
moradia gue a peguenina espôsa de Jesus lhe havia
reservado? E o Espôso chegou para dar-lhe o abraço,
'a fim de gue, innixa super dilectum suum, iniciasse
legura e tranqüila a marcha das núpcias celestiais.
Era o seu ]esus. Aquêle |esus do gual ninguém
jamais poderia separá-la. Aguêle Jesus gue, dentro
em pouco, iria ver.

perdoando ao bom
o coração o âssâs-

o perdôo por amor
perto de mim no

-

E
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"A cabecinha docemente inclinada sôbre o peito,
tabernáculo dc seu Senhor Sacramentado, assim peÍ-
maneceu longo tempo, a sós ccm Deus, para dizer-lhe
de tôda a sua gratidão, e, desde já, saboreando na
felicidade dêsse momento, c gôzo da felicidade eterna.

"Após a Extrema-tlnção, disse-lhe o Irmão
Meirado:

aa

, ))no ceu.
aa

retrucou

Maria, lembre-se de mim, quando estiver

Quem sabe gual dos dois chegará primeiro?"
a menina.
Você, cara Maria."
Bem, se assim fôr, não me esquecerei".

"Mais uns lampejos e a chama se extinguia:
Levem-me mais paÍa junto de Nossa Se-

nhora. . . Como! Não querem que eu vá com Nossa
Senhora? "

"Ocorreu-lhe também a lembrança do pai, e,

voltando-se para Dona Assunta, repetiu, nos derra-
deiros momentos, o grito dos primeiros momentos
da vida:

Papai! Mamãe!"
" - Minha querida. . . interveio Dona Assunta.
" Mas as palavras morreram-lhe na garganta.

Perdoe-me, mamáe!. . .

"Compreendi, diz Dona Assunta, que me pedia
perdão, temendo haver-me entristecido com a lem-
branÇa da morte do pai.

"Agonizava.
"O murmúrio das preces rezadas a meia voz

acompanhava o estertor da mo,ribunda. De repente,
eis que tenta eÍguer-se. É o delírio. Reacende-se-lhe
na memória a cena do atentado. Agarra-se, então,
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ao braço de Teresa Cimarelli, que estava ao seu

lado, e grita:
Que Í.azes, Alexandre? Vais para o in-

ferno!"
" E no esÍôrço de afastar o inimigo, recai no

leito.
" Pai noss3, gue estais no céu . . . e não nos

deixeis cair em tentação, mas liurai-nos do mal . . .

O Amém, Marieta f oi pronunciar na eternidade'
Morreu com a respiração cortada, flo ardor da luta.
como um herói no campo da honra.

"Eram três horas e quarenta e cinco minutos
da tarde do dia 6 de julhc de 1902. Maria tinha onze
anos, oito meses e vinte dias.

"Apagava-se uma lâmpada na terra, no céu
acendia-se uma estrêla.

"A mãe fechcu-lhe os olhos e beijou-lhe a fronte,
co,Írrc, para marcar, nesta despedida, o encontro certo
no Reino dos Céus".

Maria Goretti, a mãezinha Marieta, que morreu
invocando a Santa Virgem, teve funerais como
poucos, "magnífico triunfo, como, ãisse o Cardeal
Salotti, verdadeira apoteose, sublime hino à virtude
de Cristo, vivo aplauso à educação materna, so,lícita
e precoce, vigorosa repuls'a ao vício imundo, e Írârâ-
vilho,so estímulo à prática da mais intensa vida cristã".

Numerosíssimos milagres realizarâÍl-se à beira
do túmulo, mas, o mais notável, foi a conversão, do
assassino.

Condenado a trinta anos de trabalhos forçados,.
Alexandre Serenelli, gue na prisãó se Í.azia notar

24L
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pelo cinismo e pela brutalidade, teve a vida comple-
tamente mudada: em 1910, sonhou gue Marieta,
num jardim imenso, exuberante, em meio a lírics sem
fim, achegava-se para perto dele e lhe oferecia uma
f lor.

Impressionado, confundido, perturbado, escre-
veu uma carta ao bispo, na gual se extravasou em
mágoas, eÍl arrependimento. Desde então, mudou
por completo. E a conduta, gue eÍa péssima , tor-
nou-se exemplaríssima, tanto gue, em 1 929, foi pôsto
em liberdade.

Decidiu, então, trabalhar, e trabalhar sem des-
canso, para a beatificação da vítima.

Em 1937, humildemente, aruazadamente, foi
procurar a heróica Assunta Carlini, a "mulher forte",
como a chamam todos os biógrafos da p,equenina
Marieta.

Sussurrou-lhe:
Assunta, tu me perdo,as?

A voz tremia-lhe, tremiam-lhe as mãos.
E a mãe cristã respondeu, prontamente, de cora-

ção aberto, tôda branca nos seus setenta anos:
Ela te perdoou, âo morrer! Por que não te

perdoaria eu?

No Natal daguele ano, os dois, um ao lado do
outro, recebiam a Jesus Hostia.

Principiado ern julho de 1938,
tólico terminou a 25 de março de
abril, o Papa Pio XII beatificava

a Inês do século XX,

o processo aPos-
1947, e, a 27 de
a nossa Marieta

-
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"Três anos haviam transcorrido da beatificação
e quarenta e oito ano,s da morte de Marieta, quando
S. S. Pio XII inscrevia a menina dos pântanos na
glória dos santos.

"Pela primeira vez em vinte séculos, a praça da
Basílica de São Pedro assistira a um espetáculo ini-
gualável. Uma camponesinha, de cu ja existência
apenas reduzido número de pessoas viera a conhecer,
aftaira tamanha multidão que o papa se viu obrigado
a alterar o lugar tradicic,nal de uma das maiores ceri-
mônias da Igreja. A canonização de Maria Goretti
não se realizaúa no interior do templo, e sim em
praça pública.

" Duas f oram as canonizações que a história
registrou em pública praça. Nenhuma, porém, em
Roma. A primeira, em junho de 1228, quando o papa
Gregório IX elevou aos altares São Francisco de
Assis na praça fronteira à basílica que fiaz o nome
do Santo, e a segunda, effi 7232, por ocasião da
canonização de Santo Antônio de Pádua, em Espoleto.

"I-fma enorme multidão, avaliada em quinhentas
mil pesscas, aglomerava-se desde as primeiras horas
do memcrável dia 24 de junho de 1950, entre os
braÇos da cclunata de Bernini. E lá, sob o sol abra-
sador do verãc, esperou o desenrolar das cerimônias.

"Quem haveria de dizer que tão grande arca
seria insuficiente para conter a multidão?

"Na Rua da Conciliação (qre precede a praça),
nas janelas, nos terraços, e ate no, longínquo Monte
Gianicolo, formigavam espectadores, curiosos e de-
votos.

"Parecia ÍeflcVâr-se o milagre de Pentecostes.
Grupos de peregrinos, lá chegados de todos os QUâ-
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drantes da terra, falavam línguas diferentes, coÍrer-
tavam, Íezayam, e cantavam em voz alta hincs
religiosos. O clamor alegre dacjuele mar de povo
assemelhava-se ao ruído das cndas.

Diante do portão central da Basílica, erguia-se
o trcno papal, encimado pelo quadro da Santinha,
ainda coberto e à espera do mcmento solene em que,
descerrando-se, aparecesse em todo o seu esplendor.

"Em dado momento, como que obedecendo a
uma ordem, cessaram os cântico s e a praça inteira
mergulhou no silêncio. Os clhares de todos volta-
ram-se para uma cabecinha branca, meio coberta com
um véu prêto. Era a mãe de Maria. Era Dona
Assunta Gcretti. Os oitenta e cinco anos não a impe-
diram de se achegar até 1â e ver com os pr§prios
olhos o que no centro da Cristandade se f.azia para
a sua pequenina Maria. Aquela veneranda anciã
talvez nãc ouvisse o 'aplauso com que o povo cristão
a saudava: a memória aprofundava-se oâ lembrança
daqueles acontecimentcs passados, que nesse dia se
reavivavam.

"Aquela camponesa, analfabeta, alquebrada
pelos anos, despertaria inveja nas próprias rainhas.

"Mas a hora da histórica cerimônia aproxima-
va-se. A procissão papal começava a desfilar. Ordens
religiosas, monges em seus hábitos peculiares, alunos
dos colégios e seminários, os cabidos das basílicas
romanas, oficiais da Cúria passavam entre a multidão,
cle velas acesas, ao canto das ladainhas dos Santos.
O povo unia-se e respondia em côro. O desfile pare-
cia interminável, era mcnótono, mas o canto não
esmor,ecia.

"Quando o estandarte da Santinh'a apareceu,
precedido do Padre Mauro da Imaculada, o incan-

Lz
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sável passionista gue tanto lutara Pa:a o advento

daqueíe dia, ladeado pelos irmãos de Marieta, o povo

não conteve o entusiasmo. Como se dominar?
"Llm insopitável aplauso subiu aos céus, espolt-

tâneo e irresisiível, cobrind o a voz dos monges que

salmodiavam.
"O desfile já estava quase terminado e o tôpo

da escad aria Íroáteira ao, templo estava agora repleto'

A guarda Nobre Pontif ícia, os Cardeais, as altas

patãntes das Congregações Religiosas, o Presidente

ãu Republica Italiana e as autoridades civis aguar-

davam a chegada de S. Santidade.
" Eram precisamente dezenove horas e vinte e

dois minutos, quando o som argenting das trombetas

anuncio, o upárecimentc do Papa. So'b c pálio, na

Sedia gestatoría, envôlto no pluvial vermelho, como o

exige ã rito dos mártires, S. S. Pio XII saiu dos

po.iõ". do Vaticano. Milhares e milhares de lenços

ievantarâÍr-se como o vôo de cândidas pombas e um

grito de hosana ecoou, mil vê.zes repetido pela mul-
iidao eletrizada. E o Papa avançou, na mão esquerda
uma vela acesa. Com a direita, abençoava os filhos.

"A Capela Sixtina respondeu, lançando no ar

as notas do Tu es Pectrus.
" Iniciava-se a cerimônia. Sentado' no trono', o

Papa recebeu a obediência dos Cavflea's, gue_desfi-
lavam um a um, osculando o anel de Pedro. Em se-

guida, o Eminentíssimo Cardeal Prefeito dos Ritos
õuplicou ao Santo Padre se _dig_nasse proceder a

canonização, da Bem-aventurada Maria Goretti. O
Secretáriô dos Breves aos Príncipes respondeu em

nome do Sumo Pontífice, convidando o povo a, antes,

invocar o Divino Espírito Santo. Instantes depois,
ouviu-se a voz do Papa a entoar o hino do \/eni
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creator spiritus, gue a capela sixtina retomou e
continuou em côro.

" Em honra da Santíssima Trindode
pela exaltação da F é CatóIica e para o
aumento do ReIi
rídqde de l/osso
Bem-at)enturodos

oinos, 3om piedosa det:oção, fro lgreja LJni-
üersol, no dia 6 de iulho" .

ram-se de lágrimas, os corações de todos pulsaram
com o mesmo ritmo violento.

I
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HOMILIA
" Prcnunciada por Sua Santidade o Papa Pio XII
ao presidir as cerimônias da canonização de Santa
Maria Goretti, Virgem e Mártir.

"Veneráveis irmãos e amados filhos:
"Por amoroso desígnio da Divina Providência,

? suprema exaltação de uma humilde filha do povo
fci celebrada neste brilhante crepúsculo com uma
sc,lenidade sem paralelo e de forma até agora única
nos anais da Igreia.

"Foi celebrada na amplitude e majestade dêste
lugar de mistério, ccnvertido em templo sagrado
aberto ao firmamento gue canta as glorias do Âltis-
simo, um templo gue, m'ais do que disposto por nós,
foi desejado por todos vós, e que se enche dL incon-
tável número de fiéis, como iamais se viu em canoni-
zaçáo- alguma . E sobretudo um templo como que
exigido pelo deslumbrante brilho 

" u.rêbutadora fia-
grância deste Lírio vestido de púrpura, cujo noúle
nós inscrevemos com íntima alegria no álbum dos
Santos: a doce e pequena mártii da pureza, Maria
Goretti.

"Por que, amados filhos, haveis acudido em ta1
multidão à sua glorificação? Por que se vos comove
o, coração até as lágrimas ao ouvirdes a história db
sua curta vida, tão semelhante às narrativas do Evan-
gelho, pela simplicidade de suas linhas, o colorido
de seu ambiente e a violência cruel de sua rnorte?

I



PADRE ROHRBACHER

Por que vos roubou Maria Goretti tác' ràpidamente
o coração a ponto de se converter em vossa amada
e favorita? E porque existem neste mundo, aparen-
temente desordenado e submerso no hedonismo, não
um escolhido grupo de eleitos do céu, que buscam o
ar puro, senão multidões, imensas multidões, para as
quais o perfume scbrenatural da pureza cristá exerce
um fascínio promissor e irresistível. Sim, promissor,
e certamente consolador.

"É certo que no martírio de Maria Goretti bri-
lhcu em primeiro plano e sôbre tôdas as coisas, a

púÍeza; não obstante, nela e com ela triunf aram
também outras virtudes cristãs. Pcrque nesta puÍeza
existia a primordialíssima e significativa virtude do
completo domínio do espírito sôbre o material.

"Em seu supremo heroísmo, que não foi impro-
visado, houve um amor terno e dócil, obediente e

ativo, para com os seus pais. Havia em suas duras
tarefas .quotidianas, um constante sacrifício, uma
pobreza aceita de modo evangélico e alentada pela
Íê na providência do céu. Ali estava 'a religião pro-
f essada com profunda convicção, sempre com o

desejc de melhor entendê-la, tida como tescuro de
vida e constantemente alimentada pela chama da

oração. Abrigava naquele peito o ardente desejo de

Iesus Eucarístico.
" Finalmente, abrigava Maria a coroa da cari-

dade, do heróico perdão, concedido ao seu assassino.
Isto tudo constitue aquêle ramo de flôres do campc,
rústicas, mas tãc queridas de Deus que adornou o
branco véu de sua primeira comunhão, e, pouco
depois, do -seu martírio.

"Assim, esta cerimônia sagrada converte-se
espontâneamente numa assembláia popular da pureza-

248
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No esplendor de t amargo
contraste e a man
trás do de Maria 

e' e Por

raiar dêste século ,,ril""J:
anos, e muitas vêzes ante a tíbia reação dos bons, a
conspiração da imcralidade tem-se valido de livros
e ilustrações, do teatro e do rádio, das modas, dos
sítios de recreio e das associações, para minar no
seio da sociedade e das famílias a âutoridade dos
que são os guardas naturais da virtude, e assim poàe.
causar danos especiais aos que se acham em seus
tenros anos.

"Q l'o_,r"ns, ó amados filhos e filhas, pupila dos
olhos de |esus e dos nossos proprio,s olho., falail
Estais firmemente resolvidos ; rãsistir a qualquer
tentativa que outros se atrevam a f.azer contra a vossa
pureza?

"E vós, _pais e mães, que contemplais com esta
multidão adc,lescente que com sua pur eza imaculada
lhes arrebata o coraçãó; que estais ó- pr..ença desta
mãe que a educou para o martírio, e que apesar de
viver à sua sombra angustiosa, não chorã a sua morte,
Tus ajoelha-se para orar como a uma santa, falail
Estais dispostos a cumprir a solene pro-".ra de velar
por vossos filho,s e filhas até onde óeja possível, para
defendê-los contra os grandes perigos qr" o. cercam
e mantê-los afastados dos lrgures" qre preparam a
senda da impiedade e da perversão moral?

"E vos todos que me escutais, elevai os corações,
porque sôbre as traiçoeiras areias e sôbre o barro
do mundo, ergue-se um véu de indescritível beleza,
êsse véu gue atraiu a pequena Maria, o céu ao qrui
guis su.bir pelo único caminho que a êle vai ter: a

f
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religião, o temor de Deus, o amor a Cristo, o curr-
primento de seus mandamentos até o heroísmo.

"Salve, ó doce e amada santa! Volve, da tua
glória, o teu olhar a esta multidão que te ama, venera,
glorifica e exalta. Ostentas na fronte a marca bri-
lhante e clara do vitorioso nome de Cristo. Em teu
porte virginal resplandece a fortaleza do amor, a
constância da fidelidade a teu Divino Espôso, porque,
em verdade, fôste a espôsa pelc, sangue ao gravar
em ti a Sua imagem.

"A ti, poderosa pelo Cordeiro de Deus, confia-
mos êsses ncssos filhos e filhas aqui presentes e todos
os que espiritualmente a nós se unem. Êles admiram
o heroísmo, mas desejam ainda mais imitar-te no
fervor da fe e na incorruptível transparência da moral.
Pais e mães confiam em teu auxílic para educar os
filhos; em ti e por ncsso intermédio tôda a infância
e a juventude encontram o refúgio de que necessitam
para se proteger dc contágio e para entrar e se manter
na senda da virtude com a serenidade e a alegria
de um coração puro. Amém". (1 )

***

(1) J. C. M.' Colombo, Santa Maria Goretti. Aurélio della
Passione, La Beqta DIarie Goretti, Ma.rtire della Putezza.

\
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Ilí ártir
Tomás More, decapitado em Londres no ano de

1535, por ordem de Henrique VIII, em virtude da
fidelidade e apêgo à Se apostólica romana, nasceu
naquela mesma cidade de Londres em 1478.

De boa família burguesâ, o pai era juiz, fovem
ainda, foi viver na casa do arcebispo de Cantorbéry,
Morton.

Estudado em Oxford, então uma das capitais da
inteligência cristã, completado o curso jurídico na
cidade em que nasceu, logo Íoi encarregado dum
curso de direito.

Amigo de Erasmo, de |oão Fi'sher, casou-se,
pela primeira vez, em 1505. Viúvo em 1511, com
quatro filhos, tornou a contrair novas nupcias. Prati-
cando a hospitalidade, consigo abrigava os amigos,
os enfermos e os velhos desprotegidos.

No dia 23 de março de 1534, os cardeais, ern
Roma, pronunciavam-se contra o casamento do sobe-
rano com Ana Bolena. Aos 30, Henrigue VIII pro-
clamava a sua supremacia espiritual: os súditos, dali
em diante, deveriam jurar fidelidade ao edito que
lançara.

Tomás More recusou-se obedecê-lo, principal-
mente por causa da declaração preliminar, de uma



PADRE ROHRBACHER

teologia indiscreta. Tentaram convencê-lo, levá-lo
ao juramento. Tudo em vão.

Foi assim que, aos I 1 de abril, Tomás More
viu-se encarcerado na Tôrre de Londres, donde sairia
para sucumbir às mãos do verdugo (6 de julho ) .

Beatificado em 1886, foi inscrito no catálogo dos
Santos em 1935 (Ver maiores detalhes no dia 22
de junho, dia em que se Íesteja |oão Fisher).

No mesmo dia, em Clysma, no Egito, São Sisde,
ermitão, uffi dos principais Padres do deserto da ge-
raçãc, que seguiu Santo Antônio, do qual foi o SUces-
sor; depois da morte daquele Santo, foi viver no
lugar que o patriarca havia santificado. Faleceu
em 29.

Na Grã-Bretanha, São Paladio, bispo,. antes
diácono da Igreja romana, que lutou contra o pela-
gianismo, falecendo em 432,

Em Tràves, São Gc,ar, padre e confessor. Nas-
cido na Aquitânia, a Deus foi entregar-se na solidão.
Querido do rei Sigeberto, viveu no século VI.

Em Menoux, os santos Bertário e Ataleno,
mártires, mcrtos por ladrões quando empreendiam
uma peregrinação a Rcma, effi 674. ou 677.

Nas Ilhas Britânicas, Santa Modwenna, também
Modivena, Monena ou Monina, da qual pouco se

sabe (séculos V, IX? ) .

Em Edelstetten, Baviera,
gem, falecida em I 160.

Santa Mechtilda, vir-

Em Viterbo, o bem-aventurado Pedro
contessor, nascido na Alemanha. Faleceu
depois de ter operado inúmeras curas.

ãa Cruz,
em 1522,
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Em Sao Gervásio (Valliàres )

tun, outrora de Chalons, São
(século VI ) .

Em Nanvigne (Auxerre ) , hoj
vers, Santo Hugo, confessor.

Em Flandres, Santa Gcdlieva,
conhecida como Godelena, f alecida,

mártir, também
possivelmente,

em 1070.
Na Bretanha, Santa Noyale, virgem e mártir,

em época desconhecida.
No mosteiro de Condat, hoie de São Cláudio,

São )usto, ccnfessor, no seculo VI.
Em Ely, Santa Sexburga, abadêssa, falecida em

7OO. Filha de Anna, rei do Este inglês, era irmã das
santas Eteldreda (23 de iunho), Etelburga, ou Edel-
burga ou, ainda, Edilburga, (7 de julho ) , e de With-
burga (17 de março ) . Casada com Ercomberto, rei
de Kent, era máe das santas Ercongota (7 de julho )

e Ermenilda (13 de fevereiro). Sexburga foi a fun-
dadora do mcsteiro de Sheppey, nâ ilha do mesmo
nolne.

Em Sciacca, Sicília, Santa Àngela, virgem, admi-
tida no Monte Carmelo pelo prior São Brocardo,
Falecida em 1 230.

Em Praga, Santa Ângela, virgem, desapare-
cida em 1243. Como a homônima de Sciacca, Ângela,
filha do rei da Boêmia, também professou na ordem
do Carmelo, falecendo em Praga, onde se retirara
a uma cela. Escreveu, deixando patente uma ciência
quase miraculcsa, as obras: Contemplações, Da Eu-
ca.ristia e Reuelações, e outros trabalhos.

Na Inglaterra, o bem-aventurado Tomás Al-
field, mártir, em 1585. Da diocese de Gloucester,
foi mestre de artes. Recebeu o sacerdócio no colégio

de Au-
mártir

de Ne-
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inglês de Reims (1581), sendo enviado para a missão

,ru Ilhu, onde foi supliciado a 6 de julho. Pio XI,
em dezembro de 1929, beatificou-o.

A oitava dos Apostolos São Pedro e São Paulo.
Em Roma, a festa de São Tranqüilino, mártir,

f.azia sua oração no túmulo de São Paulo, foi prêso
pelos pagãos e, tendo sido apedreiudg morreu mártir
sob o i.p"r"dor Diocleciano. - Em Fiesole, na Tos-
cana, São Rômulo, Bispo e mártir, discípulo do Após-

da mesma coroa.

**i
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7: DIA DE ILILHO

O BEM-AVENTURADO PEDRO
FOURIER

Pároco de Mattaincourt

Na Lorena, Santa Chantal conheceu um bom
padre, de guem ela dizia: Seria suficiente ter olhado
para o piedoso pároco de Mattaincourt e conversado
com êle, para se ter a idéia de um santo, quando,
aliás, não tivesse já sido êie conhecido como tal. Por
seu lado, o cardeal de Bérulle, que o viu em Nancy
e conversou com êle mais de uma vez, disse a seus
discípulos, depois que voltou, que, se êles quisessem
com um rápidc olhar considerar tôdas as virtudes,
deviam ir à Lorena e as encontrariam reunidas na
pessoa do Padre de Mattaincourt. O bem-aventu-
rado Pedro Fourier, chamado vulgarmente o bom
Padre de Mattaincourt, foi de fato um daqueles
homens poderosos em obras e em palavras, que o
Espírito de Deus suscitou na Igreja, para operar a
grande reforma do concílio de Trento. Êle foi ao
mesmo tempo o fundador de uma nova congregação
religiosa e o reformador de uma antiga.

Em Mirecourt, cidade da Lorena, viviam dois
esposos, Domingos Fourier e Ana Necquart, de con-
dição honrcsa, de fortuna medíocre, de piedade here-

I
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ditária. Tiveram quatro filhos: três filhos eue rece-
beram no batisrRo os nomes de três apóstolos favorito-s
do Salvador, Pedro, Tiago e ]oão e uma filha, que
recebeu o ncme de Maria. Essa família ainda sub-
siste em Lorraine. Pedro nasceu a 30 de novembro
de 1564, no mesmo ano em que o Papa Pio IV, tio
de São Carlos, acabava de confirmar o Concílio de
Trento. Os primeiros nomes que sua piedcsa mãe
lhe ensinou foram os nomes de |esus e de Maria.
Seu primeiro brinquedo foi adornar uma pequena
capela, aí imitar as cerimônias da Igreja e pregar a
seus companheiros. Sua companhia mais querida
eÍa a mãe, que o guardava cuidadosamente, para que
êle só visse e ouvisse ccisas edificantes. Formou-o
sobretudo a não dizer mentiras, até mesmo a não
dizer nenhuma- palavra inconveniente. Escapava-lhe
por inadvertência alguma f.alta?. Corria à mãe, para
lhe pedir uma penitência. Sua modástia era tão
grande, que evitava atê familiaridades com a irmã-
zinha. Aliás, seu espírito era tão vivo e fecundo em
frases admiráveis. Matriculado na escola, foi o
modêlo dos condiscípulos, não sômente pela aplica-
ção e Íeliz êxito, mas ainda pela amenidade de carâ-
ter. Tendo um dêles, litigado, Llm dia, na vivacidade
do brinquedo, os outros quiseram reagir contra êle;
Pedro protegeu o ofensor contra a justa indignação
de seus amigos.

Aos quinze anos, foi mandado à universidade
de Pont-à-Mousson, aos cuidados de um seu parente,
o Padre foão Fourier, da Companhia de fesus, reitor
daquele famoso cclégio. Foi a êle mesmo, a quem
mais tarde, São Francisco de Sales tomou por Diretor
de seu retiro, antes de sua consagração episcopal.
Dotado de feliz memória, de rara penetração de espí-

-!
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rito, Pedro Fourier, obteve êxito surpreendente nas
humanidades e em Íiloso'fia. A língua latina tornou-
se-lhe tão familiar gue a falava com elegância e com-
punha fàcilmente nessa língua peguenos poemas.
Possuía o grego tão bem que lia os autores dessa
língua, sem nenhum intérprete. Por muito tempo
conservou-s,e uma edição grega de Aristóteles, com
notas de sua mão, sôbre as palavras mais difíceis.
Mas aplicava-se corrn zêlo maior ainda, a santiÍicar
suas ações. Cada dia f.azia a oração mental, aju-
dava duas missas e visitava o Santíssimo Sacra-
mento: duas vêzes por mês Í.azia a Santa Comunhão.
Sua grande devoção à Santíssima Virgem inspirou-
lhe associar vários alunos dos mais fervorosos para
lhe prestar um culto particular. Para isso, dirigiam
todos os dias a Maria uma oração especial e, no
domingo, reuniafll-se para a invocar em comum.

De bele za notâvel, teria sido tentado como fosé;
mas, coÍro fosé, salvou-se fugindo e tanto rogou ao
Senhor, gue aquela gue lhe tinha causado a tentação,
acabou também por se retratar e converter. Para ven-
cer com mais certeza as paixões, Fourier unia à oração
e a uma exata vigilância sôbre si mesmo, o jejum e a
mortificação. Deitava-se ,sôbre a terra dura, não
bebia nem vinho nem licores inebriantes e, desde a
idade de dezoito anos, sempre Í.Cz uma só refeição
por dia.

No ano de 1585, seu pai, caindo gravemente
doente chamou-o de Pomt-à-Moussorl, paÍa sua últi-
ma hora, a fim de lhe recomendar a filha, ainda jovem
e constituí-lo amparo da família, e sobretudo, de sua
mãe; depois, tendo-os abençoado, morreu momentos
após. Fourier ficou em Mirecourt o tempo coovê-
niente para pôr em ordem os negócios da família e
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depois voltou à universidade para terminar o curso
de filosofia. Várias pessoas de distinção, que lhe
tinham sabido apreciar o mérito, ro,garam-lhe, então,
que orientasse os filho,s, nos estudos. Êle Íundou
uma peguena escola; onde os exercícios eram agradà-
velmente variados pelo estudo das ciências, da reli,'gião, dos divertimentos que a idade jovem exige.
Êle tinha o cuidado particular de lhes conservar a
inocência. Velava também escrupulosamente sôbre si
mesmo, de sorte que lhes era um modêlo perfeito.
Um dêles, tornando-se mestre em Lunéville, dizia,
um dia: Se à minha morte eu encontrar graça diante
de Deus, como o espero, atribuirei essa felicidade a
ter sido educado em minha juventude pelos cuida-
dos do bem-aventurado Pedro Fourier.

Entretanto, nosso santo estava na idade de
escolher uma carreira. Resolveu-se pelo estado reli-
gioso e entre as diversas ordens dêsse estado, pela
dos Cônegos regulares, e entre as diversas casas
dessa Ordem, pela de Chaumouzey, ã quatro léguas
de Mirecourt; o que causou grande admiraçáo a todos
os que o conheciam; pois, essa ordem, e particular-
mente aquela casa, tinham caído num relaxamento
deplorável. Não se podia compreender como êle ia
escolher um asilo para sua inocência, num lugar de
onde ela parecia ter sido banida havia muito tempo.
Apesar das advertências dos amigos, tomou o habito
religioso no fim de 1586 e Íêz sua profissão depois
de um ano de noviciado; recebeu o sacerdócio em
Trêves, a vinte e cinco de fevereiro de 1589. A
humildade do novo sacerdote impediu-lhe celebrar
imediatamente os santos mistérios; foi sômente a vinte
e quatro de junho, festa de São |oão Batista, padroeiro
de Chaumozey, gue ofereceu as primícias de seu sa-

-
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cerdócio, celebrando solenemente a Missa na Igreja
da Abadia. Muitos entreviram nisso, desígnios da
misericórdia divina, para aquêle mosteiro e para
aquela ordem.

No ano de 1591, Pedro Fourier foi de novo
mandado a Pont-à-Mousson, para Íazet ali um curso
regular de teologia, ligou-se por amizade com dois
santos personagens, Servais de Layruels ou Laruel-
le e Didier de Lacour, destinados um e outro a refor-
mar na Lorena duas congregações célebres, a de São
Norberto e a de São Bento. ( I )

Pedro Fourier acabava &'r"r nomeado adminis-
trador da paróquia de Sao Martinho de Pont-à-
Mousson, quando foi chamado a Chaumozey pelos
fins de agôsto de 1 595. O Cardeal de Lorena, legado
da Santa Sé, acabava de propor a reforma aos Cône-
gos regulares dos três Bispados, Toul, Metz e Ver-
dun. Tinha convocado em Nancy os abades e os
priores, para tentar reuni-los num corpo de Congre-
gação e corrigir os abusos gue se haviam introduzido
na Ordem. Há motivos de se crer, que o abade de
Chamouzey quis apoiar-se nGs exemplos do Padre
Fourier, pãra levar os religio'sos a observar as regras,
que se acabavam de estabelecer em Nancy. Se essa
foi sua intenção, os sucessos não corresponderam
absolutamente. SO o nome de reforma alarmou e
indispôs os espíritos. A presença do Padre Fourier e
mais ainda os santos exemplos que êle lhes dava
em todo o seu procedimento, causaram sômente acri-

(1) Vie du Bienheureux P. Fourier, - por Bédel, seu confrade
e contemporêneo. - Le bon P. de Mattaincourt, por Maurice Bail-
lard. - L'ésprit du bienheureux p. Fourier Lunévtlle, l?52. - Con-
duite tle Ia Frovidence dans l'établissement de Ia congrégatlon de
Notre Dame. Toul, 1?32.
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mônia contra êle, em vez de os comover. Logo
encontrou na maior parte de seus confrades inimigos
e perseguidores. Tinham -no iâ visto com maus olhos
no noviciado; foi então muito pior, quando o viram
prccurador da casa e administrador da paróquia d,e

Cha-ouzey. Sua aversão foi tão além, que resol-
veram desfazer-se dêle, pelo veneno, como vimos,
monges perversos, Íizeram a São Bento.

Entretanto, ofereceram-lhe a nomeação, para
três paró'quias: Nomeny, São Martinho de Pont-à-
Mousson e Mattaincourt. Escolheu esta última, por
ser a mais pobre e la haver mais trabalho. Tonnou

proferiu um sermão tão patético, que tocou os corâ-

çO"r mais endurecidos e arrancou de todos os olhos
abundantes lágrimas. Anunciou aos paroquianos gue
lá estava ünicamente para trabalhar pela sua salva-

ção, e que, se fôsse prdciso, sacrificaria a própria
vida, paia lhes salvar a alma. E logo se pôs à obra.

Para renovar a paróquia, restaurou as escolas
para as crianças, rap azes e moças e dava continua-
mente aulas de catecismo organizando conferências
com coros e cânticos. A princípio visitava as escolas
todos os dias; êle mesmo escrevia as conferências e os

diálogos e fazia as crianças recitar na igreia; o que
afiaia e interessava não somente às Crianças, uuls

também a tôdas as famílias. Do mesmo modo, os

cânticos piedosos, cantados primeiro na igreia, res-
soaram bem depressa nas casas e nos escritórios e

oficinas, afastando as más canções, então muito em

voga. O bom pastor foi, depois, visitar as famílias

l
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a fim de melhor conhecer tôdas as ovelhas e poder
chamá-las pelo nome. O que as instruções e os bons
exemplos titthu- começado, êle terminava no tribu-
nal da penitência. Mais de uma vez Í.oi vísto prostrar-
se em Íágrimas aos pés de um pecador empedernido
e conjurá-lo, pelas entranhas de |esus Cristo, que

tivesse piedade de sua alma; Pois, nem todos res-
ponderam, a princípio, aos votos de seu zêlo. A fim
ã" ot ganhar- a todos, obteve e conseguiu um coad-
jutor e o manteve a própria custa, embora sua-p?r9-
quia fôsse pouco lucrativa. Mas dizia, a frugalidade
é um banco de grandes recursos.

Tinha notado que os mais obstinados aprovei-
tavam a hora do of;cio divino , PaÍa se entregar mais

livremente às desordens. O vigário de Mattaincourt
era, ao mesmo tempo, o chefe da alta justiça e tinha
o direito de impor castigos e multas e outras peàas.

Mais de uma yez, mandou seu coadiutor celebrar a
missa paroquial, para ir, êle mesmo, aos lugares de
reunião pública, f.azer sair aquêles sôbre os quais
tinha jurisdição. No fim de dois anos, com o comêço
do sétulo, 1600, a reunião de todos os meios, tinha
completamente transformado a paróquia.

Notava-se, com não menos admiração do que
espanto, uma santa emulação para o bem, entre os
gue se excitavam para o mal; todos se animavam à

virtude, cada qual cumpria com zêlo os deveres de
seu estado; viu-se, então, reinar entre os fiéis de
Mattaincourt uma paz e uma amizade sinceras, f-eli-
cidade de que não tinham gozado, durante o longo
curso de suas desordens. Os pobres encontraram na
caridade dos ricos uma aiuda coortra a miséria; o
estrangeiro aí ficava também, táo surprêso quão edi-
ficado, pela previdência e civilidade amável com a
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gual lhe davam hospitalidade. A igreja, antes deserta,
durante os ofícios da paróguia, e.tarra cheia ros eX€Í-
cícios piedosos de supererrogação; nas solenidades, o
concurso dos fieis era tão grande, gue a igreja, aliás
muito vasta, não podia conter a multidão que se ãper-
tava para ouvir as instruções do santo varão. A
assistência à missa e a visita ao Santíssimo Sacra-
mento santificavam cada dia os instantes de descanso
e de divertimento de grande número de almas piedo-
sas; muitos, gue uma devoção mais terna ainda ani-

Para manter e perpetuar êsse fervor, o bom
Padre fundou várias associações piedosas na paro-
guia; uma congregação de moças, erl honra.da Vir-
gem Santíssima, sob o título da Imaculada Conceição;

alguma das associações; e se alguém, em seguida,
se tornava objeto de escândalo, deixava imediata-
mente de f.azer parte da corrg.egãção. Também,
tinha-se em honra pertencer a êsse corpo piedoso de
Clientes de Maria e nos dias de reunião mais, de cem
pais de família, que um número maior ainda de moços
imitava, celebravam com tanta dignidade guanta har-
monia, os louvores da mãe de Deus. As moças,
agrupadas sob a bandeira dessa rainha das virgens,
consagravam-lhe o coração e as vozes, enguanto suas

t-
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mães percorriam devotamente as contas de uà
rosário.

A caridade do bom Padre não era menÔs admi-
rável que a piedade. A fim de pôr mais ordem na

repartição das esmolas e as tornar mais proveitosas,

tiáha Íãito uma lista dos mais. necessitados da paró-
guia, que reunia duas vêzes por sem ana, distribuindo-
llres êÍe mesmo pão para três dias; aos velhos, âcÍes-

centava um por.o de carne e vinho, e nas festas

principais duplicava as esmolas. Sua bondade de

.o.uçáo não Íhe permitiu jamais negar alguma coisa

aos indigentes dos arredores, quernuitas vêzes se

misturavam aos de Mattaincourt. Tudo cedia a seu

exemplo; os burgueses remediados do lugar imitaram
seu câridoso purlor, e no dia marcado, f.aziam também

distribuições aos infelizes.
No dia de Santo Evro, padroeiro de sua Igreia,

Fourier, sabendo que, por um abuso deplorável, a

festa patronal era menos consagrada à devoção- que

aos pra zeÍes mais criminosos, insurgiu-Se CoÍl fôrça
contra os divertimentos profanos e perigosos; depot,",

falou muito da excelênáia da esmola, aconselhando
os paroquianos a vir em socorro de seus concidadãos
pobr"., naqueles dias de festa. Qual não foi sua

surprêsa, quando, depois de sua ação de graças,

viu os paroquianos perto da igre ja, discutindo, qor
assim direr, Áobre o número de pobres, que cada habi-
tante remediado queria possuir durante a duração
das festas? O bom Padre teve ainda de f.azer essa

partilha, para os pôr de acôrdo.- 
Como sua caridade era universal, abraçava não

sômente a salvação, mas também o bem-estar tempo-
ral de seus filhos; ela sugeriu-lhe criar em Mattain-
court o que, em- nossq séçulo, §e chama çaixa de Pro-
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vidência, erl favor do comércio, gue, naguela época,
tinha grande expansão naguela cidade. Havia ácor-
tecido mais de uma vez, gue negociantes de Mattain-
court tinham visto seus negócios sàriamente pertur-
bados, em consegüência de reveses; e foi para-obviar
a êsses golpes imprevistos da fortuna, que estabeleceu
essa caixa, a gue chamava a Mlsa de Santo Evro, e
que, tornando-se importante pelos legados e pelas
doações, de que se enriqueceu, teve os mais felizes
resultados. A instituição era dirigida por um conselho
de administração, composto de quatro notáveis nego-
ciantes da pa?óguia, e quando êste bem se informãva
da dificuldade do comerciante, tirava da bOlsa de
santo Evro, uma soma de dinheiro proporcionada às
perdas sofridas, a fim de o pôr em condição de conti-
nuar o negócio. Se obtinha em seguida lucr,o,s consi-
deráveis, sõmente então restituía seu empréstimo à
caixa da associação.

homens, francos, ilustres,
tementes a Deus. Dois
outros advogados benévolo

dêsses árbitros desinteressados, devia-se depositar
numa caixa comum, fundada para êsse fim, o dinheiro
necessário para levar o obstinado perante os tribu-
nais ordínários, sem que a outra parte se imiscuísse,
depois disEo, de qualguer mangiia no assuntq, §ç

r 1
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as desgraças da Lorena puseram obstáculo à reali-
zaçáo á" ,- pensamento tão cristão e tão eminente-

*àt" social, Fourier teve pelo menos a intenção de
lhe ccnseguir o fim, para ó,ru putóquia, interpondo-
lhe seus blr. ofícios.- Tantas virtudes e boas obras

foram causa de ser êle chamado por o bom Padre

de Mattaincourt.
Outro projeto ainda lhe ocupava o espírito. Es-

tava convencido, havia muito tempo, de que nem a
reforma da sua paróquia, nem a da Igreja e do Ílurl-
do, podia ser sólida e duradoura, a não ser por uma

.urtu educação da juventude mais tenra. Foi isso

que o levou, áesde a-chegada a Mattaincourt, a Í.azet-

l-he o objeto principal de seu zêlo. Suas primeiras
vistas limitaraÍl-se antes ao recinto da paróguia.

Quatro coisas lhe desagradavam muitíssimo Ílâ f,â-
neira ordinária de se processar a instrução da juven-
tude. A primeira era que os moços e aS msrçâS esta-

vam .",rúdo. na mesma escola. A segunda, que

as mcças fôssem instruídas e corrigidas por homens.

A terceira, que uma grande quantidade de crianças
fôssem exclúdas, por não poder pagar o mestre. A
quarta, enf im, que êsses mestres mercenários eram
órdinariamente incapares ou menos cuidadosos, de

inspirar a seus alunos a religião e a piedade cristã.
Para remediar a êsses inconvenientes, organizou o
projeto de duas novas escolas, onde a juventude de
um e outro sexos, seriam, desde a idade de quatro ou
cinco anos instruídas, separadamente e gratuitamente,
por mestres e mestras, que se consagravam a essa

importante função, depois de, Para isso terem sido
formados durante algum tempo, por êle mesmo. Com
tal fim reuniu em sua casa dois' ou três moços, gue

se esforçou para pôr em çandições de lhe secundax
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os desígnios, para os
que procurava Íazê-lo
êsse empreendimento
servava o êxito a outro santo sacerdote, gue teria
mesmo mais de um imitador.

O bom pastor obteve melhor êxito do lado das
meninas. No mês de outubro de I 597 , Deus mandou-
lhe duas moças que logo lhe trouxeram outras três.
A principal era Alix Leclerc, de Remiremont. O

à perseverança. Enfim, ficou tão contente com seu
zêlo e sua constância, que, seis semanas ou dois meses
depois, da primeira declaração, Ihes permitiu assistir
à missa, e comungar juntas na missa da Meia-noite,
do dia de Natal, revestidas de um habito modesto e
uniforme, que as distinguia das outras moças da

juventude. Não a encontrando em Mattaincourt;
dirigiu-se às damas cônegas de Pozsais, hoje Pous-
se-y. Duas delas, as damas de Fresnel e de Apremont,
ofereceram-lhe graciosamente, uma sua casa e a
outra suas instruções para a peguena comunidade.
As piedosas moças voltaram a Mattaincourt no mês
de julho de 1599, e ai. abriram uma escola, como
tinham feito em Poussey mesmo. O bom Padre, com
a aprovação da autoridade episcopal, deu-lhe insti-
tuições: Alix [,eclerc " çsçelhida para primeira supe-



VIDAS DOS SANTOS 267

Deus na educação das crianças.
Uma,obra não menos dificit era a reforma dos

cônegos _regulares. |a tinha sido tentada pelo câr-
deal de Lorena, Bispo de Toul e legado ã. Santa
Sé. Tinha guerido 

-êle 
Í.azê-lo em 6lo.o, reunindo

morreu sem ter avançado um passo sequer. Seu su-
eessor na sé de Toul, ]oão de Porcelets de Mailane,
recebeu o mesmo encargo da Santa Sé. Nada guis
empreender, se lhe não Íôsse dado como auxiliar, o
bem-aventurado Padre de Mattaincourt. Êles agi-
ram de outra maneira, diferente do cardeal, isto"é,
aos poucos, reunindo os religiosos de boa vontade
gue consentiram em abraçar a reforma, e em form4r
uma nova congregação. O bispo, como visitador
apostólico, percorreu tôdas as casas canônicas dos
três bispados; encontrou sômente seis cônegos dis-
postos à reforma. o Bispo era abade comendatario do
mosteiro cano,nical de pierremont: julgava ali esta-
belecer seus seis noviços, com e, párocõ a" Mattain-
court, abade e os religiosos
de Pie tanta resistênciã, que
êle foi bade dos Premonstra-
tenses de Pont-à-Mousson, Servais de Layruels,
gue guis, no comêço de 1623, receber em s€u mos-
teiro os seis cônegos regulares da reforma, com seu



PADRE R,OHRBACHER

superior e mestre de noviços, seu amigo, o bem-
aventurado Pedro Fourier. Poüco depois, o dugue
Carlos de Lorena, abade comendatário de São Remi
de Lunéville, obrigou os cônegos dessa abadia a
receber os noviços da reÍorma, gue chegaram, a 10

de fevereiro do mesmo ano: um da casa uniu-se a
êles. Vários outros vieram de diferentes lugares
aumentar-lhes o número. Fizeram sua profissão a
vinte e cinco de março de 1624, dia da Festa da
Anunciação da Santa Virgem. Imediatamente o
abade e todos seus confrades se retiraram para onde
julgaram propício, por meio de uma pensão vitalícia
que lhes foi designada. A reforma dos cônegos regu-
lares de Lorena, sob o nome de Congregação de
Nosso Salvador, começou assim, na casa de Luné'
ville, cuja morada abacial constitui atualmente a casa
de paróguia. No mesmo ano, ante a recusa do
bem-aventurado Padre de Mattaincourt, escolhêu-se
para primeiro prior o padre Maretz, A refo,rma foi
ãstabelecida em oito casas e confirmada em Roma,
reunindo-se então o capítulo geral, elr 1629, em Lu-
nêville, onde, ante a recusa do bem-aventurado Pedro
Fourier, foi eleito superior-geral seu amigo e discí-
pulo, o Padre Guinet. Êste, morreu no ano 1632,
ainda muito jovem e o bem-aventurado Padre, foi
obrigado a aceitar o cargo de supeliel'-gerâ1, depois
de duas eleições unânimes.

Êle ficou durante tôda a vida pároco de Mat-
taincourt. AlCm de ter sempre havido um coadiutor,
êle aí se encontrava em pessoa, nas principais épocas

do ano e tôdas as vêzes que as necessidades da paró-
guia o exigiam. Assim no ano de 1631, como coÍlse-
gtiêrrcia dai guerras entre a França e a Lorena, a peste
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e a carestia tinham-se feito sentir em Mattaincourt,
como aihrr.es; o bom pastor ficou sempre no meio de

suas ovelhas , para lhes prodigalizar todos os socorros
espirituais e támporais gue estivessem em seu poder e

-ôrr"r com elas e por elas. Várias de suas_ religiosas
estabelecidas na Frânça, principalmente as de Châlons
rogavam-lhe as fôsse visitar. Êle lhes_ respo,ndeu,

entre outras cartas, a 3l de março de 163l: "Nossos

paroquianos estão morrendo de fome; nada tenho,

no entretanto, para os ajudar, do meu, mas minha
presença se ê ôr" disso me devo gabar diante de

iór, fiz alguma coisa . . . E eu vos rogo, tendo o
temor de Derr e seu amor tão profundamente im-
presso no fundo de vossas almas benditas e sendo

iilhas caríssimas da mãe de misericórdia, poderíeis
jamais aconselh alÍ-fre como pároCo que Sotu , a abart-

donar meu povo e não q reÍer morrer de fome com

êle, se morrer e eu me conservar, como êle, no meio

do temor e dos perigos de peste, que correm agora,

para o consolar, para o alimentar com os santos
sacramentos e com a palavra de Deus, para o exortar
à paciência, para pedir esmola àqueles que têm meios?

Minhas boas irmãs, se soubésseis, o que é ser pároco,
isto e, pastor dos povos, pai, máe, capitão, guia,
guarda, sentinela, mêdico, advogado, procurador,
ãmpresário, nutrício, exemplo, espelho, tudo pala
todos, não poderíeis não deixar de aProvar ou de

desejar ou de pedir que eu me ausentasse de minha
paróquia durante a estação."

O bom Padre só se ausentava em outras cir-
cunstâncias para um bem maior da Igreja como esta-
belecer suas duas congregações, pregar missões âpos'
tólicas nos Vosges e em autrgs lugares, semPre cogl
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a aprovação ou mesmo por ordem da autoridade ecle-
siástica. Assim, prego,u em 1625, a missão de Ba-
donviller, capital do condado de Salm. A heresia
dominava. O duque Francisco de Lorena, conde de
Salm e de Vaudémont, desejando lâ estabelecer a
religião católica, tinha enviado naguele ano vários mis-
sionários jesuítas que pregaram a controvérsia com
muito bons resultados. Mas, como iam de vez em
guando, êles mesmos disseram ao príncipe gue, pata
consolidar e terminar o bem, era necessário ficasse
um homem permanentemente e indicaram-lhe o bom
Padre de Mattaincourt. O príncipe queria que êle
aceitasse o cuidado da missão: mas apenas pôde cor-
seguir que lâ fôsse passar alguns meses. La che-
gando, o santo homem encourtrou o presbitério em
ruínas, a igreja deserta, a ignorância entre os cató-
licos, a úgueza entre os calvinistas, e seu templo
regurgitando de gente. Êsse estado de coisas tão
deplorável não o desencorajou; animou-lhe o zêlo;
No dia seguinte, pôs-se à obra. Visitou os doentes,
consolou os aflitos, Í.êz bem aos pobres, obteve-lhes
casas de suas duas congregaçõês, o gue havia de
melhor. Tendo reunido os renümentos da paróguia,
restaurou o presbitério. Fortificou os ,católicos com
sermões e exortações freqüentes: aos calvinistas ofe-
receu suas orações, suas lágrimas e o exemplo de
uma vida santa. Bem o puderam examinar de perto,
de longe, em segrêdo e em público e nada eÍrcor-
traram digno de censura, nada, que justiÍicasse a
descrição que seus pregado rcs Í.aziam do padre catô-
Iico. Apesar de sua repugnância, o reconheciam por
um dos justos de que fala a Escritura, veneravârn-no
e o amavam cordialmente. Também, por seu lado,
êle tratavâ-os cotn ternura materna; jamaisr ,crn sua§

r
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instruções, disse uma só palavra que o,s pudesse Íle-
lindrar, nem mesmo os chamava de hereges, mas de
estrangeiros. Um dia, vendo-os sair da pregação em
grande número, parou de repente, e pôs-se a chorar
tão alto, que um dos chefes da cidade correu para
lhe perguntar se se sentia mal ou se lhe faltava alguma
coisa e oferecer-lhe a casa. O bom Padre agradeceu
e disse: Eu choro, vendo aquêles pobres estrangeiros
tão inf.elizmente enganados, e burgueses de vossa
cidade, procurarem o inferno com tanto cuidado.
Deus abençoou as orações e as lágrimas do bom
Padre. No fim dos seis meses gue ficou na pàro-
quia, teve a consolação de ver todos os homens de
Badonvillers voltar à Íé dos antepassados e o templo
huguenote convertido em igreja da Santíssima Vir-
gem. ( 1 ) Hoje, ainda o bom Padre é lembrado com
amor, naquela região; mostram-se com religiosa vere-
ração a pedra e a fonte o,nde êle se detinha, indo levar
a palavra divina de uma aldeia a outra; os pais, as
mães contam ainda a seus filhos e filhas, as menores
circunstâncias de sua permanência entre êles.

A guerra, a peste e a carestia que devastavam
a pobre Lorena, mas sobretudo as perseguições polí-
ticas do cardeal de Richelieu, não permitiram ao bom
Padre de Mattaincourt morrer em sua paróquia, nem
mesmo em seu país natal. Para fugir às perseguições
do cardeal ministro que pretendia servir-se dale como
de um instrumento para anexar então a Lorena à
França, (2) escondeu-se primeiro em vários lugares,
mas por fim, retirou-se, Íro ano de 1636, a Gray, râ

(1) Bedel.
(2) Baillard, c. XLf.



272 P ADR,E R,OHRB A C HER

Borgonha, sob o domínio da Espanha. Passou lâ
dois anos, sofrendo na velhice doenças, privações,
mas sobretudo, os sofrimentos da Lorena e de sua '

querida paróguia de Mattaincourt. O duque Carlos
IV da Lorena, gue estava também muito atrapalhado
em seus negócios, tendo sabido da penúria a que
estava reduzido o bom Padre, escreveu-lhe familiar-
mente a carta seguinte: "Meu Padre, eu ordenei a
Gerard, meu mordomo do palácio, gue vos dê, uma
miséria, para vós, ou para vossas religiosas, gue me
dizem não estar muito longe, no pouco de assistência
gue recebeis, por causa de vossa pobreza, gue começa
a ser excessiva. Restam-me algumas roupas de uso
que eu determino gue Gerard venda, antes gue vos
deixar em dificuldades. Eu vos rogo que não façais
como no passado, e o aviseis do que êle poderá Í.azer
para vos ajudar. Se vossa glória ordinária vos impede
pedir, pelo menos permiti ao Padre Terrel ou a vossas
religiosas, fazê-lo. No entretanto, não o devo esÇue-
cer, estamos numa estação em gue temos necessidade
de vossa recordação, em vossas orações mais do que
nunca. Nada devemos esquecer, sendo certo, gue
devemos tudo esperar de Deus e nada, do mundo.
Bem-aventurado aquêle que dêle se livrou num lugar
onde nada mais tem a f.azet gue ÍezaÍ seu rosário.
Espero gue digais o vosso por mim e que me amareis,
sendo de todo meu coração, meu Padre, vosso muito
afeiçoado amigo, Carlos de Lorena. 17 de dezembro
de 1639. (1)

Entretanto, o bem-aventurado Padre dava a
última demão nas constituições de sua iongregação

(1) Ésprit du bienheureux P. Fourier, p. 313.
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mente, estava intacto. Enfim, atacado da enfermi-
dade gue o devia levar dêste mundo, fez seu testa-

idade.

Os cônegos de sua reforma vieram a Gray trans-
portar-lhe o corpo a Pont-à-Mousson, à casa de seu
seminário, que êle Iá tinha fundado. Mas os habitan-
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e gue, o levariam sômente depois de os calcarem sob
os pés e dando-lhes a morte. Os cônegos, não tendo
nada mais a Íazer, pela persuasão, recorreram à
autoridade do dugue de Lorena, gue ordenou lhes
e-ntr_egassem o corpo do supelisl-gerâl. Os homens 

_

de Mattaincourt, respo,nderam gue, por respeito às
ordens do soberano, não mais ss opoiiaor; e de [ato,
ficaram de braços cruzados no cemitério. Mas suan-
do os cônegos guiseram entrar na igreja, encontra-
ram-na cheia de mulheres e de criãnças que lhes
resistiam com palavras e com fatos, sem gue fôsse
possível convencê-las. Aquêles fervorosoJ cristãos
invocam mesmo contra êles as vistas manifestas da
Divina Providência. VOs não pensáveis vir agui,
diziam-lhes elas, Íoi Deus gue vos obrigou a ijso,
para nos fazer êste presente e não seríamos tão inÍe-
lizes de o perder por nossa culpa? Ante essa oposição
inesperada, os cônegos recorrem' de novo ao duque
da Lorena, que por um decreto de quatro de junho
de l_6! 1, põ" à sua disposição a polícia e a guarnição
de Mirecourt, para os ajudar. Em Matiaincourt,
entretanto, uma sentinela vigiava dia e noite no alto
{o campanário. Quando viu aproximâr-se â tropa,
deu o alarme; a igreja Íoi cercada com correntes e
encheu-se de mulheres; os homens rodeiam-na. As
mulheres clamam vingança contra o emprêgo de
armas; elas invocam em seu auxílio o bom Padre;
perderão de boa mente a vida, na esperança de co,r1-
seryar o corpo, para seus filhos. Os homens, por
sua vez, oferecem aos cônegos os bens, as terras, as
casas, as pessoas, para lhes construir, na paróguia,
um belo mosteiro; consentem em depender dêles, em
ser seus sen/os, contanto gue lhes deixem o bom
Padre. No meio dêsses gritos, dessas lágrimas, dessas

r
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orações, o comandante da tropa pergunta se deüa
usar de fôrça contra aquêle povo. Mas guem o teria
permitido? Cederam e os piedosos habitantes de
Mattaincourt conservaram entre êles seu bom Padre
e passados dois séculos, ainda lá está. ( I )

Foi beatificado por Bento XIII no dia vinte e

nove de janeiro de 1730. Nos nossos dias, retomou-
se o processo de sua canonização e aumentou-se a
igreja onde repous. Na Lorena, celebra-se-lhe a
festa a sete de julho.

:irt

( 1) Bédel.



sÃo PANTENO (*)

ConÍ"tsor

Século II

São Panteno, segundo Eusébio ( I ) , era um
homem bastante célebre, gue dirigia a escola dos
fiéis, em Alexandria. Culto, brilhava, sobretudo,
entre os demais mestres. Saído dos estóicos, conta-se
dêle que mostrava tal ardor
palavra divina, que se tornou
sendo considerado ccmo o ar
Nosso Senhor nas nações do Oriente, chegando, mes-
mo, di-lo Eusébio, até as Índias, onde espalhou, com
ardor, o Evangelho de São Mateus.

São )erônimo, no seu De Virís, e na Carta 70,
47íãla de São Panteno, âo gual atribue numerosos
comentários sôbre a Escritura santa, comentários gue,
infelizmente, não chegaram até nós.

***

(1) Euséblo, Elstórla Eclesllístlca, V. 10.
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SANTO ALÍRIO (*)

Bistto
Santo Alirio foi bispo de Clermont. Escreveu-

lhe a vida São Gregório de Tours, gue se apoiou na
tradiçáo da Igreja que o Santo governou.

Alírio teria nascido nas proximidades do ribeiro
Allier, daí o nome com que passou a ser conhecido.
A reputação de santidade, um dia, chegou à capital
de Treves, ro Mosela. Maximo, o imperador, tinha
uma Íilha possuída pelo demônio, e iazia incurável.

Máximo, imPerador

demônio, '

Máximo, numa alegria descomunal, rogou ao
Santo que aceitasse belíssima soma de dinheiro, mas
o bispo, fugindo do oferecimento, recusou-â com
delicadeza.
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Santo Alirio faleceu em 384. Dois séculos de-
pois da morte, o culto espalhara-se sobremo,do em
Clermont. E Gregório de Tours, referindo-se aos
milagres que ocorreram à beira do túmulo, diz que
"foram tão numerosos que não se podia registrar
caso por caso."

Uma elevação do corpo de Santo Alírio deu-se
em 1311. A igreja de Santo Alírio, antiga Santa
Maria Entre os Santos, onde fôra enterrado, destruí-
da pela Revolução, foi, no antigo regime, um santuário
veneradíssimo em Auvergne.

Na diocese de Clermo,nt, Santo Alirio é festeiado
no dia 7 de julho.

***

,

a



sÃo FÉLIX (*)

Bispo
Bispo de Nantes, Felix foi uma das grandes

perso_n_alidades do episcopado merovíngio.
Nascido numa família da Aquitánia, recebeu

esmerada educação. Elogüente, gualidade imprescin-
dível para os bispos daquele tempo, Félix, apenas
elevado à dignidade episcopal, tratou de meter
mãos à obra e terminou a catedral, cujos trabalhos
jaziam parados desde que o predecessor, Eumério,
a plane jara e iniciara. Feita a dedicação, cerimônia
que contou com a presença de vários bispos amigos,
Felix entrou a cuidar do rebanho, o qu" Íez õo-
grande desenvoltura, zelando pelas almaó da diocese.

- _Depois de ter assistido ã vários concílios (rro
de Tours, realizado em 56T teve acentuado papel ) ,

9lg Félix, plàcidamente, faleceu aos 6 de janli"o áe
582, tendo governado a Igreja que lhe coube levar
avante por trinta e três anos, de 549 atê o dia em que
Deus o chamou para o reino eterno.

Diz-se dêle que, por várias vêzes, teve de inter-
vir a favor da cidade, parlamentando com os bretões,
interpondo-se contra invasões. Dai o título gue lhe
deram de defensor ciuítatís.

T,TT



SANTA EDELBURGA C SANTA
ERCONGOTA (*)

Virgens
Século VII

Santa Edelburga era filha de Anna, rei do Este
inglês. Na Gália, Íêz-se monja, e, em companhia
da irmã, Santa Sethrida ou Sedrida, levou vida tôda
voltada para Deus, em Eboriacum, diocese de Meaux,
hoje Faremoutiers, em Brie.

Recebidas por Santa Fare, ou Burgondofare, a

abadêssa, Santa Sethrida, logo mais, iria substituí-la
no govêrno da fundação, e, a esta, substitui-la-ia
Edelburga,

Ercongota era filha de Ercomberto, rei de Kent,
e de Santa Sexburga, filha do rei Anna. Tendo
procurado Faremoutiers, alegremente recebeu-a a

abadêssa Edelburga.
Santa Ercongota morreu cedo e, do corpor, e-xà-

lou-se-lhe suavíssimo perfume, que a todos inebriou.
No convento, levou vida simples, humilde e apagada,
por amor de Deus.

+++



SANTO HEDA (*)

Bispo

Pouco se conhece do,s primeiros anos de Santo
Heda. De certo, sabe-se que foi quem converteu o
rei Cenwalh, o qual, malgrado a conversão do pai,
Cynegils, permanecéu pagão por longos anos.

Sucessor de Leutério, ou Eleutério, foi sagrado
em Londres no ano de 676, por São Teodoro de
Tarso, então arcebispo de Cantorbery. Com a sede
do bispado estabelecida em 'Winchester, para esta
cidade Í.êz com que transladassem o santo corpo de
Sao Birino, apóstolo dos saxões ocidentais e funda-
dor da diocese.

Santo Heda, cujo nome também aparece com as
variantes Heddi e Hedde, que levou muitos autores
a confundi-lo com Aetla ( I ), monge de Whitby,
depois bispo de Dorchester, após a morte realizou
numerosíssimos milagres, principalmentç de curas,
curas essas gue se operaram tão-sômente com a apli-
cação do pó gue lhe ia pela sepultura.

(l) Prgaunqte'sQ Palt.

***



SÃO GUILEBALDO ou VILEBALDO (*)

BisFo
São Guilebaldo, ou Vilebaldo, era filho de São

Ricardo, rei dos saxões ocidentais, festejado na Tos-
cana, e pai dos santos Vinibaldo e Valburga. Casado
com uma parenta de São Bonifácio, Ricardo foi
contemporâneo do rei Ina. Seduzido pelas peregri-
nações, a morte surpreendeu-o na Itália, eÍr'722, §etr-
do enterrado na igreja de São Fridiano, onde muitos
milagres se realizaram. (1) l

Winna, Wunna ou Bonna, parenta de São Bo:
nifácio, querem alguns estudiosos que irmã, teve a
Guilebaldo no ano de 701.

São Bonifácio, que, como iá se viu, era saxão
da Inglaterra, foi o grande missionário da Germânia,
tendo principiado na Frísia o seu apostolado. Cha-
mado ao arcebispado de Mogúncia, para converter
o país, principiou a campanha espiritual na Turíngia
e em Hesse, fundando mo,steiros, dentre os quais a
célebre abadia de Fulda. O apostolado do, grande
Bonifácio foi-se desenrolando, a pouco e pouco, mâs
sempre com êxito, ao longo do Danúbio, onde anti-
gamente ficavam estacionadas, em guarda, as legiões
do império.

(1) Ver 7 de fevereiro.

r



VIDAS DOS SANTOS

São Bonifácio, incansável no que se propusera,
converteu a Alemanha meridional, ao sul do 

-Meno,

entre lVlogúncra e Saizburgo.
Velho jâ, e cansado, guis retornar para os frÍsios,

mas, preso, toi martirizado.
Mas, voltando a Guilebaldo, vemo-lo, aos três

sem exceçao.

Na Itália, antes de alcançar Roma, São Ricardo
faleceu. E os dois irmãos, depois de lhe renderem os
últimos deveres, continuaram a rota.

. 
Chegados que foram à Cidade Eterna, ambos

os dois, devota e contritamente, tomaram o habito
monástico.
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depois, empreenderam a viage- {" regresso, entran-
do na Italia por volta do ano de 728, depois de dois

anos de estadia em Constantinopla.
Sempre e semPre a pensar na promessa dos bons

pais, Sãó Guilebaldo, sem mais retarde, buscou o

iMonte Cassino, que naguela época era governado
pelo abade Petronax.

Inicialmente, sempre a suscitar admlraçã9 
- 4"

tôda a comunidade, pêl* virtudes, São Guilebaldo
foi sacristão. Em seguida, deão, depois porraeiro,

pôsto de grande t".pórtabilidade, que São Bento
sômente costumava dár aos "velhos prudentes"'

Em 738, o Porteiro deixou o convento, €rcârre-

:ffi,::gxoá".ffiâ;
, êntão Gregório III,

e Guilebaldo muito se alegrou por revê-lo.

BoniÍác io, Í.eliz com aquêle encontro, suplicou ao

Santo Padre a permissão para levar o parente à
missão da Germânia. Conseguido o assentimento,
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Gregório I[I, gue muito se encantara com o Santo,
desobrigou-o mesmo de retornar ao Monte Cassino.

Asiim, ambos, Bonifácio e Guilebaldo, chega-
ram à Turíngia. E o grande apóstolo, incontinenti,
ao parente ordenou padre. Era a 22-de julho de 740.

Quinze meses mais tarde, em Salzburgo, sâ§frê-

vâ-o bispo de, Eichstadt.
São Guilebaldo, po,r.rco depois, fundava um rlos-

teiro, ao qual impôs a disciplina do Monte Cassino,
mosteiro em que se retirava, de Yez em vez, para
retempefâf-Se, aprontando-se Para novos trabalhos.

Do seu episcopado, pouco se sabe: assistiu ao

concílio da Germânia em 712; ao de Attignies em

765; em 775, para Eichstadt, transferiu restos do
irmão Winibaldo, gue, de Roma, ganhara a Ale-
manha e ali falecera; em 785, conferiu certas poss€s-

sões ao mosteiro de Fulda; e, em 790, no dia 7 de
julho, faleceu.- 

Sepultado na catedral, a primeira elevação do
santo corpo efetuou-se eÍl 989. ColocarâIrl-Íro, então,
ao lado do altar de São Guido, na mesma cripta.

Três outras elevações tiveram oportunidade:
uma em I 056, para o meio da igreia; outra em 1256,
para a capela da Santa Virgem; e a terceira, em 1270,
ocasião em gue lhe transferiram as relíquias para a
capela erguida em sua honra e gue lhe tomou o
nomg.

Canonizado em 938 pelo papa Leão VII, São
Guilebaldo é o principal padroeiro da diocese de
Eichstadt.

++r



SANTO ANGELELMO.(")

Bispo
Trigésimo-quarto bispo de Auxerre, Santo An-

gelelmo provàvelmente foi eleito quando estava à
frente do clero da igreja de Sao Gervásio e Sao
Protásio

Durante o episcopado, preocupou-se, principal-
mente, com socorrer os pobres, com restaurações,
construções e embelezamentos de igrejas, por tôda
a diocese.

A catedral de Santo Estêvão foi a que mais expe-
rimentou das liberalidades do santo bispo.

Querido da pobreza, amado pelo povo, respei-
tado pelos inimigos, Santo Angelelmo faleceu no- dia
7 de julho de um ano que não se precisa, 'mas que
s_e lupõe_ seja o de 828, sendo enterrado na igrel'a
de Sao Germano. São poucos os dados a respeito áo
santo bispo de Auxerre.

j[+t
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SANTO ODO (*)

Bispo
Santo Odo Íoi bispo de Urgel. Era Íilho do

conde Artal, famoso cavaleiro.
À morte do bispo de Urgel, o povo aclamou-o

unânimemente, elevando-o âo episcopado. Em Cler-
mont, para onde fôra, o papa Urbano II, ali ocupado
com o famoso concílio que decidiu a cruzadat Í?ce-
beu.o muitíssimo bem: levou-o para Roma, ordeno'u-o
padre e sagrou-o bibpo.

De volta ao país natal, Odo principiou por lutar
contra certos abusos, a proteger os fracos, a f.azer
largamente a caridade.

Morto a 7 de julho de 1 122, o sucessor, Pedro,
estabeleceu, a partir de 1133, a celebração de sua
festâ.

***
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BEM-AVENTURADO DAVANZAT (*)

C o n i e s s o r

Davanzat nasceu em Poggi Bonzi, na Toscana,
em 1200, cidade em que, como se viu, vivia Luchesio,
o primeiro terciário de São Francisco.

Conhec€u-o o bem-aventurado Davanzat, e,
induzido por êle, ingressou na ordem terceira.

Depois de muito estudar, foi ordenado padre,
sendo enviado como cura da pequenina paróquia de
Santa Lúcia, perto de Florença. Piedoso e caridoso,
deu-se a grandes vigílias e a longos jejuns: retirado
num oratório, que amava, ali passava a maior parte
do tempo, o que levou o povo a chamá-lo de ãÍtã-
coreta.

Deus concedeu-lhe o dom dos milagres. Um
dia, guando alguns sacerdotes das vizinhanças almo-
çavam com êle, tiveram a surprêsa de ver que,
enchendo os copos com água, obtinham maravilhoso
vinho.

Falecido aos 7 de julho de 1295, Davanzat dei-
xou o mundo com noventa e cinco anos. Conhece-
mos-lhe a vida, que não foi escrita, apenas pela
tradição oral.

T+T
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BEM-AVENTURADO BENTO XI (*)
P apa

Grande dominicano, Nicolau Boccasino nasceu
em Treviso no ano de 1240. Aos seis anos, estava
órfão de pai. A mãe, para poder sustentar a casa,
foi obrigada a empregar-ser o gue f.ê.2, servindo Qs

dominicanos como lavadeira.
Com catorze anos, Nicolau ingressava na ordem

dos religiosos que auxiliaram a máe. Por guinze
anos, estudou afincadamente e, por catotze, lecionou
com grande ardor.

Em 1282, entrava na administração. Numa
das províncias mais prósperas da ordem do,s Pre-
gadores a Lombardia foi provincial, de 1286
a 1296, sem qualquer interrupÇão.

Sempre dando tudo aquilo que podia dar no
desempenho da missão que lhe confiaram, elogiado
pelos bons ofícios que prestava, Nicolau, errt 1296,
foi feito geral da ordem.

Nicolau Boccasino foi chefe bom, firme, sim-
ples, zeloso, sempre procurando auxiliar aquêles gue
desejavam estudar.

Ao lado do papa Bonifácio VIII, êste o ercârre-
gou de promover apaz entre Filipe, o Belo, de França,
e Eduardo I da Inglaterra, o gue conseguiu, em 1298.

I
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Criado cardeal do título de Santa Sabina, em
1300, aos 2 de março, foi feito deão do Sacro Colegio
e bispo de Ostia.

Morto Bonifácio em 1303, no dia 12 de outubro,
Nicolau Boccasino foi eleito para a Catedra de São
Pedro a 22 do mesmo mês.

Adotando o nome de Bento XI, conta-se dale
que, vindo a mãe, iát velha, muito comovidamente
visitá-lo, recusou-se abraçá-la, porque lhe aparecera
endomingada. Depois que a boa mulher se vestiu com
as paupérrimas roupas da humilde lavadeira que era,
tomou-a nos braços, muito apertadamente, com lâ-
grimas nos olhos, e a abraçou, por longos minutos.
, Bento XI reinou sômente por oito meses. Sen-

tindo-se no fim da vida, reuniu os cardeais, recebeu
os últimos sacramentos das mãos do, bispo de Albano,
f.êz o testamento, recomendou as ordens mendicantes
ao Sacro Colegio, expirando no dia 7 de julho de
1304.

Bento XI foi enterrado em São Domingos de
Perusa. O papa Clemente XII confirmou o culto que,
desde logo, as gentes lhe renderam.

No mesmo dia, em Winchester, os mártires cha-
mados de Winchester: bem-aventurados Rogério
Dickenson, Raul Milner e Lourenço, Humphrey
(15e1).

Em Seez, São Sigisbaldo, bispo. Êste santo
bispo ê o primeiro da lista em que se alinham os
prelados de Seez.

Em Como, São Cônsul, bispo, originário da
Alemanha, piedoso e de grande erudição,. Faleceu
em 495.
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Em Urgel, Catalunha, Santo Eldes, bispo.
Na Irlanda, Santo Odran e Medran, confesso-

res. Irmãos, ambos aparecem na vida de São Kieran.
Em Roma, os santos mártires Claudio, que tinha

os registros dos alistamentos dos soldado's; Nicós-
trato, escrivão-chefe da prefeitura de Roma; Castório,
Vitorino e Sinfroniano, que São Sebastião atraiu ao
reconhecimento de ]esus Cristo e que fo,ram bati-
zado,s por São Policarpo, padre. Como se ocupavam
em procurar os corpos dos santos mártires, o iuiz
Fabiano mandou prendê-lo,s, e durante seis dias não
cessou de os induzir, quer com ameaças, quer com
carícias, a renunciar à Íê; mas não os podendo demo-
ver de nenhum mo,do, mandou submetê-los por três
vêzes à tortura, depois atirá-los ao mar. (Veia o
conjunto dêsses fatos na vida de São Sebastião, 20
de janeiro. ) Em DuÍazzo, na Macedônia, os sârl-
tos mártires Peregrino, Luciano, Pompeu, Hesíquio,
Papias, Saturnino, e Germano, todos italianos, que,
'durante a perseguição de Trafano, tendo-se refugia-
do nessa cidade, e vendo o Bispo Santo Asto, cruci-
ficado pela fê de ]esus Cristo, declararam püblica-
mente que também eram cristãos. Presos por ordem
do juiz, foram precipitados no mar. Em Bresse,
S. Apolônio, bispo e confessor.

***

I
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SANTA ISABEL

Rainha de Portugal

Teve por pai, Pedro II[, rei de Aragão, e por
mãe, Constância, filha de Mainfroi, filho do impera-
dor Frederico II. Nasczu no ano 1271 e foi chamada
no batismo de Isabel, de Santa Isúel, da Hungria,
sua tia, que tinha sido canonizada por Gregório IX,
em 1235. Seu nascimento reconciliou seu avô e seu
pai, cujas divergências perturbavam o reino. O rei
Tiago, seu avô, encarregoü-sê de educar a netinha
e a deixou, ao morrer, já penetrada das mais sublimes
máximas da piedade, embora não tivesse ainda feito
seis anos.

Pedro III, tendo subido ao trono de Aragão,
colocou junto de sua filha sômente pessoas virtuosas,
cujos exemplos lhe pudessem servir continuamente
de lição. A jovem princesa era de uma mansidão
admirável de carâter, e só tinha Prazer nas coisas
que levavam a Deus. Era Íazer-lhe grande pirazer
l,evâ-l:a à lgreja, ou a algum exercício de religião.
Desde a idade de oito anos, praticava mortificação:
inütilmente, diziam-lhe gue era muito jovem, para a
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induzirem a moderar ,o feryor. Como conseqüência
dêsse fenror, tinha uma santa inveja de todos os gue
via Í.azer o bem. À mortificação dos sentidos, unia
a da vontade, e um amor extraordinário à oração, â
fim de obter a graça de reprimir suas paixões e mesmo
prevenir-lhe as revoltas; nisso, conseguiu vencer-se
perfeitamente e conquistar uma humildade profunda.
Co,mo a virtude lhe parecia mais preciosa que tôdas
as vantagens, tinha horror a tudo o gue fôsse caPaz
de a dissipar, e mostravâ-se inimiga declarada de
todos os vãos divertime'nto,s do mundo. Sômente o
canto dos salmos e dos hinos da Igreja não lhe era
insípido; todos os dias recitava o breviário e o f.azia
com tanto cuidado como o eclesiástico mais fervoroso.
Os pobres chamavâIr-Írâ de mãe, pela sua caridade
compassiva com a qual provia às suas necessidades.

Quando atingiu daze anos, câsou-se com Dioní-
sio, rei de Portugal. Êsse príncipe tinha menos cor-
siderado nela a virtude, gue o brilho do nascimento
e as belas gualidades de corpo e de espírito; deíxou-
lhe, entretanto, a liberdade de se entregar aos seus
exercícios e não pôde recusar sua admiração à piedade
da espôsa. Semelhante a Ester, a rainha de Portugal,
não foi perturbada pelo aparato das grandezas huma-
nas; Í.Cz sábia distribuição do tempo, para aliar os
deveres do cristianismo aos de seu estado. |amais
faltava às suas práticas de devoção, a menos que
não houvesse razões muito poderosas para a afastar
de um plano, que ela mesma se tinha traçado. Todos
os dias levantavâ-se bem cedo. Depois de uma longa
meditação, rezava matinas, laudes e prima; depois,
ouvia a missa, onde comungava freqüentemente.
Dizia também, todos os dias, o ofício da Virgem e
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o dos mortos. Retiravê-se freqüentemente ao seu orâ-
tório para Í.azer piedosas leituras; tinha também horas
determinadas para seus af.azeres domésticcs, assim
somo para o cumprimento dos deveres para com o
próximo, Seu trabalho consistia em Íazer ornamentos
para as igrejas ou coisas para uso dos pobres, no
que era ajudada por suas damas de honra. Resta-
vam--lhe sômente alguns minutos para as conversas
inúteis e outros divertimentos. Todo seu exterior
revelava simplicidade. Era afável e cheia de bondade
para com todos; possuía eminentemente o espírito de
compunção e, muitas vêzes, acontecia-lhe na oração
derramar lágrimas abundantes. Mais de uma vez
quiseram persuadi-la a moderar a austeridade; mas
sempre respondia que a mortificação em nenhuma
parte é mais necessária do que sôbre o trono, onde
tudo parece excitar e nutrir as paixões. Os jejuns
prescritos pela Igreja não eram suficientes para seu
fervor; jejuava todo o Advento e depois de São ]oão
Batista atê a Assunção. Pouco tempo após, recoÍle-
çava nova quaresma, que durava atê a festa de São
Miguel.

A caridade pelos po,bres era uma das virtudes
que m'ais se admiravam em Santa Isabel. Por seus
cuidados, os estrangeiros eram provistos de aloia-
mento e de tudo o que lhes era necessário. Fazia uma
cuidadosa indagação dos pobres vergonhosos e dava-
lhes secretamente com que se alimentar e o necessário
para viver segundo 'a própria condição. As moças
pobres, e muitas vêzes expostas ao perigo de ofender
a'Deus, encontravam em sua liberalidade um dote
paÍa câsâf-Se, segundo sua condição. visitava os
enfermos, servia-os coÍrr as próprias mãos, curava-lhes

t I
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as Íeridas mais asquerosas. Fez construir diversos

estabelecimentos em várias partes do reino; fundou
entre cutrcs, em Coimbra, uffi hospital perto de seu

alívio aos infelizes e parecia viver ünicamente para
êles. Tantos cuidados não lhe impediam 'cumprir

também os outros deveres. Amava e respeitava o

marido, era-lhe submissa e suportava-lhe os defeitos
com paciência.

Dionísio tinha excelentes qualid'ades; amava a

justiça; era corajoso, humanc, e compassivo; mas $üia-
vâ-se pelas máximas corrompidas do _mundo e rlâÍl-
chou a santidade do leito nupcial com amôres

a fidelidade que devia à virtuosa espôsa. Suas vir-
tudes brilharam com novo resplendor depois da cofl-
versão. Tornou-se glória dela e ídolo dos súditos,

cos. Foi algum tempo antes de sua perfeita çonversão
que aconteceu o que se seguç'.
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Isabel tinha uE paiem extremamente virtuoso,
de gue se senria para a distribuição de suas esmolas
secretas. outro pajem, invejoso do favor gue gozava
o companheiro, por suas virtudes, reso,lveú p""dê-lo,
e para isso, persuadiu o rei de gue tinha comércio

atirar um pajem ao forno de cal, guando se apre-
sentasse por sua ordem e lhe perguntasse se tinha
executado suas ordens, e gue era êsse o sinal, pelo
qual o reconheceria. Tomai-o, âcrescentou, e atirai-o
ao fornô, â fim de gue morra queimado! Merece a

'a santa Missa, independentemente da que tinha iát
começado, guando entrou na igreja. Entretanto o rei,
impaciente por saber o que se tinha passado, mandou
o pajem delator, informar-se se havia sido executa,da

continu,ou o caminho, chegou à caieira e perguntou
se a ordem do rei tinha sido executada. coÃo lhe

os iuízos de Deus, prestou justiça à inocência do
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pajem, e respeitou sempre depois,'a virtude e â sâÍl-
tidade da rainha. ( I )

Isabel teve do rei Dionísio dois filhos: ,- Afonso,
que sucedeu ao pai e Constância que se casou com
Fernando IV, rei de C'astela. Afonso desposou
depois a infanta de Castela. Pouco tempo depois do
casamento, pôs-se à frente de uma conjuração, contra
seu pai. Isabel ficou muito aflita com tal perturbação
e empregou o jejum, as orações, âs esmol'as para
obter de Deus a restauração da paz; exortou o filho,
da maneira mais enternecedora, a voltar ao cumpri-
mento do dever e rogou ao mesmo tempo ao rei,
perdoar o culpado. Enfim o proceder que ela teve
nessa ocasião foi tão sensato e religioso gue o Papa
foão XXII lhe escreveu uma carta onde lhe f.azia
grandes elogios; mas certos aduladores encontraram
o meio de indispo,r o rei; representaram-lhe mesmo a
rainha como mãe cega, que favorecia o partido de
seu filho. O príncipe crédulo acreditou no que se
lhe dizia e exilou a rainha para Alanguer.

Isabel suportou a desgraça com muita paciência,
e serviu-se da ocasião, que se lhe apresentava, dêsse
retiro para duplicar as austeridades e as outras prâ-
ticas de piedade. Não quis ouvir as propostas que
lhe Í.aziam os descontentes, nem mesmo ter com êles
nenhuma correspondência. O rei não pôde deixar
de admirar as virtudes que ela fez brilhar em sua
desgraça; êle a chamou à côrte, ncvamente e rnos-
tro,u-se mais que nunca penetrado de amor e de
respeito por ela.

297

(1) Godescard, E dg jutho, 
- i,cta SS, - 4 julii.
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Como a santa era de um caráter doce e pacífico,
ela empregavâ-se com tôdas as fôrças em sufocar
as divisões e sobretudo, em afastar as guerras, que
trazem tantos males em seu seguimento. Ela recon-
ciliou seu filho com o Íei, quando seus exércitos estâ-
vam prestes a travar combate , e Íêz os rebeldes vo,ltar
ao dever; restabeleceu também 'a paz entre Fer-
nando IV, rei de Castela e Afonso da la Cerda, seu
primo-irmão, que disputavam a coroa, bem como entre
Tiago II, rei de Aragão, seu irmão e o rei de Castela,
seu genro. Para chegar à última dessas reconcilia-
ções, f.êz com o marido uma viagem aos dois reinos e
lá sufocou completamente tôda divisão.

Pouco tempo depo,is o rei Dionísio que reinava
havia quarenta anos, caiu doente. Isabel deu-lhe
nessa ocasião as maiores demonstraçôes de dedicação
e de afeto. Servia.o ela mesma, e quase nunca saía
de seu guarto, a não ser para ir à Igreja. Mas seu
principal cuidado era obter-lhe uma boa morte. Dis-
tribuiu, portanto, abundantes esmolas e mandou se
fizessem orações de todos os lados, na intenção de
obter-se aguela graça. O rei, durante todo o curso,
da doença deu provas de um'a sincera penitência.
Morreu em Santarém, a 6 de janeiro de 1325. Depois

- que êle expirou, a rainha foi ÍezaÍ em seu oratório
particular; em seguida ela se consagrou ao serviço
de Deus, tomando o habito da ordem terceira de
São Francisco. Assistiu aos funerais do marido e
seguiu-lhe o corpo até à Igreja dos cistercienses de
Odiveras, onde o, príncipe tinha escolhido o sepulcro.
Lâ fico,u por muito tempo, depois do que Íêz uma
peregrinação a Compcstela, de onde voltou a Odi-
veras, para celebrar o aniversário do rei.
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Termin'ada a Cerimônia, retiroU-Se a um mosteiro

de clarissas gue tinha começado a construir antes da

morte do rei. Desejava consagrâf-se à penitência
pela profissão religiosa; mas disso foi dissuadida por
motiíos de caridade, pelo próximo e sobretudo pelos

pcbres. Assim, contento t-se em usar o hábito da
ordem terceira de São Francisco e viver em uma
casa ao lado do mo,steiro, onde reuniu noventa reli-
giosas; visitava-as freqüentemente e as servia às

vêzes, com Beatriz, sua neta.

A guerra havia rebentado entre Afonso IV,
cognomiãado o Bravo, rei de Portug'al, e AÍonso XI,
rei de Castela; os dois príncipes apressaÍâÍr-se em

preparar cada qual seu exército. Aquela- notícia
penetrou a santá de uma viva dor. Resolveu ela

impedir as desgraças da guerra, afastando o 
- 
fogo

da discórdia. Como se queria persuadi-la a diferir
a viagem por causa do calor, respondeu que nunca
haveria talvez circunstância em gue mais que nunca
devesse f.azer qualquer sacrifício, atê mesmo o da
vida, se fôsse preciso. Mal se soube gge estava de

viagem, a animosidade diminuiu em ambos os corâ-

çõeÉ. Enfim, chegou a Estremoz, na Íronteira de
Portugal e C'astela, onde estava o filho, a queP
exortou fortemente a f.azet a paz e a levar uma vida
santa.

A febre de que ficou po,ssuída, chegando, reve-
lou logo que ela estava no fim da vida. Confessou-se
várias vêzes, recebeu o santo viático de joelhos, ao
pe do altar, depois, o sacramento da Extrema-ff!ção.
Mostrou durante tôda sua doença uma grande devo-

ção à Santa Virgem, gue invocava mui freqüente-
mente; parecia cheia de alegria e de consolação
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interior. Morreu nos braços do filho e da neta, a
4 de julho de 1336, na idade de sessenta e cinco anos.
Enterrarârrr-Ílâ entre as Clarissas de Coimbra e ope-
Íârârn-se vários milagres em sua sepultura. Em 1612
tiraram a terra gue lhe cobria o corpo, gue estava
inteiro, _e gue e_s!á presentemente numa caixa magní-
fica. Urbano VIII canonizou a serva de Deus em
1625 e fixou-lhe a festa para o dia 8 de julho. ( I )

***

(1) Acta §S., e Godescard, 8 de julho.



SANTO ÁQUILA E SANTA
PRISCILA (*)

Mártires

I j Século

Encontramos Santo Áquila e Santa Priscila (1 )

nos Atos dos Apóstolos. Áquila, ao que tudo indica,
era um judeu convertido. Com nome latino, ignora-
se-lhe o nome judeu.

São Paulo, no ano 50, depois de ter evârge-
lizado Atenas, em Corinto principiou a colhêr
numerosos frutos de conversão, "e, encontrando um

f abricantes de tendas ) . Disputava todos os sábados
na sinagoga, e esfo.rçavâ-se por ganhar iudeus e

gregos.
"Qu'ando Silas e Timóteo chegaram a Mace-

dônia, Paulo aplicava-se assiduamente à palavra,
dando testemunho ac,s judeus de que |esus era o

(1) Diminutivo de Prisca.
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Messias. Mas, como o contradissessem e o injurias-
sem, êle, sacudindo os seus vestidos, disse-lhes:

O vosso sangue caia sôbre a vossa cabeça;
eu não tenho culpa; desde agora vou para os
gentios".

"Saindo dali, entrou em casa dum chamado Tito
|usto, temente a Deus, cuja casa estava contígua à
sinagoga. Crispo, arguissinagogo, creu no Sénhor
com tôda a famíliâ, e muitos dos coríntios, o,uvindo-o,
criam e eram batizados. Uma noite, numa visão, o
Senhor disse a Paulo:

Não temas, mas f.al:a e não te cales, porgue
eu sou contigo; e ninguém porá a mão sôbre ti nesta
cidade, para te f.azer mal, porgue tenho muito povo
nesta cidade".

"E demorou-se ali um ano e seis meses, ensi-
nandc entre êles a palavra de Deus.

"Mas, sendo procônsul da Acaia Galião, os
judeus, de comum acôrdo, Ievantaram-se contra Paulo,
e levararn-Ílo ao tribunal, dizendo:

Êste persuade os homens a que adorem a
Deus com um culto contra a lei".

"Co,meçando Paulo a abrir a bôca para respon-
der, disse Galião aos judeus:

Se isto fôsse na realidade algum agravo
ou delito grave, eu vos ouviria, ó judeus, conforme
o direito. Mas, se são questões de palavra acêrca
de nomes, e acêrca da vossa lei, isto é convosco, eu
não quero ser juiz de tais co,isas",

"E mandou-os sair do tribunal. Então êles todos,
Iançando mão de Sóstenes, príncipe da sinagoga,
batiam-lhe diante do tribunal; e Galião nada se im-
portava com isso,
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(Quando estavam doentes ou se encontravam em

guiser, voltarei a vós, partiu para Éfeso.
"Desembarcando em Cesaréia, subiu (a letu-

salém) , ai saudou a lgreja, e foi em seguida a
Antioggia.

"Tendo estado ali algum tempo, partiu, atraves-
sando sucessivamente a terra da Galácia e a Frígia,
forta

udeu, chamado
Apol elogüente, ver-
sado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho
do Senhor, e ensinava com exatidão o gue dizia
respeito a |esus, conhecendo sômente o batismo de

|oão. Começou a falar com liberdade na sinagoga.
Quando Priscila e Águila o ouviram, levararr-no
consigo, e lhe expuseram mais minuciosamente o
caminho do Senhor. Querendo êle ir a Acaia, os
irmãos animaralr-[o a isso, e escreveram aos irmãos
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que o recebessem. Tendo êle chegado, foi de muito
proveito para os gue tinham crido. Porque, com
grande veemência, convencia püblicamente os judeus,
mostrando pelas Escrituras gue |esus é o Mes-
sias". (1 )

Depois disto, só encontramos os dois santos
esposos em breves menções que São Paulo Í.az no
fim de certas epístolas:

"As igrejas da Ásia saúdam-vos. Muito vos
saúdam no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja de
sua casa, dos quais sou hóspede" (1 Cor 16, 19).

São referências que datam do ano 55, gue Paulo
nos deixou, escrevendo de Éfeso.

Depois:
"Saudai Prisca e Aquila, meus cooperadores em

|esus Cristo (or quais expuseram as suas cabeças
pela minha vida; o gue não só eu lhes agradeço, mas
também tôdas as igrejas dos gentios ) " (Rom, 16, 3) ,

Como última citação, lemos:
"Saúda Prisca, Aquila e a família de Onesífo,ro"

(2 Tim,, 4, 19).
Foi Odon que introduziu ambos os esposos,

zelcscs das coisas de Deus, no martirológio, dizendo
que morreram na Ásia Menor. Uma tradição, porém,
di-lo gue em Roma.

***

(1) Ât 18, 1-28.



sÃo PRoCóPIO (*)

Mártir

"O Palestina, diz DelehaYe,
foi Pro,c da graça celeste, e que,

antes do vida bem regrada, desde
'a infância prometendo viver castamente. Praticava
tôdas as virtudes. O corpo , reduzirâ-o a tal estágio,
que se diria um cadáver. A alma, po'rém, vivia da
palavra de Deus, dela ganhando tal vigor QUe Íecofl-
fortava o corpo. Vivia de pão e âgua, e não tomava
alimento senão de dois em dois dias, ou de três em

três, às vêzes jejuando tôda uma semana.
"A meditação da palavra divina de tal modo

lhe ocupava a mente gue ficava dia e noite sem jamais
se mover. Bondoso e doce, amava tôda a gente, a
todos grandemente edificando. A palavra de Deus
era-lhe o único estudo e a ciência profana, tinha-a
medíocre.

"Nascido em Elia ,- ]erusalêm ,- fixara-se em
Citópolis Betsan onde fôra leitor e intérprete
siríaco. ünicamente impondo as mãos, expulsava os

demônios.
"Enviado com alguns companheiros a Cesaréia

marítima, foi conduzido ao governador. Antes
mesmo de ser encarcerado, foi, desde os primeiros



PADRE ROHRBACHER

dias, pelo juiz Flaviano, induzido a sacrificar aos
deuses.

"Proclamando muito altamente gue não havia
deuses, mas um só Deus, criador e áutor de tôdas
as coisas, surpreendeu o juiz, que, embaraçado e
atônito, ainda procurou persuadi-lo a sacrificar, pelo
menos, aos imperadores.

" Desprezando as persuasões, disse, decidido :

Escuta êstes versos de Homero: Não é
bom ter muito,s mestres; gue ss fenha um único chefe,
um ún;co r,ei". ( 1 )

**,1i,* 
?:T',"T::""

"A estas palavras, como se tivesse proferido
imprecações contra os imperadores, o juiz ordenou
que o levassem ao suplício. Cortaram-lhe a cabeça.
Assim, entrou felizmente na vida eterna pelo caminho
mais curto, aos 7 do mês de Desius, 9 de julho para
os latinos. Foi o primeiro mártir de Cesarêia". (2)

(1)
(2)

***

níade fr., 2O4.

Delehayg As Lendas hagiogr.



BEM-AVENTURADO PEDRO, O
EREMITA (*)

Conlessor

"As cruzadas, diz Oliveira Lima na sua Histótia
da ciuiliza,ção, foram a proieção do intenso senti-
mento religioso da Idade Media e só se tornou
possível seü esÍo ecular ( 1096-1291'),
po, .ursa da in e do Predomínio do

aventuroso espír fatôres êsses que

arrastaru- oi povos cristã Europa a libertarem
os Lugares Saítos da opressão muçulmana e funda-
rem no seu terreno de acão infiel um reino latino no
Oriente.

"O motivo imediato foi mesmo a perseguição a

que entraram a ser sujeitos os cristãos depois gue a
por." da Palestina passou dos califas árabes para o
dos turcos seldjúcidas, tribo târtara fanática e sâÍl-
güinária que aquêles califas, os quais acostumavam

até favorecer o movimento de peregrinos como Pfo-
dutor 'do bom rendimento, tinham engajado ao seu

serviço ao sentirem debilitar-se a fibra da sua gent9.
'-'Os turcos formaram uma espécie de guarda

pretoriana que, como a de Roma, entrou a inÍluir na
sucessão e, pior do que a de Rom'a, entrou â âpro-
priar-se do império.

I
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"Nada se casava com o espírito do tempo e
respondia à sua organização eclesiástica e temporal

r a terra de ]esus, limpá-la
va redu zida. O papa Ur-
e, com a grande eloqüência

.o do concílio
de Clermont
sição de ânimj T3J l;tr"',".iffii** ã,Í';i::
dicas apaixonadas de Pedro, o Erámita, vítima .ô-o
se apregoava, dos maus tratos dos inimigos da Íê
e instigador principal do fervor papal".

Pedro era pequeno, magro, 
-bionzeado 

do sol,
de barbas brancas, vestido dã grosseira lã.

Conta-se que tinha ido a |Lrusalem, e, vendo o
que ali se passava, sentiu-se grandemente magoado.
|esus, então, 9T pessoa, enviou-o ao papa, para que
preparasse a libertação do seu túmulo ccnspurcado.

"Tendo o papa Urbano ll, diz Muniz de Souza,
concitado os cristãos para pegarem em armas contra
os infiéis que lhes dificultavam a visita ao túmulo
de Cristo, ouviu-se desde logo o grito "Deus o
quer!" e bandc,s de homens mal preparado,s para
a luta se puseram em marcha rumo à Terra Sánta.

"GuiavaÍl-flos o ardoroso pregador Pedro, o
Eremita e um pobre cavaleiro conhelido pelo nome
de Gauthier Sans Auoir (Gualtério Sem Haueres\ .

"Nenhum resultado obtiveram o,s cristãos nessa
primeira tentativa. AIguns dos componentes da
expedição pereceram no caminho. Outros foram
massacrados pelos turcos na Ásia Menor."A verdadeira cruzada só partiu em agôsto de
1096. Entre seus chefes estavam Godofredo de
Bulhão, duque da Baixa-Lorena, e seus irmãos Bal-
duíno e Eustáquio; Raimundo, conde de Tolosa; o

l'-
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príncipe Boemundo de Tarento e seu sobrinho Tan-
à."d"; Roberto II, duque da Normandia, e outros'

"Quatro exércitos eram formados pelos CtlJ7ã-

dcs, num to,tal de mais de meio milhão de homens.

Marcharam pcr camiríhos diferentes, encontrando-se
depois em ConstantinoPla.

"Aleixo Ccmneno, então imperador do Oriente,
entrou em acôrdo Com oS cruzados, fornecendo-lhes
meio,s para atravessar o Bosforo, com 'a condição de

lhe entregarem as cidades que conquistassem aos

turcos na Asia Menor.
" Depois de tomarem a cidade de Nicéia, os

cru zados venceram oS turcos em Doriléia, CoÍIQUiS-

taram Antioquia e avistaram |erusalem. Embora
estivessem dizimadcs, os cristãos conseguiram, depois

de um cêrco de trinta e oito dias, tomar a cidade.
"Fundou-se, entác, o reino cristão de |erusalíám,

que não durou muito tempo. Godofredo de Bulhão,
escclhido como rei, recuso,u êste título, aceitando
apen'as o de ba:rão flefensor do Santo Sepulcf o',

Ácharru que não devia .ôlo.ur na cabeça a coroa de

ouro, na mesma cidade em gue Cristo recebera a
coroa de espinhos". (1)

do gôlfo da Nicomédia, nos confins turcos.

(1) A. M. de Souza, Hist. Geral.
(2) Ou Gualter.
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Morto o Sem Haueres, trespassado por sete
flechas, num combate, Pedro continuou a rota.

A 3 de junho, caia Antioguia em poder dos
cristãos, mas, no dia 5, o califa de Mossul, Kerboga,
blogueava, com uma multidão de homens de armás,
os cruzados.

Foi, por tudo, a desolação. Com a descoberta
da lança gue abriu o lado do Senhor, po,rém, reani-
rnâfâÍrI-se os cruzados, e tudo tornou a sorrir para a
cristandade.

Depois da conguista da Cidade Santa, ocorrida
a 15 de julho de 1099; Pedro procurou fixar-se para
terminar os dias na s.olidão.

Em Huy, Belgica, para onde f.õra, fundou uma
igreja e um mosteiro. A igreja, dedicada ao Santo
Sepulcro, foi o seu encanto, No mosteiro, encerrado
com alguns religiosos, vivendo sob a Regra agosti-
niana, f aleceu o bem-aventurado Eremita bastante
idoso, a 8 de julho de 1115.

A 12 de outubro de 1242, transferiram-lhe os
restos para a igreja de Neufmoustier.

No mesmo dia, em Wurtzbwgo, Germânia, São
Kiliano, b5po. Enviado pelo pontifice romano para
pregar o Evangelho naguele país, converteu DUrreÍo-
síssimos pagãos, levando-os pârâ Nosso Senhor. Com
os companheiros e Colomano, sacerdote, e Totnan,
diácono, foi massacrado, em 689, por dois homens,
a mandado de Geilana, viúva, cunhada do dugue
Gozberto, com o gual vivia contràriamente à religiáo.

Em Trêves, Santo Auspício, bispo e confessor.

t
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Em Roma, o bem-âverturado Eugênio III, papa.
Depois de ter governado com santidade e prudência
o mosteiro de São Vicente-Santo Anastácio-das-

em 1153,
Em Almirida, Santos Epíteto e Astion, mártires,

em 300. Martirológios recentes mencionam êstes dois
mártires, gue jamais foram cultuados no Oriente nem
no Ocidente. Segundo as Atas, aliás um tanto sus-
peitas, o padre Epiteto e seu discípulo, Astion eram
solitários da Almirida. Perseguidos porque'cristão,s,
acabaram por ser presos e decapitados.

Em Benevento, Santo Apolônio, bispo, gue, pela
campanha movida pelos inimigos, foi obrigado a exi-
lar-se por longo tempo,, falecendo, depois de muitas
agruras, no ano de 332,

Em Allonnes, Anjou, São Ducelino, confessor
(século V? ) . Contemporâneo, segundo alguns auto-
res, de São Martinho, que o ordeno,u padre, ê
padroeiro de Allcnnes e de Varrains.

Em Toul, Santo Auspício, bispo e conf essor,
no século V. Igno,ra-se a data da morte dêste santo
prelado, o quinto bispc, de Toul, que foi enterrado
na igreia de São Mansuy, oo subúrbio de Toul, com
os predecessores. Os restos foram encontrados em
1t07.

No Pôrto, cinqüenta bem-aventurados soldados
mártires. Levados à fé quando do martírio de Santa
Bonósia, e batizados pelo papa São Félix I, foram
massacrados por ocasião da perseguição movida por

311
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Em Villepreux, São Nom, confessor (seculo
VIrr).

Em Constantinopla, a paixão dos Santos Mon-
ges Abraamitas, gue, tendo resistido ao imperador
Teófilo, consumaram o martírio pelo culto das santas
imagens (século IX ) .

Em Spilamberge, Emília, Santo Adriano III,
papa, que se distinguiu pelo zêlo, reconciliando as
Igrejas orientais com Roma; célebre pelos milagres,
morto, teve o corpo transportado para o mosteiro de
Nonantola, sendo sepultado com grandes honras na
igreia de São Silvestre ( 1885 ) . Diz o Liber ponti-
ficalis gue Santo Adriano era romano, filho de Bento,
tendo reinado por um ano e quatro meses. Festejado
na diccese de Módena, ali foi o culto aprovado e
confirmado por decreto da Sagrada Congregação
dos Ritos aos 2 de junho de I 891 .

Em Winchester, na Inglaterra, São Grimaldo,
confessor. Quando duma viagem a Roma, o rei da
Inglaterra, Aldredo, o Grande, parou, por algum
tempo, em São Bertinho. Ali ficou conhecendo pie-
doso mopge, chamado Grimaldo. De volta de Roma,
convidou-o para acompanhá-lo à Inglaterra, a coÍr-
selho de Elred, arcebispo de Cantuária. Quando o
arcebispo faleceu (30 de f unho de 889 ) , o rei, dese-
josc de elevá-lo àquele pôsto, consultou-o, mas Gri-
maldo, humildemente, recusou-se aceitá-lo, Feito,
então, abade de Newminster, Winchester, ali faleceu
santamente, em 903, no dia 8 de iulho.

Na abadia de Vaux-de-Cernay, na FranÇa, São
Teobaldo de Marly, abade, filho da ilustre família
dos Montmorency. Falecido a 8 de dezembro de
1247, foi enterrado com os predecessores. Deus
conferiu-lhe o dor,n dos milagres,

I
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Em ümõusin, Sáo ValCrio, ermitão e confessor,
no século VI. Nascido na província de Reims, o
santo ermitão buscou Limoges para ali venerar as
relíguias de São Marcial. Em seguida, retiro,u-se râ
vizinhança, no lugar gue mais tarde lhe tomaria o

nome: São Valério ou São Vaury. Construiu uma
cela, onde viveu até aos 10 de janeiro. A diocese
de Limoges festeja-o no dia 19 daguele mês, mas a
solenidade realiz:a-se' a 8 de julho.

Em Città di Castello, ilâ Úmbria, Santo Illumi-
nado, ermitão.

Em Mesmont, perto de Sombernon, Borgonha,
São Baudry, confessor. Humilde pastor de Mes-
mont, retirou-se do século para viver para Deus. As
relíguias estavam consetvaãas no mosteiro de Oigny
(século VI ou VIII? ) .

Em Milão, Santo Ampêlio, bispo daguela cidade,
do qual Deus atestou a santidade pela multidão e

grandeza dos milagres. Bispo de 668 a 672, terminou
com o arianismo na diocese. Enterrado na igreja de
São Simpliciano,. as relíguias foram reencoÍltradas
em 1 517 . Em I 581 , São Carlos Borromeu transpor-
to,u-as a um altar novo.

Na Ren ãnia, São Disibódio, bispo e confessor,
no século VII. De origem irlandesa, êste santo
bispo fundo,u na Renânia um mosteiro, hoje chamado
de Spire. O lugar, em honra do santo prelado, foi
den,ominado Disibodenberg, ou montanha de São
Disibódio.

Em Bilsen, na Bélgica, Santa Landrada, virgem
( século VII ) . Santa Landrada pertenceu a uma
nobre família. Fundou, quando do reinado de Pepino
de Heristal, em Bilsen, um mosteiro de religiosas, do
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qual foi a primeira abadêssa. As relíguias foram
transportadas para Wintershoven, pouco depois do
seu falecimento, p,or via miraculosa.

Em Nevers, Santo Itier, bispo e conÍessor (sêculo
VII ou VIII ).

Em Constantinopla, São Paulo, o )ovem, mártir
(771?).

Na Noruega, Santa Sumnive e companheiros,
mártires. Princesa irlandesa, teria fugido da terra
natal para escapar das núpcias gue lhe prepararam.
Perseguida, com os gue -a acompanh'avam, rog,ou a
Deus que as rochas do lugar em gue passavam os
soterrassem, o que aconteceu. Era na ilha de Selle,
onde, nos tempos do rei cristão Olaf Tryggrresson,
descobriram-se vários corpos soterrados. Em 995, ali
se construiu uma capela, onde as relíguias foram
depostas. Em 1070, transpo,rtaram-nas para a cate-
dral de Bergen.

Na Inglaterra, Santo Edgar, rei, que, sob a
inspiração de São Dunstano, bispo de Cantorb ety,
publicou leis para abolir o paganismo, acabar com
a necromancia e outras superstições. Santo Edgar
faleceu em 97 5,

Na abadia de Sestri, na Ligúria, Santo Alberto,
confesscr. Converso da abadia de Santo André de
Sestri, cisterciense, Santo Alberto rriais viveu numa
gruta do que naquela casa. Falecido em 1223, mui-
tíssimo idoso, sepultarârl-no o,s monges no lugar em
que vivera, ali construindo uma igreja. Canonizou-o
o papa Inccêncio IX.

+T'[
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9: DIA DE JULHO

SANTO EFRÉM

Diácono, Padre da Igre,ia

Segundo seus atos, nasceu sob o govêrno de
Constantino, em Nisibe. Seu pai era sacerdote do
ídolo Abnil. Como, desde a infância, demonstrasse
inclinação para a religião cristã e horror pela idola-
tria, seu pai bateu-o cruelmente e depois expulsou-o
de casa. Refugiou-se com o Bispo São Tiago, que

lhe dedicou afeto e o incluiu no número dos cate-
cúmenos. Efrém não progrediu menos na virtude,
do gue na instrução. Sua humildade era táo grande
gue, tendo sido acusado de um crime, cometido por
outro, suportou por muito tempo a conÍusão publica,
sem nada dizer, e só Í.êz por fim conhecer sua ino-
cência, pelo temo,r de se tornar culpado de escândalo.
Uma vittude tão heróica lhe atraiu a veneração de
todo o mundo. São Tiago tinha por êle tal estima
que o levou, apesar da juventude, ao concílio de Ni-
ceia, para lá combater o êrro dos arianos. Quando
em 350, a cidade foi sitiada por Sapor, rei dos persas,
São Tiago e Santo Efrém foram-lhe os salvado-
res. (1)

(1) Veja a Acta sanct., 9 de julho.
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São Tiago, de Nisibe, morreu pouco depo,is e
seu discípulo Efrém abraçou a vida monástica nos
arredores de Edessa. Sua morada era uma caverna;
aplicava-se à leitura e à meditação dos livros santos.
O velho solitário gue the servia de diretor, ercon-
trou-o um dia, quando terminava de escrever seu
Comentário sôbre o Gênesis. Tendo-o lido, êle o
levou, sem nada dizer, aos magistrados, aos pro-
fessôres e aos padres de Edessa. Êstes ficaram fr,&Íã-
vilhados e felicitaram o velho. Êle lhes disse gue era
obra do monge Efrém. Então todo o mundo quis
vê-lo. Depois de diversos incidentes, estabeleceu-se
na cidade e, ensinando e escrevendo contra diversas
heresias, ert particular contra os manigueus, os aria-
nos e os sectários de Bardesane. Para popularizar os
erros de seu pai, Harmônio, filho de Bardesane, ti-
nha-os pôsto em verso e em música. Para refutar
êsses erros, dar a conhecer e amar a doutrina catô-
lica, Efrém pô-los em verso ainda mais belos e numa
música também ainda mais bela. Êle mesmo ensinou
as virgens cristãs, em siríaco as filhas da alianÇâ, â
cantar aguêles cânticos , Ítà assembléia dos fiéis. E
hoie, os cristãos da Síria cantam-nos ainda. À ciência
do doutor, à graça do poeta, Efrém unia a f( mais
viva e a alma mais sensível. Muitas vêzes, no meio
de suas pregações, era obrigado a interrompê-las para
deixar correr suas lágrimas e as do auditório.

estrangeiro, que louva assim o nosso Bispo? Adu-
la-o, para dêle receber algum donativo. Mas depois
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de terminada a assembléia, São Basílio, conhecendo
por inspiração quem era êle, fê-lo chamar e pergüo-
tou-lhe por um intérprete, pois Santo Efrém não sabia
grego: Sois Efrém, que vos submetestes tão bem
ao jugo do Salvador? Êle respondeu: Eu sou Efrém,
que corro, por último, na carreira celeste. São Basí-
lio abraÇou-o1 deu-lhe o ósculo santo, e o f.êz tomar
a refeição com êle; mas o banquete principal foi exclu-
sir::.qte de discursos espirituais. Êle lhe perguntou

o batismo. segundo;1ffi#:"ra a frêsco

o gue o tinha levado a louvá-lo assim em voz alta.
Foi, disse Santo EÍrém, que eu vi sôbre vosso ombro
direito, uma pomba de uma alvura maravilhosa, que
vos parecia sugerir tudo o que dizíeis ao"povo. (1)

São Basílio morreu em 379 e Santo Efrém Íicou
muito triste, sobrevivendo-lhe, porém, pouco tempo;
paÍa acalmar a dor compunha, em louvor do ami-
go, poemas e hinos. Depois de ter por muito tempo,

(1) Greg., Nyss., De Yita Ephrem, Ceillier.
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vivido no repouso da solidão, edificando com suas
palavras os que lá encontrara antes da morte, deixou
a cela, para vir assistir os pobres da cidade de Edes-
sa, durante a carestia. Não o's podendo aliviar com
os bens, porque nada possuía, excitava a compaixão
dos outros, com as insistentes e contínuas exortações.
Os ricos deram-lhe dinheiro e êle mandou dispor
mais ou menos trezentos leitos nas galerias públicas
para alojar os pobres, guer da cidade, guer dos cam-
pos. Cuidava de suas necessidades, assistia aos doen-
tes, sepultava os mortos, não tendo menos cuidado
de alimentar a alma, que o corpo daqueles que tinham
recorrido à sua caridade. Passou um ano nesse ex€r-
cício, atê. que, a abundância de trigo chegou e êle
voltou à cela, onde morreu depois de um mês, após
alguns dias de enfermidade. Ao morrer fêz um dis-
curso aos habitantes de Edessa que estavam presen-
tes, no qual lhes proibiu sepultá-lo com pompa, pres-
tar-lhe as honras que se prestam aos santos, conservar
seus habitos como relíquias, enterrá-lo sob o altar,
nem mesmo em qualguer lugar da igreja, mas no
cemitério comum. Recomendou-lhes, por outro lado,
com grande cuidado, Íazer esmolas por êle, orações
e ofertas, particularmente no trigésimo dia. ( I )

***

(1) Soz., 1. III, q. XYI. Pallad., Elst., L&us.r c. ÇL Celllier.

t



OS MÁRTIRES DE GORCUM

Entre os dezenove mártires, todos religiosos ou
padres seculares, postos à morte pelos calvinistas da
Holanda,, d 9 de julho de 1572, havia onze religiosos
de Sao Francisco, da congregação ou reforma dos
Recoletos, isto é: Nicolau Pic, |erônimo de Werden,
Thierry de Embden, Nicacio fonhson, Wilhade de
Dinamarca, GodoÍredo de Merveille, Antônio de
Werden, Antônio de Hornário, Francisco Rodes de
Bruxelas, Pedro de Asca no Brabante e Cornélio
de Dorestate, no território de Utrecht. Os doís últi-
mos eram irmãos conversos. Nicolau Pic era um
homem de trinta e oito anos, célebre pelo fruto de
suas pregações e universalmente respeitado por sua
exatidão em viver de uma maneira conforme ao espí-
rito de sua regra. Admiravâ-se sobretudo nêle um
amor da pobreza e da mortificação. Temia excessiva-
mente a superfluidade em tôdas as coisas e princi-
palmente no alimento. Eu temo, dizia êle muitas
vêzes, que se São Francisco voltasse à terra, êle não
aprovaria tal ou tal coisa. Procurava.manter o mesmo
espírito entre seus irmãos e sua máxima era que o
amor do supérfluo perdia o estado religioso. Uma
santa alegria, gue jamais se desmentia, torn ava amâ-
vel aos outros a piedade e a penitência. Ouviam-no
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muitas vêzes repetir, gue devemos servir a Deus com
alegria. Êle sempre havia testemunhado um ardente
desejo de dar a vida por |esus Cristo, embo,ra ao
mesmo tempo se julgasse indigno de tal honra.

Os outros mártires de Gorcum foram: foão, do-
minicano da província de Colônia e vigário de Ho-
naire; Adriano de . Hilvarenbeck, premonstratense de
Middelburgo, que servia à paróquia da aldeia de
Münster, perto da embocadura do Mosa; Tiag o La-
cop, religioso da mesma ordem e do mesmo mosteiro,
que trabalhava numa paróguia vizinha de Münster;
André, padre secular, mas gue tinha sido pároco
de Heinort, perto de Dort; ]oão Ostervican, cônego
regular de Santo Agostinho, diretor do convento de
religiosas de sua ordem em Gorcum. Era muito idoso
e tinha muitas vêzes pedido a Deus a graça do martí-
rio. Enfim, dois outros padres, Leonardo Wichel,
gue tinha estudado teologia com muito êxito, com o
célebre Ruard Tapper, professor de Lovaina. Tendo
sido encarregado de dirigir uma paróguia em Gorcum,
cumpriu seus deveres com tanto zêlo, com saber e

piedade. O procedimento gue tinha nas circunstân-
cias difíceis, servia de regra aos padres vigários do
país e suas decisões eram consideradas como oráculos,
mesmo pela universidade de Lovaina. E-pregava
todos os rendimentos no alívío dos pobres, daqueles,
sobretudo que estavam doentes. Repreendia o vício,
sem Íazer exceção de pessoas, sua doçura e paciên-
cia ganharam muitos pecadores gue por muito tempo
se tinham mostrado surdos às suas advertências e

que só tinham respondido por insultos e ultrajes.
Nicolau Poppel, outro pároco de Gorcum, não tinha
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talentos tão sublimes como Leonardo, mas não lhe
era inferior no zêlo pela salvação das almas. Seus
companheiros tinham-se igualmente preparado para
o martírio por uma vida cheia de boas obras; muitos
milagres foram operados por sua intercessão; foram
todos declarados mártires e beatificados por CIe-
mente X, em.' 1674. (1 )

***

,r, *,a SS., e Ctodascard, 9 de julho.



SANTA ANATÓLIA E

AUDÁCIO (*)
SANTO

Mártires
Século III

Santa Anatolia foi martirizada na Itália, em

Tora, cidade situada sôbre um dos lagos do Velino,
quando do imperador Décio.

Segundo a lenda, Anatolia, virgem consag-rada
a Deus, tendo atraído ao conhecimento de Nosso
Senhor uma inf inidade de pessoas, que curara de

várias doenças, efl todos os quarteirões de Marca
de Ancona, foi, por decreto do iuiz Faustiniano,
atormentada de diversas maneiras, tôdas crudelíssi-
mas. Atiraram-lhe mesmo, onde iazia encarcerada,
perigosíssima serpente, que nada lhe fê2.

Tal sucesso causou viva impressão em Audácio,
o qual fôra incumbido de assassin aÍ a santa virgem.
Convertido, morreu com Anatólia: ela, com um golpe
de espada, êle decapitado.

JÍ++

t



SANTA VERÔNICA GIULIANI (*)

Virgem
Verônica nasceu aos 27 de dezembro de 1660

em Mercatello, no ducado de Urbino. Era filha de
Francisco Giuliani e de Benedita Mancini. Bati-
zada no segundo dia de vida, recebeu o nome de
úrsula.

Em 1677, no dia 28 de outubro, €ffi Citta di
Castello, râ Umbria, Íoi admitida entre as clarissas,
tomando-lhes o habito.

Levando vida austera, penitente, de longos ie-
juns, irmã Verônica principiou a palmilhar a via que
leva ao céu. Manifestando uma particular devoção
para a Paixão de No,sso Senhor, a santa virgem tudo
Í.azia para, em si mesma, renovar os sofrimentos que
o divino Salvador experimentou.

Assim, em 1693, de fesus recebeu a coroa de
espinhos, e, em I 697 , numa sexta-feira santa, quando
contemplava as chagas do divino Crucificado, viu
sair raios que, 

. transformando-se erl lança e cravos,
imprimiram-lhe os estigmas.

Desde então, viveu como que escondida, atê
1716, quando foi eleita abadêssa.

Pouco depois, Maria Santíssima apareceu-lhe,
falou-lhe:
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a comunidade com amor e por amor, sem a influência
humana e a procura de ti, mas com Deus, em Deus,
para Deus.

Depois disso, ocorreu o período de ouro do mos-
teiro, tanto espiritual como material.

Falecida em I 727 , aos 9 de f ulho, vitimada pela
apoplexia, que a ataco,u aos 6 de junho, as chagas
das mãos e dos pés foram constatadas ainda depois
da morte, e o coração, aberto de lado a lado, foi
enterrado separadamente, com um pergaminho, onde
se liam os têrmos da autópsia.

Beatificada em 1804, foi canonizada em 1839.

***



BEM-AVENTURADO. ADRIANO
FORTESCUE (*)

Mártir
Originário da Inglaterra, do Devon, Adriano

pertenceu à velha Íamília tradicional. Era, pelo lado
materno, primo de Ana Bolena.

Moço, câsou-se com Ana Stonor de Stonor, a
qual lhe deu duas filhas. Viuvo, doze anos depois
da morte de Ana, contraiu novas núpcias, desposando
Ana Rede de Boarstall, da qual lhe nasceram três
filhos.

Adriano Fortescue teve arroubos de aventureiro.
Na França, combateu em l5l3 e em 1523.

Inscrito entre os terciários dominicanos, Í.azia
também o bem-aventurado parte dos cavaleiros de
Sao foão de ]erusalém, ou da ordem de Malta.

Com o tempo, Sir Adriano foi-se tornando sosse-
gado e contemplativo, circunspecto e de pouco falar.
lazia neste estado de espírito quando ocorreu o con-
flito entre Henrique VIII e Roma.

Tendo tomado atitude contrária ao rei, foi prêso.
Era a 29 de agôsto de 1534, mas, na primavera do
ano seguinte, conseguiria a liberdade.

No ano de 1539, em fevereiro, prenderârr-no
de novo, e foi enviado para a temida Tôrre de Lon-
dres como traidor e sedicioso.

I
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No cárcere, encontrou grandes homens, grandes
companheiros: o cardeal Pole, Tomás Goldwell e o
franciscano Guilherme Peto.

Po,le morreu na Inglaterra. Goldwell acabou
os dias no exílio. Peto, como cardeal, igualmente
findou-se no degrêdo.

Adriano Fortescue, ao mesmo tempo que o bem-
aventurado Tomás Dingley, foi decapitado no dia
8 ou 9 de julho de I 539.

Honram-nc com um culto os cavaleiros de Malta.
Leão XIII beatificou-o em 1895.

***

t-



AS TRINTA E DUAS RELIGIOSAS
MÁRTIRES (*)

De Orange

Havia em Bollêne dois conventos de mulheres:
um de ursulinas e outro de sacramentinas. Com a

Revolução, os decretos de dissoüuçáo de coÍIgregâ-

ções obrigaram as religiosas a deixar as respectivas
fundações. Era em outubro de 1792,

A superiora, então, Irmã São Gervásio, alugou
uma casa na cidade, e ali, com as demais, passou a
viver, de quando em quando acolhendo religiosas
que vinham de outras partes. Dentre elas, Maria
Madalena de fustamont, ursulina de Pont-Saint-Es-
prit, e as sobrinhas, Dorotéia, ursulina de Pernes,
Margarida Eleonor e Madalena Francisca, bernar-
dinas de Avinhão.

Quando a Convenção prescreveu o juramento
de liberdade-igualdade, a municipalidade de Bollàne
procurou consegui-lo das religiosas da cidade. Tô-
das, impelidas pelo mesmo sentimento, recusaram-se
a f.azê-lo. Tal recusa redundava, automàticamente,
no aprisionamento, 'uma yez que a ela as santas mu-
lheres acrescentaram que não era o poder dos homens
que iria impedi-las de ser religiosas. ( 1 )

-.---.------------..--

'. (1') -Corresp.. do Tribunal'Füevol.
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Destarte, em abril de 1794, expediu-se a ordem
de prisão, que, reunidas as religiosas de Bollàne , Í?-
zava fôssem tôdas transferidas para Orange, o que
aconteceu aos 2 de maio daquele ano de 94.

Vinte e nove foram conduzidas à prisão de
Cure, perto da igreja de Nossa Senhora.- Outras,
aprisionadas noutras partes, juntaram-se àquelas,
chegando o número a elevar-se para duzentas mulhe-
res agrupadas numa só casa.

Imediatamente, organizaram-se em comunidade.
E uma delas, sacramentina, que escapou da guilho-
tina, mais tarde escreveria:

"Às cinco ho,ras da manhã principiavam os
piedosos exercícios com uma hora de meditação. Em
seguida, recitavam o ofício da santa Virgem e as
orações da missa. Às sete horas, tôdas tomavam
alqum alimento.

"Às oito horas, entoavam as litanias dos santos,
em alta voz faziam a confissão das faltas e se dispu-
nham para a recepção do santo viático.

"O chamado daguelas que deüam entrar em
julgamento começava às nove horas. SeparavâÍr-se
sem se atormentar, sem qualquer mágoa, esperando
que no céu haveriam de encontrâÍ-sê novamente, e
bem cedo.

"Durante a audiência, as que ficavam na prisão
punham-se de joelhos e rogavam ao Espírito Santo
gue iluminasse e desse fôrças às companheiras que
deviam responder aos juize_s, depois do que implo-
ravam o socorro da §anta Virgem com a recitação de
mil Ave Marias. Sucediam-se litanias, depois orações
sôbre as palavras de ]esus na cÍuz; enfim, quase não
havia interrupção daquelas prâticas até às cinco ho,ras

I
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da manhã seguinte, quando, então, eta retomado o
ofício da santa Virgem Mãe de Deus.

"Às seis horas da tarde, o rufar dos tambores
e os gritos de Viue la Nation! Viue la République!
anunciavam a partida para o cadafalso. As irmãs
recitavam, então, as orações dos agonizantes e da
recomendação da alma, logo depois passando â guâÍ-
dar profundo silêncio, sempre tôdas de joelhos, até
que presumissem que as companheiras haviam sofrido
o julgamento.

"LevantâvâÍr-se, então, felicitando-se reciproca-
mente (principalmente aguelas que eram da mesma
comunidade ) , uma vez que as que se haviam ido já
estavam admitidas nas núpcias do Cordeiro, sem
mácula. Cantavam com alegria o Te Deum e o Sal-
mo Laudate Dominum, omnes gentes, e se exortavam
mütuamente para morrer no dia seguinte."

A primeira vítima foi uma beneditina de Cade-
rousse, natural de Serignan, onde nascera aos 4 de
fevereiror de 1741. Chamâvâ-se Maria Rosa na reli-
gião, mas fôra batizada Susana Deloye. E era sempre
a mesma monótona toada: o juiz loáo Fauvety orde-
nava que se prestasse o juramento; à recusa, ditava
a sentença de morte imediatamente, e aquêle eterno
" ayarrt voulu détruire la République par le fanatisme
et la superstition . . . " reboava pelo tribunal , càyã-
mente.

' A Irmã Maria Rosa deixou 'o século e foí para
Deus no dia 6 de julho de 1794,

No dta sequinte, coübe a vez à Irmã lfigenia de
São Mateus (Maria Susana de Gaillard de I-ava:[-

329
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dàne ) , sacramentina, nascida em Boll,àne aos 23 de
setembro de 1761.

No dia 9, foram duas ursulinas, Irmã Santa Me-
lânia ( Maria Ana de Guilhermier ) , nascida em Bol-
lêne aos 29 de junho de 1733, e a Irmã dos Anios
(Maria Ana de Rocher ) , também nascida em Bollà-
ne, aos 10 de janeiro de 1755,

No dia I0, mais duas foram mortas: a Irmã
Santa Sofia (Maria Gertrudes de Ripert d'Alauzier),
nascida em Bollàne, aos 15 de novembro de 1757,
e a Irmã Inês de ]esus ( Silvia Inês de Ramillon ) ,

nascida em Bollàne, aos 15 de março de 1750.
Aos I l, foram mortas quatro. Três delas eram

sacramentinas: Irmã Santa Pelagia (Rosália Clo-
tilde Bas ) , nascida em Baume-de-Transit aos 30 de
junho de 1753; Irmã São Teoctisto (Maria Isabel
Pelissier ) , nascida em Bollàne, aos 15 de abril de
1741. ; e Irmã São Martinho (Maria Clara Blanc) nas-
cida em Bollàne aos 17 de janeiro de 1743; a quarta
religiosa pertencia às ursulinas: era a Irmã Santa
Sofia, de Pont-Saint-Esprit, (Maria Margarida
d'Albarêde) nascida em São Lourenço de Carnols,
aos 8 de outubro de 1740.

A Irmã São Teoctisto era dona de belíssima voz.
Na prisão, com grande ardor, constantemente entoava
o.Magnificat, êsse cântico de Maria que lembra e
resume os vaticínios dos profetas e prediz o futuró,
a mostrar a veneração dos povos que se prostrariam
diante da Virgem Mãe de Deus.
' , L:lm dia, inspirada, Irmã São Teortisto coinpôs

uma:cançáo sôbre a guilhotina. if.onge de esparÉü-
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tâ-la, de queb rantâ-la, na terrível ceifadora a valente
irmã via mesmo a Sant'a Guilhotina dagueles tempos

terríveis. E cantava:

Bien loin que la guillotine
Me cause guelgue frayeur,
Que son aspect me chagrine
Et puisse troubler mon coeur:
Mon Dieu me fait uoir en elle
Un mogen bien précieux
Qui par une uoie nouuelle
Me ôonduit droit dans /es cieux (2).

Aos 12 de julho, sofreram o martírio Irmã Rosa
de Sao Xavier (Madalena Teresa Talieu ) , sâcrâ-
mentina, nascida em Bollàne aos 13 de setembro de

1746; Irmã Marta do Bom-Anjo (Maria Cluse ) ,

conversa Sacramentina, nascida em Bouvantes no dia
I 5 de dezembro de 17 6l ; Irmã Maria de Santo Hen-
rigue (Margarida de |ustamont) bernardina, nascida
em Boilàne ãos 12 de janeiro de 1746; e a Irmã São

Bernardo (]oana de Romillon ) , ursulina, também
nascida em Bollàne, no dia 2 de julho de 1753.

e) "BeÍn longe, que a guilhotina
me cause qualquer pavor,
que seu aslrccto me amargure
e lxrssa turbar meu coração:
meu Deus, nela, me faz ver
um melo assaz Pr@ioso,
rrrn camirüo novo
que direito me conduzirá aos céus".
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A Irmã São Bernardo, inÍlamadíssima, jâ no
cadafalso, erguendo a voz acima do ulular do povo,
gue berrava o indefectivel Vit,e la Nation!com vãrda-
deiro histerismo, gritou em resposta, muitcl emperti-
gada:

Sim, eu digo como vos o dizeis, mas com
p?is justiça: Viva a nação gue me proporciona, neste
belo dia, a graça do martírio!

À Irmã Marta do Bom-Anjo, gue era lindíssima,
disse o carrasco, a sorrir, gue a liviaria da morte se
lhe prometesse tomá-lo como marido.

Respondeu-lhe, ro mesmo instante, sem gual-
guer hesitação, â valorosa iovem:

- - Depressa, cumpre o teu dever, porgue morro
de amor por meu espôso celeste!

Assim, a pouco e pouco, acoroçoando-se umas
às outras, iam aguelas valentes religiosas, sem titu-
bear um so segundo, enfrentando a morte, conguis-
tando a sonhada palma gloriosa do martírio

No dia 13 de julho daguele tremendo l7g4,
novas vítimas foram sacrificadas. Inicialmente, três
ursulinas: Irmã Sao Gervásio (Maria Anastácia de
Roguard ) , nascida em Bollàne aos 5 de outubro de
17 49 ,_superiora do convento daguela cidade; Irmã
Sao Francisco (Maria Ana Lambert ) , nascida em
Pierrelatte aos 12 de agôsto de 1742; Irmã Santa
Francisca ( Maria Ana Depeyre ) , conversa, nascida
em Tulette aos 2 de outubro de 1756; e mais três
sacramentinas: Irmã Madalena da Mae de Deus (ro
século fôra Isabel verchiêre ) , nascida em Bollêne
aos 2_de janeiro de 1769: Irmã da Anunciação (T"-
resa Maria Faurie ) , nascida em Serignan no dia 13
de fevereiro de 1770; Irmã Santo Aléixo (Ana An-

I
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dréa Minutt ) , também de Serignan, onde nasceu aos

4 de fevereiro de 1740.

e a segunda de Irmã do Coração de Maria.

Finalmente, a 26 de iulho, desapareceram: Irmã
Santo Agostinho (Maria Margarida Bonnet), 1a-
cramentina, nascida em Serignan no dia 18 de iunho
de I 7lg . Irmã Catarina de f esus ( Maria Madalena
de fustamont ) , ursulina, nascida em Bollàne no dia
10 de setembro de 1724; Irmã São Basílio (Ana
Cartier ) , ursulina, nascida em Livron aos 19 de no-
vembro de 1733; Irmã Clara de Santa Rosália (Maria
Clara du Bac ) , igualmente ursulina, nascida em Lau-
dun no dia 9 de janeiro de 1727; e Irmã do Coração
de |esus ( Isabel Teresa Consolin ) , nascida em Cour-
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thezon aos 6 de junho, de 1 763, superiora das ursulinas
de Sisteron.

Com a queda, mais tarde, de Robespierre, as
demais foram libertadas, tôdas contristadaÁ por não
terem podido morrer por Nosso Senhor.

Os corpos das religiosas guilhotinadas foram
sepultados desordenadamente rro chu-ado campo La-
plane, que ficava situado a quatro guilômetros mais
ou menos da cidade de Orange.

Em 1832, uma capelin"ha muito singela, mas
muito- graciosa, foi edificada sôbre aquêle campo,
para honra' a tôdas as heroínas que sá haviam iao
para Deus.

A causa das trinta e duas religiosas, guilhoti-
nadas naquela feia e dura fase da Fiança, fói intro-
duzida em Roma aos 14 de junho de {gtO. A 10
de maio de 1925, Pio XI beatificava-as solenemente.

***



BEM-AVENTURADOS GREGÓRIO MA-
RIA GRASSI, FRANCISCO FOGOLLA,
ANTÔNIO FANTOSATI E VINTE E SEIS

COMPANHEIROS (*)

M ártir.,
lazia a China, effi Íins do século XIX, em séria

crise: fechada para a civilização moderna, jamais
podia colocar-se ao lado das demais nações do globo.
Se bem que o moço imperador Kuang-Siu procurara
introduzir certas reformas no país, nada conseguira
levar avante, uma vez gve Ts'eu-hi, a velha impera-
triz conservadora, assenhoreando-se do poder, dera
início a uma política tôda reacionária.

Desde então, os cristãos que viviam na China,
passaram a ser perseguidos, principalggnte por uma
iociedade secreta, que a cavilosa Ts'eu-hi criara,
íncapaz que se viu de convulsionar tôda a nação

contra os mais po.derosos, sociedade que, agindo à

socapa, mas com indizível precisão e crueldade, ia
solapando as reformas que obstinadamente susten-
tavam os partidários do , iovem Kuang-Siu arejado.

Muita gente, em Poucos meses, morreu sem ape-
lação. Perto de vinte mil, dos quais mil guatrocentos
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e dezoito nos diversos vicariatos apostolicos sob a
tutela dos Irmãos Menores, sofreram o martÍrio.

No dia 4 de junho de r 900, a famigerada socie-
dade secreta invadiu a residência de Hãng-chow-fu,
onde se achavam dois missionários, quõ fugiram.
Ali, brutalmente massacrado, acabou io-burido o
Padre Cesídio Giacomantonio, de vinte e sete anos,
porque lembrando-se do santo Sacramento que ficara
no tabernáculo, voltara para tomá-lo.

Morto, embrulharam-no num longo pano grosso,
ao qual embeberam em petroleo, e ateára- fogã, dei-
xando que o Padre Cesídio se queimasse lentámente.

Antônio Fantosati, visário apostólico do Hunan
do sul, quando soube do sucedido em Heng-chow-
fu, tratou de ir ao encontro dos fiéis p".rãgridos,

Acompanhado do Padre |osé Maria Gambaro,
de trinta anos, partiu para a missão de Heng-chow-fu
a tôda_ a pressa, ali chegando no dia T de;ulho. Nem
bem deixaram o barco gue os conduzira e foram,
em meio de um indescritível alarido selvagem , Íece-
bidos a pedradas.

O Padre Gambaro, abraçado ao Padre Antônio,
morreu quase que no mesmo instante, vitimado pelos
pedrouços. Fantosati, so duas horas depois, agoni-
zando lentamente, iria para o Senhor ]esus, acaLado
a lançadas por um pagão desapiedado.

Cesídio Giacomantonio, Antônio Fantosati e
|osé Maria Gambaro eram franciscanos italianos.
O primeiro nascera em Fossa, na diocese de Aquila,
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no dia 30 de agôsto de 1873; o segundo, aos 16 de
outubro de 1842, viera ao mundo em Santa Maria
do Vale, diocese de Espoleto; Gambaro, Íinalmente,
nascera em Galliato, diocese de Novara, ern 1869,
no dia 7 de agôsto.

Gregório Maria Grassi tudo f.izera pela missão
pela gual devia responder: a do Chan-si do norte.
Nascido em Castellazo Bormida, oâ diocese de Ale-
xandria , fã Itália, aos I 3 de dezembro de 1833, com
quinze anos já se encontrava entre os franciscanos.
Em 1861, chegava à China. Coadjutor em 1876,
em 1 891 era Íeito vigário apostólico. Francisco Fo-
golla, nascido em Monterregio aos 4. de outubro de
1839, na diocese de Apuania, nos Apeninos, muito
jovem enviado à China , era assistente do bravo Gre-
gório Maria.

Entre os mais antigos da missão, sobressiaía-se a
veneranda figura do Padre Elias Facchini. Facchini
era de Reno Centese, e ali nascera no dia 2 de julho
de 1839. Viveu na China por trinta e dois anos,
empenhado na formação de jovens clérigos.

Também da missão do Chan-si do norte f.azia
parte o Padre Teodorico Balat, natural de Sao MaÉ
tinho do Taur, nascido aos 23 de outubro de 1858.

Êstes e outros, religiosos, religiosas das fran-
ciscanas missionárias de Maria, e naturais da terra,

L
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úour, guardião da noite da residência episcopal,
Pedro Tchang-Pan-Nien, de Tu-lin-za, que serviu
vários bispos na prisão, Tiago f en-Kutun, Tiago
Tchao-tciuien-Sin e muitos, muitos outros.

A causa de beatificação de uma infinidade de
cristãos mortos na velha China do século XIX, cris-
tãos que deram a vida pela Íê, foi introduzida no
dia 19 de dezembro de 1926. A Íim de que o processo
corresse mais ràpidamente, escolheram-se vinte e nove
nomes. A 3 de janeiro de 1943, o grande Pio XII,
oficialmente, reconhecia que eram mártires verdadei-
ramente, e, assim, aos 24 de novembro de 1946, bea-
tificava-os solenemente.

Sete missiônárias franciscanas de Maria foram
as primeiras bem-aventuradas daquela então nóvel
congregação.

**t



SANTO AUROMUNDO (*)

Abade

Século VI

Santo Auromundo foi o sucessor de São lu-
niano no govêrno da abadia de Mairé-l'Evescault,
casa que seu predecessor fundou, carinhosamente,
em Poitou.

Segundo uma Vida de São funiano, conhecê-se
a curta história de Santo Auromundo. Conta-se que,
um dia, São )uniano encontrou-se com uma pauptárri-
ma mulher, magra e doente, que não tinha com que
se sustentar nem ao filho. São ]uniano, então, corrpâ-
decido, predizendo o futuro do menino, da santidade
que lhe seria característica, deu à doente um sagui-
nho cheio de moedas de ouro, com o que se trataria
e ao menino educaria. E assim foi. Curada, a máe
logo cuidou da instrução do filho, que acabou por ser
o sucessor do benfeitor. Em reconhecimento, o Santo
adotou o nome de Auromundo, aurum mundum, que
significa ouro puro.

No mesmo dia, em Gannat, Santa Prócula, vir-
gem e mártir. SObre esta Santa, padroeira de Gan-
nat, nada se sabe com exatidão, nem mesmo a época
em gue viveu.

I
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Em Sens, São Pedro, bispo (século VI? ) .

Na Inglaterra, Santa Everilda, virgem (século
VII), conhecida graças ao Breviário de York.

Em Colônia, Santo Agilolfo, bispo e confessor,
desaparecido em 751 ou 752, ao qual o papa Zaca-
rias, numa carta de 1 de maio de 748, dava o título
de bispo de Colônia.

Em Minden, Santo Herumberto, bispo e con-
fessor, falecido em 813. Carlc,s Magno, depois de
ter vencido os saxões, principiou por convertê-los à
Íe catolica. Daí surgirem bispados entre os novos
cristãos. Santo Herumberto foi o primeiro bispo de
um dêsses bispados o de Minden (803 ) , onde
já havia exercido o ministério da pregação, e, pois,
já conhecia a região.

Em Roma, no lugar chamado Esota, que corre
sempre, a festa de São Zenáo e de vários outros
santos mártires, eÍr número de dez mil duzento,s e

três. Em Gortune, Írâ ilha de Creta, São Cirilo,
Bispo, que durante a perseguição de Decio, sob o
presidente Lúcio, foi atirado ao [ogo; mas as cordas
com que estava amarrado, queimarâÍl-se e êle saiu
de lá, são e salvo; milagre de que o juiz de tal modo
se admirou que o deixou livre. Vendo, depois, que
continuava a pregar a Íé de fesus Cristo, com tanto
ardor como antes, mandou cortar-lhe a cabeça. - Em
Alexandria, os santos Patermuto, Copràs, e Alexan-
dre, martirizados sob ]uliano, o Apóstata. Em
Martola, São Brício, Bispo, que, tendo sofrido muito
pela Íê, sob o juiz Marciano e convertido a ]esus
Cristo de uma multidão infinita de pessoas, morreu
em paz, na qualidade de confessor.

t+I



t0: DIA DE IULHO

SANTA FELICIDADE E SEUS
SETE FILHOS

Mártires
Entre o pegueno número dos primeiros mártires

de que temos atos sinceros, pelo menos sem alteração
notável, podemos dar o primeiro lugar à Santa Feli-
cidade e seus sete filhos. Embora seu martírio seja
colocado por alguns sob Antonino, o Pio, pârece-nos,
entretanto, mais verossímil colocá-lo sob Marco Au-
rélio, porgue nos atos, se Í.az menção de vários Augus-
tos: o que o império romano viu pela primeira vez,
guando Marco Aurélio elevou Lúcio Vero a essa
suprema dignidade.

O gue deu origem a essa perseguição Íoram as
sugestões dos pontífices pagãos. Êles apresentaram ao
supersticioso imperador seus deuses de tal modo irri-
tados contra êle e contra o império, em consegüência
dos insultos gue thes Í.azia Felicidade com seus filhos,
gue o único meio de os acalmar, era obrigar aguela
ilustre viúva e sua numerosa família a adorá-los.
Vemos nessas palavras dos atos outro motivo gue
tiveram nagueles tempos o imperador, os magistrados,
os padres dos ídolos, o povo, para se insurgirem
contra os cristãos, isto ê, as calamidades públicas
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que afligiram o império durante todo o reinado de
Marco Àurélio. O imperador confiou então a Pú-
blio, preÍeito de Roma, o encargo de levar Felicidade
e seus filhos, para acalmarem a ira de seus deuses,
por meio de sacrifícios. O prefeito quis primeiro
tentar os caminhos da bondade. Mas a Santa viúva
protestou altamente que nem suas promessas os pode-
riam seduzir, nem suas ameaças, demovê-los. Pois, eu
tenho em mim, disse ela, o Santo Espírito, que não
me deixará ser vencida pelo diabo; e por isso, estou
certa de que te vencerei, viva, e morta, triunfarei de
ti, melhor ainda. - InÍeliz, disse Publio, se a morte
tem para ti tanto encanto, não impeças, todavia, que
teus filhos vivam. Meus filhos, viverão, retorquiu
a santa, se êles se recusarem a sacrificar a teus ído-
los, mas, se por desgraça cometerem semelhante crime,
eterna será sua perdição.

Depois de terminar sem resultado essa confe-
rência particular, o prefeito, no dia seguinte, reuniu
a assembléia, na praça de Marte e mandou trazer ao
seu tribunal a santa matrona e seus filhos. Tem
piedade , p disse-lhe êle, de teus filhos, jovens, de
tão belas esperanças e na flor da idade. Vossa
compaixão, respondeu a mãe, é uma impiedade e

vossas doces palavras uma crueldade. Depois, vol-
tando-se para os filhos, disse: Olhai para o alto,
meus filhos, olhai para o céu; lâ |esus Cristo vos
espera, com seus santos; combatei por vossas almas
e mostrâi-vos fieis a seu amor. A essas palavras,
Publio mandou dar-lhe uma bofetada, dizendo: Ou-
sas, em minha presença, levá-los a desprezar as
ordens de nossos senhores? Depois, chamou os sete
filhos, um depois do outro. O primeiro, de nome

|aneiro, confessou corajosamente e foi batido com
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varas e pôsto na prisão. O segundo, chamado Félix,
confêssou do mesmo modo e para lá também foi
mandado. Filipe, o terceiro, tendo sido, para lá con-
duzido, por sua vez, ouviu o prefeito dizer-lhe: Nosso
Senhoi, o imperador Antonino, (Marco Aurélio
também tinha êsse nome ) orden a,-te. que sacrifiques
aos deuses onipotentes. Filipe respondeu: Aquêles
aos quais querem que eu sacrifique não são, nem
deuses, nem onipotentes,. mas vãos simulacros priva-
dos de vida; todo aguêle que lhes sacrifica, preci-
pita-se numa eterna desgraça. Tiraram Filipe da
presença do prefeito e Silvano tomou o lugar do
irmão. Publio falou-lhe dêsse modo: Pelo que vejo,
conspirastes com a pior das mães, para desobedecer
às ordens dos príncipes, correndo todos juntos para
vossa mesma perdição. Se temêssemos, disse Sil-
vano, essa perda passageira, cairíamos num suplício
eterno. Mas porque sabemos com cefieza Çue ÍecoÍl-

. sete: hãoi máúires, filhos

, Segundo u,ma pinture a, frêsco

de §anta. F elici

das catacumbas.

-

T

I



PADRE ROHRBACHER

pênsas são reservadas aos justos, desprezàmos 'sem

temor a lei do homem, para observar as leis de Deus.
Pois aquêles que desprezam os ídolos e servem ao
Deus onipotente encontrarão a vida eterna; mas aquê-
les que adoram os demônios caem com êles, num eterno
incêndio. - Alexandre substituiu Silvano. Tem pie-
dade de tua idade, disse-lhe o prefeito, salva uma
vida que está ainda na infância, sacrifica aos deuses,
a fim de que 

!_e 
possas tornar_ amigo -dot imperadores

augustos. - Eu, respondeu Alexandre, sou servo de

|esus Cristo; a êle confesso co(n meus lábios, nêle
creio de coração, a êle adoro sem cessar. A tenra
idade que vêdes tem a prudência dos velhos, se adorar
um só Deus. Tuas divindades serão com seus ado-
radores precipitadas num suplício eterno. Vidal,
o sexto, respondeu coln a mesma constância e veio
depois Marçal, o último dos sete. VOs mesmoS, disse
o prefeito, atrais sôbre vós as desgraças, desprezando
as ordens augustas. - Ah! se soubésseis, respondeu
Marçal, que tormeÍttos são reservados aos que adoram
os demônios! Deus espera ainda para Í.azer brilhar
sua vingança contra vós e contra vossos ídolos; mas,
enfim, os que não confessam que ]esus é o verdadeiro
Deus serão atirados ao Íogo eterno.

Publio referiü o processo verbal dêsses interro-
gatórios ao imperador e êle mandou os sete irmãos a

vários juizes, para os fazer morrer de diversos gêne-
ros de suplício. Assim, o primeiro expirou sob os

chicotes, com bolinhas de chumbo; o segundo e o
terceiro foram morfos a golpes de porrete; o. quarto
foi atírado de uma grande altura; o quínto, o sexto e

o sétimo tiveram a cabeça cortada. Finalmente, de-
pois de ter por suas lágrir,las e exortações fervorosas
gerado de novo pâra a vída eterna e mandadb ao céu

r-
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sua numerosa e querida família, a mãe teve igual-
mente a felicidade de ser decapitada por fesus Cristo.
Ela é justamente célebre como, mais que mártir, por
ter sofrido em seus filhos um martírio renovado e

multiplicado por sete. Sua memória sempre foi ilus-
tre na Igreja bem como a de seus filhos. Como
êles foram condenados à morte por diversos iuizes e
em lugares diferentes, seus santos despojos foram
também depositados em cemitérios diferentes. Os
de Felix e de Filipe, no cemitério de Priscila; o,s de
Marçal, de Vidal e Alexandre, no do Iordão; os
de Silvano, no cemitério de Máximo e enfim os de

]aneiro, no de Pretextato. ( I )

***

(1) Fluinart, e Âcta §§., 10 julii.

-



BEM-AVENTURADO PACÍFICO (s)

ConÍ"tior

Guilherme Divini, depois Frei Pacífico, nasceu
em Lisciano, perto de Ascoli.

Lemos em |oergensen Vida de São Fran-
císco - o seguinte:

"Mas Francisco não pretendia limitar à Italia
as suas missões. Dest a yez partiu para Assis com
mais vastos desígnios, e, sem dúvida, na idade de
trinta anos a que chegara, a sua alma achava-se nova-
mente arroubada pelos belos sonhos guerreiros da
sua juventude. Além disso, atravessâvâ-se , então,
um novo período de cruzadas; poucos anos depois,

|oão de Brienne, irmão daquele Gualter que fôra o
herói predileto do jovem Francisco, dirigia-se para
Damieta à frente de um grande exército cristão.

"Ora, Francisco também queria organizar uma
cruzada, mas, sem outras armas a não ser o simples
Evangelho, porque a sua ambição, secreta era pregar
o cristianismo aos sarracenos e convertê-los. ( I )

"Mas antes queria obter a autorizaçáo do papa
para esta sua nova emprêsa. De São Domingos Íoi
dito que "continuamente era visto pelo caminho de

(1) "Çela.no, Vita Prima, I, 55"
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Roma, onde ia pedir instruções". (2) De São Fran-
cisco poderíamos dizer precisamente o mesmo.

"'Dois anos depois de lhe haver Inocêncio III
concedido a 

"ptoração 
oral das Regras da Ordem,

de novo o actlamos em Roma, onde viera para lem-

brar o Papa a promessa que lhe Íizeta em l2l0;
pois que agora podia afirm aÍ a Inocêncio gue Deus
t'multiplicaia o número de seus padres"; e nisto se

fundoú para pedir, segundo as palavras do Papa,
que "uma missão maior lhe fôsse confiada".

" Inf elizmente, muito pouco sabemos desta ter-
ceira viagem de São Francisco a Roma. Em caminho,
visitou Àl,ri"t o, aldeia próxima de Todi, onde,
enquanto pregava na praça do mercado, narram os

r.rr biografos que êle impôs silêncio a uma multidão
de andoiinhas que o perturbavam com o seu chil-
rear". (3)

Mais adiante:
"Obtida fàcilmente de Inocêncio III a bênção da

sua missão, após poucos dias Francisco embarcou
para a sua viagem ao Oriente, mas, em que pôrto,
não sabemos. Pc,rém, na navegação, surgiram ventos
tão contrários, que Íoi necessário aproar às costas
da Eslavônia. Ali, Francisco não achou ocasião ne-
nhuma para se Í.azer de vela rumo ao Oriente, visto
que o ano já ia muito avançado', e, já agora, a estação
era desfavorável para tão longa travessia.

"Assim, o Santo tentou embarcar num navio que
partia para Ancona, mas a nau já estava tão calÍe--
gada, gue os marinheiros se recusaram a tomar a
bordo a êle e o seu companheiro. Então os dois frades

Q) "sebatier, Vie de Saint François, p. 247".

(3) "Celano, Vita Prima, f, 59; Boav., XIf, 4".

I
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tiveram idéia de esconder-se na estivê, sern. r

guém da tripulução os percebesse, e sômente
gue nin-
: errl alto

mar saíram do seu esconderijo.
"Podemos imaginar o mau acolhimento gue €les

tiveram, mas, como, por causa do mau tempo, a via-
qe* se prolongava e nem se podia aproar para terra,
de-modo gue todos os víveres na nau estavam esgo-
tados, os dois intrusos conseguiram f.azer perdoai o
seu estratagema, dividindo com a eguipagem âs pro-
visões já feitas para a cruzada, gue ,râo tirriu* poâido
levar a efeito. (1)

"Mal tornou a pôr pé em terras italianas, logo
Francisco, como costumava, recomeçou a pregar á"
cidade em cidade.

"Em Ascoli as suas prédicas tiveram um êxito
tão afortunado, que mais de trinta indivíduos, entre
sacerdotes e leigos, pediram para ser recebidos na
confraria. (5 ) De novo Francisco viu-se rodeado
por uma imponente multidão de povo gue com grande
alegria o aclamava; e cada um procurava tocar ao
menos a fímbria da sua veste. Somente os cátaros,
bastante difundidos na Marca de Ancona, manti-
nham-se afastados dêle, porgue a base da pregação
dêle, como de tôda a sua vida religiosa , eÍa a sub-
missão absoluta e incondicional à Igreja Romana, a
necessidade de fechar os olhos sob as faltas próprias
dos indivíduos, e que absolutamente não ofendiam a
essência da instituição; e, em consegüência imediata
desta submissão, um profundo respeito para com os
eclesiásticos, olhando a sagrada missão dêles, e não
as gualidades das pessoas.

(4) "Celano, Vita Frima,, T, 56"
(5) "Celano, Vita Prirna, I, 62"



VIDAS DOS SANTOS 349

" Evidentemente foi refletindo nesta missão, e

noutras semelhantes, que Francisco, no seu testa-
mento, escreveu as palavras, já citadas noutro lugar,
sôbre "os pobres humildes padres nas paróquias", os
quais êle queria sempre, e apesar de tudo, "temer,

amar e honrar", sem querer "considerar nêles nenhum
pecado".

"Ora. êste último ponto era precisamente aquêle
em que com mais gôsto insistiam os cátaros. Êles
invectivavam incessantemente contra os pecados dos
padres, e, por isso, conseguiam tirar à Igreja muitos
fiéis, representando-lhes êsses padres como peca-
dores. Mas Francisco pertencia à pequena falange
dessas mentes eleitas, gue sabem distinguir das pes-
soas as coisas; e procurava infundir o mesmo senti-
mento em seus irmãos. "Como poderia um padre
mentir?" perguntava ingênuamente Frei Egídio, que
no seu coração não podia admitir ideia tão absur-
da". (6)

E |ohannes ]oergen sen, falando da conversão
de um dos homens mais famosos daquele tempo - o
nosso bem-aventurado Pacífico - coÍrtinua:

"Durante a sua permanência a Marca de An-
cona, Francisco teve a consolação de converter um
dos homens mais famosos do tempo, o trovador Gui-
lherme Divini, coroado de louros no Capitólio, e
chamado pelo povo o "rei dos versos", (7)

"Divini achava-se de passagem pela pequena
cidade de São Severino, na Marca de Ancona, para
visitar uma monja sua parenta, e ali ouviu Francisco,

(6) "Celano, Vita Prima, I, 46. Cf. Analecta Frane., fff p. ?9.

(7) "Celano, Vita Secunda, flf, 49".
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que viera pregar no conventp onde morava aquela
monja.

"Todos os testemunhos concordam em nos dizer
que no modo de falar de São Francisco havia algo
de insinuante que persuadia. Tomás de Spalato afir-
ma que os discursos do Santo não eram prrádicas,
mas conciones, alocuções ou conferências, que trata-
vam assuntos práticos, especialmente dirigidos à
reforma dos costumes. (8 ) De feito, Francisco era
um moralista inexorável, que não calava nada do
que lhe parecesse errado, e que chamava as coisas
pelo seu verdadeiro nome. Assim se explica como,
não obstante o seu aspecto mesquinho, despertasse
êle em tôrno de si não somente a àdmiração, mas
também temor: tinha em si um pouco da alma terrível
de São |oão Batista. (9 ) Os seus escritos abundam
ainda de palavras imprecativas contra os pecadores,
destinados ao fogo eterno. Êle nunca teve nenhuma
cerimônia de ameaçar os seus ouvintes com a infle-
xível sentença de Deus. ]ustamente se comparou o

seu discurso a uma espada que traspassava os
corações.

"Guilherme Divini, pois, ouviu o cálebre prega-
dor da penitência, no convento de São Severino. O
poeta ali fôra por mera curiosidade, em companhia
de alguns jovens alegres do lugar. Certamente, a
princípio, Francisco nem sequer terâ sabido atrair
ã atenção dêles, mas depressa o "rei dos versos" co-
meçou a escutar atentamente. Pareceu-lhe que o

Pouerello de Àssís se dirigia a êle só, e que, uma

(8) "Boehmqs,
(9) "Speeulum

Analekten (1904), P. 106".

Perfectionis, c.l CV Tres §ocii, c. XIfI"

t
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(10) ..Celano, Vita Secunda, rrr,49 - of. Ibid., III,63; Spec.

Perf., c. LIX e LX; Boav., IV, 9. Celano, Vita Secunda" IlÍ' 27 e

?6; Spec Perf., c. C. - Frei PacÍfico foÍ enviado à França' eE 121?'

como chefe da missáo franciscana".
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após outra, aguelas palavras, como frechas lança-

dã, po. mão dé mestré, ftanspassavamJhe o coração.
"Qual era o assunto tratado por são Francisco

naquele- dia? O costumeiro: a necessidade de des-

pÍezar o mundo e de se converter, pata se livrar da

cólera divina.
"ora, mal acabava êle de Íalar e sucedia uma

coisa simples, mas sublime: Guilherme Divini levan-

tou-se e loi lançar-se aos pés de São Francisco, cla-

mando-lhe:
Frade! conduze-Íte para longe dos homens

e consagra-me a Deus!"
"V]ndo o dia, Francisco vestiu-o com o habito

pardo dos Írades, cingiu-lh1 os- flancos com uma

lordu, e pôs-lh" o ,o-"" de PacíÍico, porque, tirado
do tumuito'do mundo, fôra admitido à paz de

Deus. ( 10 )
"Do mesmo modo, cem anos depois, outro poeta'

bastante maio,r do que Divini, devia ir buscar a_paz

entre os filhos de Sao Francisco de Assis. Uma

noite, Dante, iâ encanecido e curvado pelos anos'

apresentou-se à porta de- um convento solitário dos

Ápeninos, e batáu. Ao Írade- porteiro, que lhe per-
guntou o que desejava, o grande florentino respondeu

uma só palavra, mas imensa:

Pazl"
"Se bem que São Francis,co logo acolhesse qual-

quer indivíduo que a êle viesse com intenção de Í.azer

penitência, e, sem outra prova, o revestisse com o
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habito da. sua ordem, pois que a obrigação Je
um ano de prova ou de noviciadó so foi inúoãuzida
em 1220, contudo êle sabia perfeitamente distin-
guir e escolher entre os numerosos neófitos que, de
ano em ano, pediam para ser admitidos entre os seus
frades.

" Pouco tempo depois da conversão de Frei pa-
cífico, um jovem ,obre de Luca veio procurar o
Santo, prostrou-se diante dêle, chorando, e pediu-lhe
que o admitisse entre os seus filhos. Com insólita
dureza, porém, Sao Francisco disse-lhe:

As tuas lágrimas não são verdadeiras, e o
teu coração não pertence a Deus! Por gue gueres
enganar o Espírito Santo, e a mim, .", poúe servo?"

"De fato, cedo se conheceu que o desejo do
claustro tinha sido, naguele jovem, ún cuprichó pas-
sageiro, nascido talvez de algum dissabor-doméslico,
porgue, quando os pais vieram pedir-lhe gue voltasse
para casa, logo êle a isso assentiu de muito bom
grado. (11).

. "Era especialmente com os homens instruídos,
com os uiri litterati, gue sao Francisco procurava
estar alerta. Costumava êle dizer:

Quando um dêsses homens doutos vem ter
comigo, eu logo compreendo se êle ê sincero. Se
assim é, as primei_ras palavras que êle me dirige são
sempre estas: "Vês, meu irmão, eu tenho vivido
tanto no mundo, e não tenho conhecido bem o meu
Deus! Mas tu, rogo-te, indica-me agora um lugar
afastado dos rumores do mundo, onde-, na amargura

(11) "Celano, Vita Secunda, If, 1I (ed. d'Alençom)"
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do meu coração,
e excitar-me a

lhor!" (12) .

eu possa refletir nos
levar no futuro

anos gue perdi,
uma vida tne-

Frei Pacif ico ficou vivendo em companhia de

São Francisco por muitos anos. Depois do Capítulo
de 1 217 , o Pobrezinho de Assis determinou gue havia
de partir para a França, mas "na segunda metade de

-aio de 1217, chegou a Florença para ali visitar o

cardeal Hugolino" e "o primeiro resultado desta nova
amízade foi Francisco renunciar à ida à FranÇa " 

,

diz-nos o mesmo |oergensen.
Frei Francisco disse-lhe Hugolino, eu

não quisera que fôsses além dcs Alpes! Porque há

muitos prelados na Côrte de Roma que absoluta-
mente nâo te são favoráveis; e eu e os outros cardeais
que te queremos bem não estaremos mais em corl-
áiçOe. de te proteger e de te ajudar, se te fores para
muito longe".

"Debalde Francisco objetou não poder mandar
os seus frades em missão a países longinquos e peri-
gosos, e ficar êle em casa. O cardeal resistiu, e

Francisco, âo invés de partir para a França, ali man-
dou o antigo "rei dos poetas", Frei Pacífico, iunta-
mente com muitos outros."

(12) "Celano, Vita Secunda, IfI, 123. - Os Verba Fr. Conradi

narram-nos a história de um doutor (magnus doctor) que, antqs

de ser aceito na Ordem, teve, por um mês, de servir o cozinheiro

de um convento (Sebatier, Opuseules, I' pp. 381-383)' I
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Anos depois, de volta da França, novamente na
Itália, o bem-aventurado Pacífico fielmente âcoÍrpâ-
nhou Sao Francisco atê o último ano de vida do
Seráfico Pai.

"Era o verão de 1225, conta-nos |oannes foer-
gensen, e a deslumbrante luz do sol não podia, natu-
ralmente, ser propícia aos olhos doentes de São Fran-
cisco. Antes, por dado tempo, êle ficou cego inteira-
mente; e ainda por cima, apenas chegado a 'São
Damião, achou-se perseguido por u-à verdadeira
invasão de ratos, gue certamente se haviam aninhado
nas paredes de palha da cabana, e agora levavam
a audácia até o ponto de f.azerem correrias na face
de São Francisco, não o deixando repousar nem de
dia nem de noite.

"Mas, também antes, o Santo tinha tido de viver
em condições mais miseráveis e mais incômodas.
Contudo, foi ali, sôbre um mísero enxergão, entre as
trevas da cegueira e entre os mais aborrecidos tor-
mentos a êle causados pelos ratos, que Francisco
compôs a sua esplêndida obra-prima, o Canticum
fratris So/ís, "O Hino do Irmão Sol".

"Eis o texto original do cântico:
"Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os

louvores, a gloria e a honra e tôda a bênção. A ti,
sômente, Altíssimo, êles convêm, e nenhum homem
é digno de te imitar.

"Louvado sejas, meu Senhor, com tôdas as tuas
criaturas, especialmente o senhor irmão scil, o gual
Íaz o dia e por êle alumia. E Cle é belo e radiante éom
grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz imagem.

t- T
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"Louvado sejas, meu Senhor, por irmã lua e pelas
estrêlas; no cráu Íormaste-âs claras e preciosas e

belas.
"Louvado sejas, meu Senhor, por irmão vento e

pelo ar e nuvem e sereno e todo o tempo, Pelo qual
às tuas criaturas dás sustento.

"Louvado sejas, meu Senhor, por irmá âgua, a
qual mui útil é e humilde e preciosa e casta.

"Louvado sejas, meu Senhor, por irmão fogo,
pelo qual iluminas a noite. E êle é belo e jucundo e

robusto e forte.
"Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a

mãe terra, a qual nos sustenta e governa, e produz
diversos frutos com coloridas flôres e erva.

"Louvai e bendi zei o meu Senhor, e agradecei-
lhe e servi-o com grande humildade".

"Quando acabou de compor o canto, o seu coÍâ-

ção ficou repleto de consolação e alegria. E Cle quis
logo que Frei Pacífico e outros frades se pusessem
em giro pelo mundo,; e gue, onde quer gue chegassem,
parassem e cantassem o novo cântico, e depois, como
verdadeiros jograis de Deus, pedissem uma r€corl-
pensa aos seus ouvintes, e nisto devia consistir essa
recompensa: gue os ouvintes se convertessem e se
tornassem bons cristãos".

"Em' fins de abril de 1225, uma sedição irrom-
pida em Roma forçara Honório III a fugir da capital;
após breve permanência em Tivoli, êle se firmou defi-
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nitivamente em Rieti, onde ficou atê o princípio do
ano seguinte. Apoiado pelo cardeal Hugolino, mais
do que nunca Frei Elias insistiu junto a São Fran-
cisco para que fôsse à Côrte pontifícia, e lâ consen-
tisse em se deixar tratar dos olhcs por habeis médicos
adidos àquela côrte ( 13 ) .

"Assim, nos últimos dias do verão de 1225, Fran-
cisco deixou São Damião, depois de se despedir de
Clara e de suas irmãs. Tudo ncs induz a crer que
então êle tinha deixado a elas as suas últimas von-
tades.

"Talvez desta vez Francisco tinha podido f.azer
a viaqem a pé; porque durante a sua permanência em
São Damião, Clara lhe prep aÍaÍa um par de sandá-
lias feitas de modo que, não obstante os estiqmas,
Ihe fôsse possível pousar o É em terra. De Terni,
êle tomou a velha estrada, dêle conhecida e predi-
Ieta, que tornava a subir o vale entre Poggio Bustone
e Rieti, e detev€-se junto do padre da igreiinha ile
São Fabiano (hoie convento da Floresta ) . Mal
sotiberam da sua chegada ao presbitério, de tôda parte
o povo para ali aco,rreu em multidão, â fim de vê-lo.

"Ora, quis a infelicidade que, para chegar a
casa onde se achava o Santo, 'houvesse que atra-
vessar a vinha do padrei e, com a desenvoltura habi-
tual aos citadinos despreocupados, os habitantes de
Rieti náo Í.izeram escrúpulo de matar a sêde, colhen-

1fB) <<Celano, üta Secunda, If. c. fV-V. Actus, c. XXXf; I Fio-
rettl, c. XIX, .CÍ- a interessante obra do Dr. Bournet, §aint flançols
d'Assise, Étude sociale et medieale, Paris pp. 118-123".
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do a uva madura do pobre cura. Êste Íico,u aflitíssimo
de assim se ver prejudicado, e lamentou-se disso com
São Francisco.

A minha vinha dava sempre ao menos treze
cargas de vinho, disse êle todo pesaroso, e bastava-
me para o consumo do ano todol"

" Francisco consolou-o como melhor pôde, e
prometeu-lhe que tambem naguele ano êle teria a sua
provisão de vinho. Efetivamente, rârrâ-se Çue na-
quele ano a vinha frutificou mais do que de costume,
tanto que o padre pôde tirar dela mais de vinte
cargas (14) .

"Em Rieti, depois, como nos diz Wadding,
Francisco deteve-se algum tempo em casa de Tedal-
do, o Sarraceno ( 15 ) . Ali, uma noite, êle chamou
Frei Pacífico, e pediu-lhe obter emprestada uma gui-
tarra e cantar-lhe o Cântico do So/, acompanhando-se
com êsse instrumento. Mas Pacífico receou que o
seu canto e o seu som escandalizassem os donos da
casa, e disse-o ao Santo.

Pois bem, respondeu êste, abandonemos
êste pensamento! Devemos neste mundo renunciar
a muita coisa para não escandalizarmos os nossos
irmãos fracos!"

"Ora, na noite seguinte, Francisco estava esten-
dido no leito, e, sofria muitíssimo por não po'der
dormir. Lâ f.arc, ouviam-se passar os ultimos passa-
geiros retardatários; depois tudo foi silêncio, e só os
sinos das igrejas elevavam de hora em hora a sua voz,
Mas eis que de repente, bem por baixo da sua janela,
Francisco ouviu os acordes leves de uma citara, e

(14) "§pec. Perf., c.

(15) "Segundo uma
CIV; Actus, c. XXI; I Fioretti, c. XfX"

crônica de Mariano (ano L225)".
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alguém, em frente da casa, pôs-se a tocar. E essa
música continuou longamente, ora muito próxima, ora
distante, como se o músico andasse para cima e para
baixo sob a sua janela. Enlevado, embalado, €ocâr-
tado com aguela música que ressoava incessantemente
na calma e fresca noite de outono, Francisco corser-
vou-se estendido e escutou.

"Na manhã seguinte, disse a Frei Pacífico:
Também desta vez o Senhor não se esÇue-

ceu de mim, e dignou-se de me consolar, como tem
f eito sempre. Imagina que, para te substituir, Êle
mandou um anjo, o qual tocou a noite tôda (16)".

Depois da morte de São Francisco, Frei Pací-
Íico, de 1226 a 1228, foi feito visitador das clarissas
na Italia. Depois de 1228, nenhuma outra notícia
dêle se tem. Segundo a tradição, terminou os dias
em Hainaut, no convento de Lens, Artois, por volta
de 1 230,

Se Frei PacíÍico não foi beatificado regular-
mente, acrescenta-se que a devoção popular, desde
longos anos atrás, outorgou-lhe o título de bem-
aventurado.

***

(16) "Celano, Vita §ocunda, fI LXXXIX; Boav., V, 11"



sÃo PEDRO VINCIOLI (n)

Abade
São Pedro Vincioli nasceu perto de Perusa, onde

fêz os estudos. Da clericatura passou ao sacerdócio.

Contristado ccm o abandono em que iaziã d cã-
tedral dedicada ao apóstelo Pedro, dirigiu-se ao
bispo Honestc, solicitando-lhe permissão para IeY
tawâ-la. * -

O bispo, depois de alguma hesitação, deu-lhe
a ordem de iniciar os trabalhos, e Pedro, cheio do mais
ardoroso afã, deu comêço às obras.

Muito antiga, deixada à ação do tempo, por
Rogério, preclecessor de Honesto, a catedral reque-
ria árduo labor. Muitos; milagres marcaram aquela
restauração. Sem qualquer auxílio senão o de Deus,
Pedro vivia a braços com as necessidades dos operá-
rio.s. Assim, do céu veio a ajuda: certa vez, misterio-
sos personagens surgiram a trazer pão para os
trabalhadores', quando nem uma migalha havia; de
outra feita, de alto andaime, precipitou-se ao solo um
dos pedreiros, cheqando embaixo sem qualquer dano;
uma coluna, a pender, tornava ao lugar com fervoroso
sinal da cruz do futuro'abade.

Findo o trabalho, a catedral reluzia, com as suas
três naves, de transepto, de tetq sustentado por dg-
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zoito colunas de granito e de mármore, que Pedro
f.izera vir de lugares distantes.

A dedicação da igreja de São Pedro ocorreu
no ano de 969. Com o bispo de Perusa, o Santo
buscou Roma, e ao papa |oão XIII disse que, servida
por monges beneditinos, a rlova fundação so necessi-
tava de aprovação, a qual, humildemente, solicitou
do Sumo Pontífice.

Feito abade pelo papa, Pedro Vincioli tornou
com o bispo.
, Desde 1 002 o mcsteiro de São Pedro de Perusa
abraçou a reforma de Cluny. Após ter feito inú-
meros milagres e ter levado vida das mais santas,
São Pedro Vincioli faleceu aos 10 de julho de 1 OO7 .

A abadia passou por duras fases. Destruída
por um incêndio, foi reconstruída em 1318. Em 1436
Eugênio IV reuniu-a à congregação do Monte Cas-
sino. Suprimida por Napoleão, Pio VII restaurou-a.
Novamente suprimida pelo govêrno italiano, reapa-
receu pouco mais tarde, sempre debaixo da congre-
gação beneditina do Mo,nte Cassino.

***



OS BEM-AVENTURADOS MÁRTIRES
DE DAMASCO (*)

Século XIX

Os oito fronciscanos

Damasco, com a sua mesquita de Saladino, ê

um dos lugares santos do Islam. Cidade muçulmlna,
é também 

"cristã, 
pois que lembra a passagem de São

Paulo e o grande nome de São ]oão Damas'ceno'

Em 1860, as autoridades turcas da cidade, des-

contentes com o tratado de Paris, que abolira a capi-
tação em 1856, impôsto que os cristãos residentes

entre os turcos deviam pagar, passaram a traçar um

plano de massacre, visando os que não satisfizessem

o fisco.

O prof eto foi propagado, correu 
- 
pelos quatro

cantos á" Damasco, e 
- 

chLgou ao conhecimento do

cônsul da França em Beirute, que não acreditou no
perigo. Diàriamente chegavam-lhe ao conhecimento
Louár sôbre boatos, de modo que o que se propalava
nada mais era do que uma nova atoarda.

O emir Abd-el-Kader, Seruídor do Todo Pode-
roso, todavia, conhecia a fundo a alma asiática, de

modo que, inquieto, armou os que lhe deviam vassa-
lagem e os colocou na defesa dos cristãos.
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Muçulmanos mais desabridos, pobres diabos
sem nada na vida, sem ter o que perder, Ievados pelo
fanatismo, entraram a cantár pelas ruas, ruidosa-
mente:

- Ia mahla, ia mahla, ia mahla

Ou seja:

- Ah, como f.az bem, muito

debh ín nassara!

bem, matar os
nazarenos! ( I ).

Os cristãos eram giaours, cães, e, pois, deviam
ser massacrados.

A 9 de julho, Abd-el-Kader arrebanhou todos
os religiosos que pôde, mas os franciscanos, cientes
de que podiam as fortes Ílurâ-
lhas que os ro te, deixaram-se
ficar no conven mais, que escol-
ta teriam para, seguros, deixar a casa?

Ora, na no,ite daquele dia 9, um muçulmano gue
conhecia o convento muito bem, introduziu, por ir"-
quenina janela, os assassinos dos futuros oito mâ,rti-
res do Pobrezinho de,Assis. E foi a chacin a, peÍe-
cendo os padres Emanuel Ruiz, Carmelo Vo,lta, En-
gelberto Kolland, Nicanor Ascânio, Pedro Soler,
Nicolau Abberca, Francisco Pinazo e João Tiago
Fernandez, todos es,panhóis, exceção feita ao austría-
co Kolland.

O padre Emanuel Ruiz era o superior. Nascido
na província de Santander a 5 de maio de I BO4, bem
jovem foi enviado à custódia da Terra Santa. Eritre

(1) Ou cristãos.

r
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os Íranciscanos de Damasco, onde foi bem recebido,
ràpidamente aprendeu o árabe. Muito querido 

- 
p9r

tqãos, tornou-se sobremodo popular, sendo apelidado
de Padre Paciência, Enfêrmo, buscou a Europa, ali
entrando em tratamento,. o qual, findo no ano de
1858, permitiu gue o filho de São Francisco retor-
nasse a Damasco.

Na terrível madrugada de 10 de julho daquele
1860, o Padre Paciência foi estrangulado. Ao lado
do corpo todo ensangüentado, todo ensangüentado
encontraram o seu pequeno evangeliário ârabe, que

lhe servia para ler ao povo.
O padre Carmelo era da Espanhu io Sul. Nas-

cera em Valença no dia 29 de maio de 1803. Em
1831, estava na Terra Santa e era cura da |udéia.
A Damasco chegou por volta de 1851, 

- 
designa-do

como cura para os fieis latinos. Trucidado pelos
assassinos, tombou sob vários golpes de cacête.

O padre Kolland era tirolês. Austríaco, da
diocese de Salzburgo. Nascido a 2l de setembro
de 1827 , entrara no convento de Salzburgo aos 19

de agôsto de 1847, Em 1855, chegara à Terra Santa,
e, em 1860, a Damasco, onde Íôra designado como
vigário do Pároco. Na véspera do massacrs_,_ Pfo-
cuiuru fugir, em busca da proteção de Abd-el-Kader,
mas não o conseguiu, tendo gue se esconder entre
os cristãos dos 'ariedores. Conta-se gue uma mulher
deu-lhe um longo véu branco, para, disÍarçado
reencetar a fuga, mas as sandálias franciscanas de-
nunciarâIn-ro, sendo prêso. Levado a apostatar,
r€cusoü-se. Matararfl-rlo, então, a machadadas.

O padre Nicanor Ascânio nascera em Madri
no ano 

- 
de 1814. Seduzido pelas missões, f'êz-se

padre, Estêve no Marrocos e na Terra Santa. Em

l-
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Damasco, foi morto às vésperas de partir para leru-
salém, viagem gue adiou por causa do perigo que os
caminhos então ofereciam.

O padre Soler, nascido aos 28 de abril de 1827
em Múrcia, na Espanha do Sul, tomara o hábito
franciscano aos vinte e nove anos, em 1856, ano em
gue se abriu a casa para as missões. Fôra grande
penitente, dado aos jejuns, e dormia estirado na
terra nua. Com grande entusiasmo, chegou à terra
onde Nosso Senhor morreu pelos hcmens. Enviado
a Damasco, foi trucidado a cimitarra.

O padre Nicolau morreu com uma bala gue lhe
varou c coração. Nascido aos 10 de setembro de
1830, em Cordoba, pertencera à tradicional família,
que a Deus jâ dera seis religiosos. Inscrito nas mis-
sões no ano de 1856, a l0 de julho de 1860 encon-
trava-se em Damasco, donde se fôra para Deus.

Frei Francisco Pinazo, como Carmelo Volta,
também era de Valença, onde nascera aos 24 de
agôsto de 1802. Pastor, depois lavrador, estava para
casar-se quando a mulher gue escolhera para espôsa
preÍeriu outro. Buscou então,os terciários oblatos, em
1822, entre os franciscanos de Cuelva. Em 1843,
chegara à Terra Santa, agregara-se à missão. Ser-
vira na Palestina, depois em Chipre, e, finalmente,
em Damasco. Na noite fatídica, agarrado pelos
algozes, foi 'agredido por várias maças, depois ati-
rado, dum terraço de grande altura, ao solo.

Frei |oão Tiago Fernandes era da Galícia.
Nascera aos 25 de julho de 1808. Partira para as
missões em 1859. Visitou os princip,ais santuários,
depo,is f oi enviado a Damasco para auxiliar frei
Francisco. Como aguêle, foi precipitado do alto ao
chão, ali ficando atê a manhã seguinte, lentamente

r
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agonizando, até que um turco, descobrindo-o , 3.ÍÍàrr-

cã, da cimitarru ã lh" pôs fim à vida.

Como que para festeiar o sétimo centenário, de

São Francisóo, Pio XI beatificou-os eÍr 1926.

Reza assim a coleta da festa, aos 10 de julho:

e orações, o povo cristão. esteja firme para confessar
a Í.ê, e que os gentios, caminhando na noite, sejam

conduzidos à luz do Evangelho".

Os três irmão's Massabki.
Entre os cristãcs que tombaram em 1860 em

Damasco, estavam três irmãos maronitas, mártires do
país. Amigos dcs franciscanos , iaziam ao lado dêles

no mcmento em que se inicio'u o massacre. Chama-
vâÍr-se Francisco, Abd-el-Moot e Rafa el - os irmãos
Massabki.

Francisco era e mais velho, Mooti o do meio
e Rafael o caçula. Um outro, Abdallah, ordenado
padre em Roma, em 1830, fôra cura da igreja maro-
nita de Damasco de 1845 a 1850, tendo falecido na
Itália, em 1882, com setenta e quatro anos, em

grande paz,

Os três Massabkis enfrentaram os carrasccs na
casa dos franciscanos. A Francisco, que um notável
muçulmano devia a elevada soma de oito mil napo-
leões-ouro, cu oitocentas piastras, ulrl dos sicários
gritou:
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Onde está Francisco Massabki?

NOs vimo,s da p'arte de Abdallah El-Halabi,
tornou aquêle gue ÍizeÍa a pergunt a, paÍa vos salvar
a todos, se vos fizerdes muçulmanosÍ

NOs somos cristãos, respondeu-lhe Francisco
imediatamente, e cristãos queremos permanecer.

E acrescentou:
Dize a Abdallah que pode ficar com o meu

dinheiro, porque, quanto á mínha alma, a ninguém
jamais a darei. Não temos mêdo daqueles que matam
o corpo. Temos, sim, dos que matam a alma.

E, dirigindo-se ardorosamente aos seus, disse-
Ihes em alta vozi

Coragem! Sêde firmes na fé! Para os tena-
zes, no céu estão reservadas coroas!

E terminou:
Sômente temos uma alma. famais haveremos

de perd ê-la, renegando a fe.
Ditas estas palavras, a chusma avançou para

os cristãos, trucidando-os.

O processo apostólico dos oito franciscanos
principiou no dia 17 de dezembro de 1885. O dos
três Massabkis só mais tarde teve andamento. Todos,
porém, foram beatificados em 1926, por Pio XI,
aos 10 de outubro.

No mesmo dia, em Nantes, São Pasquier, bispo
e confesscr (século VII ) , o qual, segundo as listàs
episcopais, ê o vigésimo bispo daquela cidade.

1.
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Em Dompierre, Flandres, Santo Etton, bispo e

confessor, desaparecido em 670. Evangelizador da
região de Avesnes, era tambem conhecido pelo nome
de Zê, Morto, teve as relíguias, em parte, transPor-
tadas para a ab'adia de Liessies. Feste ia-o aos I 0
de julho a diccese de Cambrai.

Em Maubeuge, Santa AmelbeÍga, viúva (século
VII ) . Nascida em Saintes, no Brabante, desposara
Witger, dando à luz Emeberto, gue seria bispo de
Cambrai, depois Santa Reinelda e Santa Gúdula.
Venerada em Lobbes e em Binche, no Hainaut.

Em Roma, Santa Rufina e Santa Segunda, sua
irmã, virgens e mártires, gue durante a perseguição
de Valeriano e de Galieno, sofreram vários tormen-
tos, depois dos guais uma teve a cabeça partida por
um go,lpe de espada e a outra foi decapitada. Seus
corpos descansam na Igreja de São |oão de Latrão,
perto do batistério, onde são conservados com a
honra que lhes é devida. Na África, os santos

laneiro, Marinho, Nabor e Félix, decapitados.
Em Nicópolis, na Armênia, os santos Leôncio, Mau-
rício, Daniel e seus companheiros, que, primeiro,
to,rturado,s de vários modos, sob o imperador Licínio
e o governador Lísias, terminaram o martírio no fogo,
aonde foram atirados . F Na Pisídia, Sao Bianor e

São Silvano, mártires, que dep'ois de terem sof rido
cruéis suplícios pelo nome de |esus Cristo, tendo sido
decapitados, mereceram receber a coroa de glóri à. -Em Icono, Santo Apolônio, que teve na cruz um
ilustre martírio , r Em Gand, Santa Amelberga,
virgem.

.++.í



ll:, DIA DE IULHO

A BEM-AVENTURADA JOANA
SCOPELLO

Cqrmelita

]oana Scopello nasceu em 1428, em Reggio,
no ducado de Mântua. Seus pais, gue ocupavam
uma posição distinta, go,za\ram de grande reputação
de virtude e f.izeram educar a filha em tôdas as pÍâ-
ticas da vida cristã. ]oana [oi, desde a infância,
repleta de bênçãos; bem cedo resolveu jamais ter
outro espôso que o SalvadoÍ, ?, apesar da insistência,
das ameaças, mesmo de seus pais, que a queriam
obrigar a formar uma família no mundo, jamais con-
sentiu em dividir o coração entre Deus e a criatura.
Entretanto, consentiu em não deixar a casa paterna,
mas revestiu-se do hábito de carmelita, e ai viveu
da maneira mais pobre e auster a, ate o momento em
que se viu inteiramente livre, de seguir seu atrativo
pela vida religiosa, com a morte de seu pai e de sua
mãe. Renunciou, por amor à pobreza, à sucessão
considerável que êles lhe tinham deixado, e como
ela queria, entretanto, Íundar um mosteiro, pôs-se
a recolher com êsse fim esmolas da generosidade de
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pessoas piedosas. DePo
e esforços, conseguiu e
foi chamado de Santa
com tôdas as comPanheiras
du- Corrgr"gufao 

'de Mântua. |oana foi imediata-

mente nomeada superiora da casa gue tinha fundado

e dedicou-se r"Ur"i"ao, a guiar as iimás nas estradas

á" p"rneiçáo, pelo exempl,õ de tôdas as virtudes. que

lhes apresentava em sua Pessoa'

a do corPo, afligia-o- com

jeju ações de tóda esPécie' Desde

o d Santa-C r1rz, atê à festa de

Páscoa, seu alimento era sômente pão e água' Com-

preende-se fàcilmente gue uma alma tão penitente

devia ter um atrativo particular pela oração; a 
"lu

entregaVâ-se com ardor e pode- se- dizer.gue sua-vida

era uma meditação contíãua. Cada dia, dedicava

pelo menos cinco horas à oração, e aplicava-se corl

tanto fervor a êsse exercício, gt" obteve de Deus

tôdas as graças gue lhe pedia. Uma máe aflita veio '

um dia ,".oÀ"rdar-lhe ó fi11,o, de nome Agostinho,

il" tinha caído nos erros dos manigue'.s: . )oana
áandou vir ao mosteiro o pobre cego e fê-lo ver,

com energia, o extravio. Por mais fortes gue [ôs":*
os motivo"* ó" conversão gue lhe apresentava, o infe-

liz não se deixou .o-o""t e sontinuou surdo à
il;g;;g"- du caridade; mas, se as palavras da santa

lhe"foám inÍrutíferas, as orações aéabaram por o'bter

um êxito completo. Ela Í.Cz ao Senhor uma doce

violência e o -oço sübitamente tocado, abjulog os

"rrot, 
corfesro,r-r" humildemente e deu tôdas as

;;"";, a "- verdadeiro arrependimento. A bem-

ãventurada obt"rr" também a cuÍa de |úlia Sessi'
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mulher ilustre da cidade de Reggio, atacada de
doença muito grave gue tinha soliciiãdo ,"u prestígio
junto de Deus.

Invejoso de tão grande santidade, o demônio
Íêz mil esforços para abalar e perturbar |oana, a fim
de a afastar mais fàcilmente do caminho áa perfeição;
mas foi tudo em vão; a santa jovem que encontrava
a fôrça na luz, e recorria com coríiurça, guand.o
tentada, a ela, por esse meio triunfou constantemente
contra o inimigo da salvação. A oração era sua fonte,
não sômente nas necessidades espirituais, senão tam-
bem nas temporais. Um dia, guando faltava o pão
para a comunidade no momento da refeição, ela se
contentou com ÍezaÍ em silêncio e imediatamente teve
o precioso alimento em guantidade suficiente para
saciar a todos.

Na idade de sessenta e três anos, vendo perto
o fim, recebeu com muita devoção o,s ultimos ,ã.ru-
mentos da Igreja; depois, tendo chamado para perto
tôdas as religiosas, falou-lhes com muitã fôiça e
unção, exortando-as, sobretudo à piedade, à caridade
mútua, à exata observância da regra. Entregou a
alma ao Criador em 9 de julho de l4gt.

As religiosas de seu mosteiro, gue a tinham
venerado durante a vida, conservâram-ihe os mesmos
sentimentos depois da morte. No fim de dois anos
tendo encontrado seu corpo incorrupto,, exalando um
suave odor, avisaram o bispo de Reggio, gue trans-
portando-se_ ao lugar, viu êle mes-o- õom ádmiração
Jguêle prodígio. Quis transferir a um lugar mais
fregüentado os preciosos restos da serva á"' Deus
e para êsse fim ordenou uma procissão solene que

a
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atraiu grande multidão de povo. No fim da piedosa
cerimônia, o santo corpo foi colocado numa caixa,
perto do altar-mor da igreia do mosteiro, onde Íe.-
pousa atá agora. Lemos um epitáfio muito honroso
à memoria da bem-aventurada ]oana. Suas relíquias
estão expostas à veneração pública e o Papa Cle-
mente XIV aprovou, a 24 de agôsto de 1711, o culto
prestado há três séculos à Santa Carmelita. ( I )

***

(1) Acta SS., e Godescard, 11 de julho.



SÃO PIO I (*)

Lê-se, no,
meiro era filho
teria sido irmão

P,apa

Liber pontificalis, que São Pio Pri-
de Rufino. Originário de Aquiléia,
de Hermas. autor do Pastor, alegó-

rica narrativa que pinta a Igreja e exorta os homens
à penitência.

Foi no tempo dêste pontífice que o herético
Marcion apareceu em Roma, por volta de 144, ano
em que as idéias de Cerdônio,, outro herético, prin-
cipiaram 'a espalhar-se pelo centro da cristandade.
Contemporâneo daqueles dois desligados da Ioreja,
crê-se, fci Valentino, que, como, Marcion e Cerdônio,
via em Nosso Senhor |esus a manifestação do Bem
em luta contra os maus princípios da matéria. Tam-
bem nesta época viveu o filósc,fo ]ustino, que, che-
qado a Roma, tornou-se valorosíssimo defensor de
]esus - o que lhe valeu a coroa dos mártires.

Diz o Liber pontificalis gue São Pio I ordenou
doze bispcs e dezoito sacerdotes, e foi enterrado no
Vaticano. Adon, que o introduziu no martirológio,
silencia quanto ao título de mártir que Barônio coll-
fere ao santo papa.

São Pio I foi bispo de Roma de 140 a 155,
gtrando do imperador Antonino, o Piedoso, ou o Pio,
filho adotivo de Adriano e natural de Nimes, sob o
qual o império se conservou em paz, de 138 a 16l.

+tI
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SANTO ALETO (*)

Bislto

Século V

Segundo um texto dum Paulinot 999 os estu-

diosos qr"..- que seja de Paulino de Nola, texto
citado, a propósito do bispo Venerando de Clermont,
por Gregoriá de Tours, deduz-se que Santo Aleto,
titpo de- Cahors, viveu no princípio do século V,
jâ gue os nomes que Paulino f.az desfilar foram de

6i.por daquelas eras: Exupério de Tolosa, Simp-lício

de 
-Viena, 

Amando de B< rdéus, Diógenes de' Albi,
Venerando de Clermont, Dinâmio de Angouleme,
Pégaso de Perigueux e o nosso santo bispo.

Ademais, entre as cartas de Sao Paulino de

Nola, uma hâ, a de número trinta e três, gue é diri-
gida a um certo Aleto, gue a Paulino so,licita uma obra.

Fortalecendo a questãc, noutra carta, esta de

Sao |erônimo, escrita em 407 , dirigida a uma senhora
das Gálias, Algásia, lê-se: "Muito me admiro que
tu, tendo tão perto uma fonte de água pura, procures,
tão longe, um riacho todo lôdo. . . Tu tens pol ai
um sanio homem, o padre Aleto, gue pode resolver
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tuas questões de viva voz, por explicações sábias
e claras".

Era, o padre Aleto, o futuro bispo de Cahors?
É possível. Possível porque Algásia vivia na região
bordolesa.

Quanto à data da morte do santo bispo de
Cahors, nenhuma notícia temos. E completamente
desconhecida.

***



sÃo LEôNCIO rr (*)

Bispo

São Leôncio, o Segundo, foi bispo de Bordéus.
Foi o grande organizador da díocese que lhe estava
aÍeta. ' De importante família galo-romana, nasceu
por volta de 515.

Principiou a aparecer, e só então dele se tem
notícias certas, em 531, quando, coÍr Childerico,
tomou parte na campanha do além Pireneus. Era
casado com Placidina, bisneta de São Sidonio Apo-
linário.

Ignora-se a' data em gue Leôncio, o Primeiro,
desapareceu. Assim sendo, também se ignora o ano
em que São Leôncio, o sucesso,Í, foi eleito. Todavia,
segundo se crê, dadas as assinaturas dalgumas Atas
de concílíos, as quais não sabemos se pertencem ao
primeiro ou ao segundo Leôncio, o nosso santo bispo
teria sido eleito entre 541 e 549.

Feito bispo, viveu separado da espôsa. À ri-
gueza que possuía, empregoll-â, também como Placi-
dino Í.ê2, na construção de igrejas. Em Bordéus,
fundadas por êle, citam-se as de São Simeão, São
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Cristoli, São Projeto, Santo Estêvão, São Martinho
e outras.

Amigo de Venância For
vários poemas e lhe escreveu
o Segundo, faleceu depois
em 577.



sÃo SAVINO DE LAVEDANO (*)

Abode

(Século VI?)

A dar crédito a
em 1 657, São Savino
nha, de boa família,
do século V.

Menino ainda, viu-se órfão de pai. Moço, deixou
a terra natal e partiu paÍa as Gálias, onde tinha
parentes, se próximos ou afastados não o s'abemos.

Depois de ter passado algum tempo em Sabart,
chegou em Poitiers. Ali, um parente, o conde Eutílio,
fe-lo preceptor do [ilho,, Gemelo.

Tal foi a influência do mestre sôbre o discípulo
que êste, ufl dia, sem qualquer aviso, deixou a casa
paterna e foi estabelecer-se num mosteiro que ficava
nas imediações de Ligugé.

A mãe de Gemelo, tôda em lágrimas, numa
grande aflição, tôda cuidados com o fugitivo, rogou
a Savino que the procurasse o filho e trouxesse de
volta.

Savino partiu. Partiu e encontrou o discípulo,
que, se jâ muito amava, agora duplamente queria.
E, ao invés de encaminhá-lo para a casa do conde,

uma Vida anônima, publicada
nasceu em Barcelona, na Espa-
"de boa raça" , talvez em fins
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com Gemelo passou a viver aquela nova vida, monás-
tica, tôda dedicada a Deus.

Três ano,s depois, aspirando a uma mais alta
perfeição, deixou aquêle mosteiro que se erguia nas
imediações de Ligugé e buscou a áspera solidão das
montanhas pirenaicas.

Perto de Bigorre, encontrou-se com alguns Íron-
ges que viviam no lugar chama do Palácío Emiliano.
E, ao conversar com o abade, edificou-o tanto que
aquêle superior decidiu acompanhá-lo no deserto,
por algum tempo.

Dura foi a vida de Savino e de Fronímio - que
assim se chamava o bom abade. Construíram uma
choça, rústica e pequena, e nela passaram a viver.

Terrível era o calor, escassa a água naquela
região. E, quando o inverno chegava, mais dura-
mente eram provados os dois homens.

Depois dum certo tempo, Fronímio voltou para
os seus monges, e Savino passou a levar vida mais
solitária ainda. Por treze anos, o doce anacoreta
jejuou, orou e velou.

Discípulos não tardaram a aparecer, desejosos
de levar aquela vida do Santo, e um mosteiro, com
o tempo, surgiu naquelas brenhas.

Sao Savino de Lavedano expulsou demônios,
curcu enfermos, e, morto, ao seu contato, um cego
recuperou a vista.

No mesmo dia, em Bérgamo, Sáo |oão, bispo,
morto pelos arianos, em defesa da fé católica (679).

Em Sida, na Panfília, São Cindeu, sacerdote.
Sob o imperador Diocleciano e o prefeito Estratônico,

378
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[oi, depois de numerosas torturas, atirado ao fogo,
onde, sem gue experimentasse gualguer dor, a orar,
rendeu o espírito.

Em Córdoba, Espanha, Santo Abôndio, sâcer-
dote. Durante a perseguição ârabe, obteve a coroa
do martírio por ter-se oposto à seita de Maom ê (851) .

Em Nicópolis, na Àrmênia, a morte dos santos
mártires ]aneiro e Pelágia, Depois de diversas tor-
turas, guatro dias de suplícios do cavalete e das
unhas de Íerro,' consumaram o martírio. ]aneiro era
africano e Pelág ia a célebre santa de Antioguia.

No território de Sens, São Sidrônio , mârür,
guando, crê-se, da perseguição de Valeriano.

Em lcônio, Licaônia, São Marciano, mártir, gue,
sob o prefeito Perênb, obteve a palma depois de
muitas indizíveis torturas.

Em Brescia, os santos mártires Savino e Ci-
priano.

Em Glenek, Escócia, São Drostan, abade (fim
do século VI ) .

Em Moyenmoutier, Santo Hidulfo, bispo e abade,
fundador do mosteiro de Moyenmoutier. Originário
de Ratisbona, foi bispo auxiliar de Tràves. Levou
vida de anaeoreta, falecendo em 707,

Na Suíça, São Plácido, mártir, e São Sigisberto,
conÍessor ( século VII? ) .

No Maine, São Bertevino, mártir (seculo IX? ) .

No grão-ducado de Kiev, na Rússia, Santa
Olga, viúva do príncipe Igor, grão-dugue de Kiev,
e mãe de Sviatoslau, gue confiara a )esus e foi defen-
sor do cristianismo. Santa Olga faleczu em 969.

Em Viborg, na Dinamarca, São Ketillo, con-
fessor.
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São Savino e Sáo Cipria"no diante do procônsul Máximo. Segundo

um afrêseo da igreja de S-ao Savlno (Viena). Século XI.
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Em Tyburn, râ Inglaterra, o bem-aventurado
Olivério Plunket, arcebispo de Armagh, mártir. Nas-
cido em 1629 em Loughcrew, no condado de Meath,
era de família antiga e conceituadíssima na velha
Irlanda do século XVII, nos tempos em que o ódio
lançou a Inglaterra protestante contÍa a ilha católica.
Acusado de conspirador, prêso, enviaram-no para
Londres, onde estêve encarcerado por nove meses.

Morto em Tyburn, elrt 1861, por alta traição, bem

orações para a obtenção da canonização.
Na Indochina, os bem-aventurados Inácio Del-

gado, Domingcs Henares, bispcs, e companheiros,
mártires (1883-1840).
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DIA DE JULHO

sÃo JoÃo GUALBERTO

Abade, fundador da Ordem de Valumbroso..

Como outÍora São Pedro vis,itava as Igrejas da
|udéia, para confirmar a Íe e a piedade, dô mesmo
modo, seu sucessor, o Papa São Leão IX, üsitava
as principais províncias da Igreja universal. No ano
de 1049, numa dessas visitas, aproximando-se de
Passignano, na estrada de Pavia, o Santo Papa
mandou dizer a São ]oão Gualberto, fundador da
congregação de Valumbrosa, gue des ejava jantar com
êle em seu mosteiro de Passignano. Muito surprêso
com tal visita, Gualberto perguntou ao ecônomo do
mosteiro se ainda havia peixe. Ante a resposta nega-
tiva, mandou doi noviços pescar num lago vizinho.
Como jamais havia existido peixe algum naquele
lago, os noviços disseram gue seria muito difícil apa-
nhá-los. O santo abade, ante tal resposta, reiterou
a ordem e êles vo,ltaram, atiraram a rêde por obe-
diência, e apanharam dois enormes lúcios, gue senri-
ram para o jantar do Papa e de sua comitiva.

São ]oão Gualberto era oriundo de uma família
rica e nobre, estabelecida em Florença. Fôra cuida-
dosamente educado nas máximas da piedade e do

--
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conhecimento das letras, Mal tinha entrado no
mundo, tomou-lhe logo o espírito gôsto pelas vaida-
des. Êle estaria perdido se não fôsse Um fato, gue
o poderia perder de verd lde. Seu irmáo único fóra
assassinado por um gentil-homem; João, incitado
ainda por seu pai, resolieu vingar-lhe á morte. Numa
sexta-feira santa, voltando do campo com alguns
homens armados, encontrou o gentil-homem, numa
passagem estreita onde não podia voltar, nem de um
lado nem de outro. A presença do inimigo âcer-
deu-lhe a vingança; saca da espada para lhe atra-
vessar o corpo, mas o outro se lhe atira aos pés e,
de braços abertos, em forma de cruz, rogâ-lhe, pela
Paixão de |esus Cristo, cuja memória se celebrava
naguele mesmo dia, gue não lhe tire a vida. foão
Gualberto sentiu-se tocado ,atê o fundo da alma.
Estende a mão ao assassino do irmão e diz-lhe com
doçura: Não vos posso recusar o gue me pedis em
ncme de |esus Cristo. Concedo-vos não sômente a
vida, mas até mesmo minha amizade. Rogai a Deus
que me perdoe o pecado. Abraçarârn-se e sêpâ-
ÍâfâIIl-S€.

loáo, continuando o caminho chega a uma igreja:
entra, Íeza com fervor extraordinário diante de um
crucifixo, gue vê inclinar distintamente a cabeça, como
para lhe agradecer a misericórdia de gue acabava de
usar, por amor dêle. Profundamente comovido por
aguilo gue via, Gualberto, pôs-se a pensar de gue
maneira poderia melhor agradecer a Deus; pois, di,zia
as
vir
de
Ch
rença; ali despede o escudeiro, e entra flo mosteiro

l-
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de São Miniato, no arrabalde; conta ao abade tudo
o gue lhe acabava de suceder e pede-lhe o habito
monástico. O abade ponderando tudo com atenção,
encoraja-o no, intento de deixar o mundo e de se

consagraÍ a Deus, mas, para lhe dar o habito, pro-
põe-lhe esperar, quer, para o experimentar, quer pelo
temor de seu pai, que, ef etivamente, tendo sabido
onde estava o filho, veio reclamá-lo com ameaça de
destruir o mosteiro até os alicerces. Nessa situação
crítica, Gualberto, toma do habito religioso e leva-o
ao altar da I greja; corta êle mesmo o cabelo, veste-se
com o hábito de religião, e, depois, põe-se a ler tran-
qüilamente um livro,. O pai, encontrando-o naquele
estado, enche-se de cólera, arranca os cabelos, rola
por terra, mas acaba por se acalmar e por lhe dar
a bênção.

O jovem religioso entrega-se às mais austeras
práticas de penitência. Por sua extrema fidelidade a
todos os exercícios, torna-se bem depressa modêlo
completo de tôdas as virtudes. O abade morreu e
êle foi escolhido,, a uma voz, para o substituir; mas
foi-lhe impossível obter o consentimento. Aspirava
a obedecer, não a mandar, repetia muitas vêzes estas
palavras do profeta: "Eu sou um verme e não um
homem, o opróbrio dos homens e abjeçáo do povo.
Entretanto, .outro monge obteve do Bispo de Florença,
por meio de dinheiro, o govêrno do mosteiro; São
Gualberto, sabendo, disso, foi com outro irmão coÍt-
sultar um santo recluso de Florença, ch'amado Teuzon,
que condenava püblicamente a simonia. O velho,
tendo experimentado sua fé e sua constância, disse-
lhes: Ide à grande praça da cidade, proclamai diante
de todo o povo que o bispo e o'abade são simoníacos,
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depois, ide procurar outro mosteiro onde possais
servir livremente a Jesus Cristo.

São Gualberto seguiu o conselho. Visitou várias
comunidades, em particular a de Camáldula e enfim
fundou êle mesmo um mosteiro, onde sç seguia a
regra de São Bento, segundo tôda sua primitiva
austeridade; fundou essa comunidade num vale, sorr-
breado por salgueiros, de onde the veio o nome de
Valumbrosa. O espírito dominante da nova o,rdem
foi o amor ao retiro e ao silêncio, o desapêgo de
tôdas as coisas da terra, a prâtica da humildade, o
amor das austeridades da penitência e da caridade
mais universal. |oão Gualberto estabeleceu vários
outros mosteiros, entre outros o de Passignano e Í?d-
nimou a regularidade e o fervor em vários o,utros.
Alcm dos religiosos de côro, recebia também irmãos
leigos, paÍa as funções exteriores, divisão gue foi
logo adotada por outras ordens. ( I ) A congregação
de Valumbrosa, com seu santo fundador, ajudou
potentemente er Papa São Leão IX e o Papa São
Gregório VII, a extirp aÍ a simonia e a restaurar a
disciplina do clero. No século onze o clero secular
tinha necessidade de umá grande reformai êrcor-
trou-a êle principalmente na ordem monástica. Daí
lhe vieram os maiores Papas e os maiores Bispos.

Sao fo,ão Gualberto morreu a 12 de julho de
1073, na idade de setenta e guatro anos, e foi câoo-
nizado em I 183 pelo Papa Celestino III.

***

(1) Acta §§., 12 de julho.



sÃo NABOR E SÃO FÉLIX (*)

Mártires

Século IV

No princípio do século IV, a cidade de Milão
honrava três mártires Vítor, Nabor e Felix, cujo
renome Íoi suplantado pelo dos santos descobertos
por Santo Ambrósio, Nazário e Celso, Gervásio e

Protásio.
Segundo as Atas, Nabor e Félix eram irmãos,

de origãm africana, e, como São Vítor, soldados.
MortoJ em Lodi, acredita-se que os corpos dos irmãos
mártires tenh'am sido imediatamente levados para
Milao por uma zelosa mulher, chamada Savina, cujo
nome figrru no martirológio romano no dia 30 de
janeiro, onde se lê gue, em Milão, Santa Savina,
mulher piedosíssima, adormecera no Senhor- quando
orava .ôb." a tumba dos santos mártires Nabor e

Felix.
O culto dos santos que encimam estas linhas

espalhou-se com grande rapidez, s 3 fÍsta, na Idade
Média, já constava no calendário da Igreja romana.

+++
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sÃo vlvENTÍoLo (*)

BisPo

São Viventíolo foi bispo de Lião,. Monge de
Condat, depois de Sao Cláudio, o Santo, em 510,
estêve em Lião. Amigo de Santo Avito de Viena,
sob a inspiração do qual o povo de Lião, escolheu
Viventíolo para substituir Estêvão, falecido em 514,
o novo bispo assistiu ao restabelecimento do mosteiro
de Agaune pelo rei Sigismundo, em 515,

Vida pouco movimentada, de grande Paz, os
últimos anos de São Viventíolo são pouco conhecidos,
um tanto obscuros.

Em 1308, descobriu-se
o gue resta do seu epitáfio,
falecimento, - IV ldus lulii - mas
deve ser o de 523 ou de 524.

Foi Barônio que o introduziu
romano.

no martirológio

na igreja
onde se .

de São Nizier
le o dia do seu
não o ano, que

***



BEM-AVENTURADO ANDRÉ (*)

Meníno-Mártir

No mês de abril vimcs a historia do menino
Werner, morto pcr judeus em 1287 , na Renânia.

Hoje festeja-se outro pequeninc, mártir, tambem
morto por judeus, em 1462.

André nasceu no Tirol, em Rinn, perto de
Innsbruck, no ano de 1459. Era f ilho de camponeses,
tendo perdido o pai quando' contava dois anos. A
mãe, lutando ccm grandes dificuldades, confiou-o a
um tio, que lhe servira de padrinho de batismo.

No dia 12 de julho de I 462, o pequeno desapa-
receu, e, depois de muita procura, a pobre mãe
encontrou-o pendurado,no galho duma árvore, enfor-
cado, de corpo todo cheio de ferimentos, como que
p,erfurado a pontaços de faca.

Pedindo ccntas ao tio, êste declarou à desven-
turada mãe que havia vendido o menino, a alguns
judeus, procurando lançar de si qualquer respoÍlsâ-
bilidade por tal morte. Mas, quando foi mostrar as
moedas de ouro, que recebera em pagamento, viu,
abismado, que o que tinha nas mãos nada mais era
do que simples f Olhas de salgueiro. Pouco tempo
depois, ccmpletamente transtornado, o tio morria, a

delirar.

t--
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Bento XIV, em 1750, conÍirmou o culto que as
gentes rendiam ao peguenino mártir.

No mesmo dia, em Chipre, o bem-aventurado
)asão, um dos antigos discípulo,s de Nosso Senhor.
Nos Atos dcs Apóstolos (21, 16 ) lê-se: "Depois
dêstes dias, tendo-nos preparado, subimos a |erusa-
lem. Foram também cc,nosco alguns discípulos de
Cesaréia, levando consigo um certo Mnáson ( 1 ) de
Chipre, discípulo antigo, efr casa de quem nos devía-
mos hospedar". :

Em Fano, São Paterniano, bispo e confessor, no
século IV. Padroeiro da catedral de Fano,, escapou
da perseguição de Diccleciano.

Na Bretanha, São Balai, confessor, em época
desconhecida.

Festa de São Meno,u, bispo e confessor, suces-
sor de São Corentinc na sé de Quimp,er (século VII ) .

Em Ccrneto, Sao Litardo, confesscr. De origem
germânica, santamente viveu e morreu em Corneto,
onde foi honrado logo após a morte.

Na diocese de Ccmo, Santo tlguzon, mártir, ou
Luguzcn. Pastor, muitíssimo devotado acs pobres,
foi morto pelo patrão, que julgava que o Santo f.azia
caridades lançando mão de sua Í.azenda. É padroeiro
dos queijeiros da Lombardia.

Na abadia de Morimond, o bem-aventurado
Lambert, abade, desaparecido em 1163. Monge de
Morimond, foi enviado à fundação de Clairefontaine,
na diocese de Besançon, da qual fundação foi o pri-

(1) Ou Náson, donde se fêz Jasáo.
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meiro abade (1132) . Em 1154, foi eleito abade de
Morimond, e, ro âro seguinte, também de Citeaux.
Em I 158, uniu à ordem de Citeaux a ordem militar
espanhola de Calatrava.

Em Prum, Santo Ansbaldo, abade, falecido em
886.

No Monte Athos, São |oão, o lbero, abade,
falecido em 1002.

Em Cava, Sao Leão de Luca, abade, que teve
a alegria de receber um noviço' de grande valor
Pedro Pappacarbono. Faleceu em 1079, tendo ope-
rado milagres em vida e depois da morte. Leão XIII,
em 1893, confirmou-lhe o culto.

Em Londres, o bem-aventurado |oão |ones,
mártir, em 1598. Franciscano, fo,i beatificado, em
1929, por Pio XI.

Em Aquiléia, Santo Hermágoras, discípulo do
Evangelista São Marcos e primeiro bispo daguela
cidade, que teve o dom de curar as doenças, e que,
pregando o Evangelho com tanto fervor e sucesso,
converteu povos inteiro,s, sofreu tôda sorte de ultra-
jes e de maus tratos; enfim, tendo sido decapitado
com Fortunato, seu diácono, mereceu 'triunfar eter-
namente no céu. Em Luca, na Toscana, São
Paulino, gue São Pedro sagrou primeiro Bispo
daquela cidade e gue, depois de ter combatido muitas
vêzes pela fé, sob Nero, recebeu o martírio com vários
outros companheiros perto do monte de Pisa. -' No
mesmo dia, São Próculo, e Santo Hilarião, que tendo
sofrido crudelíssimo,s tormentos, sob o imperador
Trajano e o governador Máximo, chegaram à pa{ma
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do martírio. - Em Lentini, na Sicília, Santa Epifânia,
que morreu dePois de

imperador Diocleciano
Em Toledo, Santa Mar
exposta às feras e feita (

pela Íé em ]esus Cristo, m

***



t3." DIA DE IULHO

SANTO EUGÊNIO

Bispo de Cartago,

e §eu§ companheiros, Mártires e confessores, na
perseguição dos oândalos.

À morte de Genserico, rei dos vânddlos, a 25
de janeiro de 477 e à chegada de Hunerico, seu filho
mais velho, a igreja de cartago estava sem Bispo
havia vinte e quatro anos. Mai, por fim, ,a pedião
do imperador Zenáo e da Princesa Placídiá, cuja
irmã Hunerico tinha desposado, permitiu aos catóÍi-
cos sagrar um Bispo. Para assistir à eleição Hune-
rico mandou à Igreja Alexandre, embaixador do
imperador Zenáo e com êle um de seus notários,
chamado Vitarito, levando um edito que êle mandou
ler püblicamente nestes têrmos : " Nosso senhor, a
rôgo do imperador e da muito nobre Placídia, vos
concede sagrar um Bispo, como vos aprouver, com
a condição_ de que os bispos de nossa religião, que
estãc em Constantinop,la e em outras províncias do
Oriente tenham a liberdade de pregar ê- srus igre-
jas na língua que guiserem e exercer a religião crútã,
como vós tendes a liberdade agui e em vossas outras

I
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igrejas da África, de celebrar as missas, de pregar

" aá exercitar vossa religião. Pois, se isso não fOr

cbservado, o Bispo que [ôr sagrado aqui e os outros
Bispos da Afri.á .o* seu clero serão mandados aos

*oüror. Êsse edito foi lido nas igrejas de Cartago,
a 18 de junho de 481; Vítor de Vito e os outrcs
Bispos católicos, presentes, gemeram vendo o atti-
fíciã ccm o gual rã po"parava a perseguição. Disse-
ram ao comissário do rei: Com condições táo
perigosas, essa igreja prefere não ter bispo; |esus
Crisio a gcvernarâ como Íêz atê aqui. Mas o comis-
sário não quis receber o protesto. Por outro lado, o
povo pediá um Bispo, com clamores, impossíveis de

conter.
Eugênic fci então sagradc Bispo de Cartago,

com uma alegria incrível do povo, pois havia um
qrande número de moços que jamais tinha visto um
bispo assentado no trono dessa Igreja. Êle conq-uis-
tou logo,'- pcr suas virtudes, o respeito e o afeto,
não sômente dos católicos, mas de todos; pois era
humilde, caridoso, cheio de compaixão e Í.azia muitas
esmolas. É verdade que os bárbaros possuíam to,dos
os bens da Igreja, mas traziam-se todos os dias
qrandes somas ao santo bispo e êle distribuía tudo
fielmente, sem n'ada reservar para si, a não ser para
as necessidades do momento. |amais guardava di-
nheiro para o dia seguinte, a menos que lho tivessem
trazidc,, muito tarde para o dar antes do anoitecer.
Sua reputação 'atraiu bem depressa a inveia dos
bispcs aíianos e principalmente de Cirila, o mais
pocleroso de todos. Foram dizer ao rei que era
perigoso permitir continuasse Eugênio a pregar.
Queriam que Eugênio mesmo impedisse que todos,
homêm o,u mulher, aparecesse na igreja, co+. vestgg
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de bárbaro. Respondeu êle, como convinha: a casa
de Deus está aberta a todos, não se pode impedir
a quem quer que seja que nela entre. Isso dizia,
principalmente por causa dos católicos, gue, servindo
na casa do rei, eram obrigados a usar o hábito dos
vândalos.

Depois dessa resposta do Bispo, Hunerico rlâÍr-
dou pôr carrascos à porta da igreja; êstes vendo um
homem ou uma mulher entrar, com o hábito de sua
nação, atiravam-lhes à cabeça pequenos pedaços de
pau, com dentes, que se lhes enredavam no cabelo e
puxando-o,s com [ôrça, arrancavam os cabelos, com a
pele da cabeça. Alguns perderam os olhos, outros
morreram em conseqüência dos sofrimentos e outros
sobreviveram por muito tempo. Levavam pela cidade
mulheres com a cabeça assim pelada, precedidas po,r
um pregoeiro para as mostrar a todo o povo; mas essa
crueldade a ninguém f.ê,2'abandonar a verdadeira reli-
gião. Então Hunerico pensou em afastar de si os
católicos que estavam na côrte e mandá-los trabalhar
no campo. Assim, homens nascidos livres e delicados
foram levados às planícies da útica, para cortar
trigo, ainda mesmo sob os raios do sol. Um dêles
tinha a mão sêca, havia muito, e como o obrigassem
a trabalhar, não obstante uma desculpa legítima,
ficou curado pelas orações dos outros. Êsse foi o
comêço da perseguição, de Hunerico.

Seu procedimento para com os parentes mos-
trava aos católicos o que tinham a esperar. Gense-
rico tinha regulamentado por testamento, que a coroa
dos vândalos passaria sempre ao seu descendente
mais velho. Hunerico, querendc, garantir o trono â
seus Íilhos sômente, mandou degolar todos os da
família. Seu irmão Teodorico tinha uma mulher exce-

t-
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lente e um f ilho primogênito muito instruído nas
letras, ao gual o trono co,mpetia. Êle os mandou
matar ambos e depois exilou Teodorico, despojado
mesmo de suas vestes, com um filho ainda Pegueno
e duas filhas. Godagiso, filho mais velho de seu irmão
Genton, foi igualmente exilado com a mulher. Eez
morrer queimados vivos, ou matou pela espada, ruÍrre-
rosos amigos de seu irmão Teodorico: nisso imitava
o pai, que tinha feito afogar a viúva do irmão, ro
rio de Cirta, e degolado os filhos. Muitas pessoas
que Genserico lhe tinha recomendado no leito de
morte, pela fe do juramento, morreram por diversos
suplícios. Mandou cortar a cabeça de Heldica, velho
ministro do pai e mandou queimar-lhe a espôsa no
meio da cidade. Um dia, no meio de Cartago, frd
presença do povo, mandou gueimar |ucundo, Bispo
de sua religião, gue os vândalos chamavam de pà-
triarca, porgue passava por amigo de seu irmão
Teodorico. A êsse espetáculo, os católicos diziam a
si mesmo: Se ê táo cruel com o bispo de seu partido,
como nos pouparâ nós e à nossa religião?

Hunerico depois de ter feito morrer os seus,
durante cinco anos, julgou-se bem firme no trono
e voltou todo o furor contra 'a Igreja católica. Orde-
nou primeiro que ninguém servisse no palácio, se
não fôsse ariano e um grande número de domésticos
renunciou então a seus cargos, para conservar a fé.
Expulsou-os depois de casa, despojou-os de todos
os bens e os exilou para a Sicilia e para a Sardenha.
Ordenou também gue os bens dos bispos católicos
pertenceriam ao fisco, depois de sua morte e gue não
se lhes poderia dar sucessor sem antes se pagarem
ao fisco guinhentas peças de ouro. Mas seus domés-
ticos f.izeram-ro ver que se tratariam do mesmo modo
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ou mais rigorosamente, os Bispos arianos na Trácia e

alhures; o gue o o,brigou a revogar tal ordem. Man-
dou, depois, reunir as virgens sagradas e as Íêz
visitar vergonhosamente por mulheres de sua nação;
que as atormentassem para as obrigar depor contra
Ds bispos. Suspendiam-nas com grandes pesos aos
pés, aplicavam-lhes lâminas de ferro em brasa às
costas, no ventre, no peito,, nos flancos, obrigando-as
a dizer que os bispos e os clérigos abusavam delas.
Muitas mo,rreram nesses tormentos, outras ficaram
curvadas, por isso, mas não deram nenhum pretexto
de que se caluniasse a Igreja.

Depois, Hunerico mandou exilar para o deserto
bispos, padres, diáconos e outros católicos, em
número de quatro mil novecentos e setenta e seis,
entre os guais havia vários doentes de gôta, muitos,
cuja idade avançada lhes tinha feito perder a vist'a;
Felix de Abirito, bispo, havia guarenta e quatro
anos, era paralítico; de sorte gue tinha perdido tôda
a sensibilidade e mesmo a fala. Os bispos católicos,
não sabendo como o levar pediram ao rei gue o
deixasse em Cartago, o,nde êle bem depressa rnor-
reria. O rei respondeu: se não pode montar a cavalo,
que o amarrem com cordas a bois furiosos , paÍa o
levar aonde eu determinar. Foi preciso levá-lo no
lombo de um iumento, amarrado dos dois lados, como
um pedaço de madeira. Reuniram todos êsses corl-
fessôres nas duas cidades, de Sica e de Larêia, onde
os mouros deviam vir apanhá-los, paÍa os levar ao
deserto. Lá, dois condes lhes vieram dizer com pala-
vras doces: Por que obstinar-vos dessa maneira? Por
que não obedeceis às ordens de nosso chefe, gue vos
cumulará de honras? Todos exclamaram imediata-
mente, em voz alta: NOs somos cristãos! NOs somos
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catóiicos! Confessamos um único Deus, em três
pessoas! EncerÍârâIn-Ítos primeiramente numa prisão,
onde seus confrades tinham permissão de entrar, de
pregar e de celebrar os divinos mistérios. Havia com
êles várias crianças que as mães acompanhavam,
umas alegres, por ter gerado mártires, outras tristes,
por os verem em perigo, queriam tirá-los dali, para
os Í.azer rebatizar; mas nenhum dos pequenos se
deixou seduzir.

Os confesso,res foram depcis, encerrados numa
prisão mais estreita; não mais lhes foi permitido ser
visitados; e os guardas foram castigadc,s cruelmente.
Os prisioneiros estavam amontoados uns sôbre os
outros, sem poder afastâr-se para satisfazer às suas
necessidades naturais; o que logo p'roduziu um graVe
mau cheiro e um horror mais insuportável que todos
os tormentos. Os outros bispos, entre os quais Vítor
de Vito, que escreveu tôda esta história, tendo eflcoÍl-
trado mei'o,s, a pêso de curo, de lâ entrar secreta-
mente, mergulharam até os jcelhos, nas imundícias.
Enfim, os mouros orderâÍârl-lhes, com grande baru-
lho, se preparassem para caminhar. Saíram num
domingo, sujos ccmo estavam, não sõmente seus
hábitos, mas na cabeça e no rosto,, e entretanto, cân-
tavam estas palavras do salmo i - Tal é a gloría de
todos os sarnfos/ Cipriano, bispo de Unizibe, conso-
lava-os, dava-lhe tudo o que tinha, desejando ser
Ievado com êles. Sofreu muito em seguida e fo,i
levado ao exílio, depois de dolorosa prisão. O povo
acorreu de todos os lados para ver os santos confes-
sores; as estradas eram muito estreitas e os fieis
cobriam vales e montanhas levando velas na mão e
laÍrçando os filhos aos pés dos santos. Êles grita-
vam-lhes: Por que no,s deixais, correndo para o Ílâr-



PADR,E ROHRBACHER,

tírio? Quem batizarâ nossos filhos? Quem nos dará
a penitência e a reconciliação? Quem nos enterrará
depois da morte? Quem nos oferecerá o divino sacri-
fício com as cerimônias ordinárias? Seja-nos permi-
tido ir convo,sco!

O bispo Vítor acrescenta: Um dia, quando
caminhávamos assim com o exército de Deus, vimos
uma velhinha, levando um saco e outras vestes e

tendo pela mão uma criança, a quem animava com
estas palavras: Correi, meu senhor! Vêde todos os
santos como se apressam, co,m alegria, para ir receber
a coroa! Nos a repreendíamos de que, sendo mulher,
queria ir ter com tantos varões e unir-se ao exêrcito
de Cristo. Ela respondeu: Abençoai-me , senhores e

rogai por mim, como por esta criança, que é meu neto;
pois, embora pecadora, so,u filha do falecido bispo
de Zurite. Mas, dissemos-lhe, por que caminhar em
tão pobre vestuário e vir de tão longe? Respondeu:
Vou para o exílio, com êsse menino, vosso servo,
para que o inimigo não, o encontre sôzinho e o tire
do caminho da verdade para o da morte. A essas

palavras, derramamos lágrimas e não lhe pu*mos-dizer 
outra coisa senão: faça-se a vontade de Deus!

Caminhavam mais de noite que de dia, por causa do
ardor do sol e alo,iavam-se com grave desco'nfôrto
nas cavernas que lhes eram preparad'as. Durante a
caminhada, quando os velhos ou os jovens, mais
fracos, não agüentavam mais, incitava[I-flos com
picadas de dardos ou atiravam-lhes pedras, para os
f.azer andar. Depois, ordenaram aos mo,uros que
amarrassem pelos pés aquêles que não podiam cami-
nhar e os arrastassem como animais mortos, por luga-
res ásperos e pedregosos, onde, primeiro suas vestes
se rasgavaltr, e depois seus membros também se
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despedaçavam. Um tinha a cahteça partida, outro o
f lanco esfolado; assim morreram muitos dêles, gue
se enterravam como era possível, ao longo do cami-
nho. Os mais fortes chegaram ao deserto, para onde
eram levados; e deram-lhes por alimento cevada,
como aos cavalos, 'ainda tirando-a, depois. O lugar
estava cheio de escorpiões e outros animais veneno-
sos, gue todavia, não Í.izeram mal algum aos servos
de Deus.

Hunerico, ao contrário, muito longe de se acal-
mar, tornava-se câd a vez pior. Depois de ter ârrâÍI-
cado à Igreja de Deus alguns membros, determinou
espedaçai e destruir-lhe todo o corpo. No dia da
Ascensão, de 183, na presença de Regino, emb aixa-
dor do imperad or Zenáo, mando,u ao Bispo Eugênio
um edito, para ser lido na igreja; mando!-o ao mesmo
tempo, por correios, a tôda a África. Falava assim:
Hunerico, rei dos vândalos e dos alanos, aos bispos
homousios. Muitas vêzes Íoi proibido de reunir
assembléias nos territórios dos vândalos, para que
não seduzísseis almas cristãs. Verificamos, porém,
que vários, com desprêzo dessa proibição, ,ai cele-
braram missas, afirmando gue se convertem à inte-
gridade da fe cristã. Por isso, não guerendo suportar
escândalos nas províncias que Deus ro's deu, sabei,
gue, com o consentimento de nossos santos bispos
ordenamos venhais a Cartago, todos, ro dia das
calendas do próximo f evereiro, para discutir sôbre
a f.e com nossos bispos, e provar, pelas Escrituras, a
crença dos homousios, que tendes, a fim de que se

possa saber se tendes a integridade da Í.ê, Dado
no trigésimo dia das calendas de junho, no sétimo
do reinado de Hunerico, isto ê a 20 de maio de 183.
Os bispos que se encontraram presentes (nesse
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número estava o, historiador Vítor de Vito ) , foram
estranhamente obrigados à leitura dêsse edito; pâre-
ceu-lhes ser o sinal da perseguição,, particularmente
estas palavras: Nao querenclo suportar escândalo
em nossas províncias, coÍro se dissesse: Não Quere-
mos ai tolerar católicos, Depois de ter deliberado,
não enco,ntraram outro remédio que procurar acalmar
aquêle bárbaro, apresentando-lhe uma manifestação
escrita pelo Bispo Eugênio.

Ela dizia, em substância, que, como se tratava
da causa comum, eÍa preciso também apelar para os
bispos de além-mâr. A resposta do rei foi: Submetei
tôda a terra ao meu poder e eu farei o que dizeis.
Eugênio replicou: Nãc, devemos pedir o impossível.
Eu disse gue, se o rei quer conhecer nossa fé, gue é
una e verdadeira, pode mandar a seus amigos, isto é,
aos príncipes católicos; escreverei também a meuq
irmãos, a fim de gue venham como bispos, para vos
provar conosco, nossa fé comum e principalmente a
Igreja ro,mana, gue é a cabeça de tôdas as Igrejas.
O ministro de Hunerico disse ao Bispo: Assim vós e
o rei, meu senhor, sois iguais? Eugênio respondeu:
Eu náo sou igual ao rei, mas eu disse: Se deseja
conhecer a verdadeira f.ê, que escreva aos amigos,
para que mandem nossos bispos católicos; eu escÍe-
verei por meu lado a meus co,legas pois a causa é de
tôda a Igreja católica. Eugênio falava assim, não
porque a África tivesse falta de personagens capazes
de refutar as objeções de seus adversários, mas para
Í.azer vir bispos, gue, não sendo súditos dos vândalos,
lhes Íalassem com mais liberdade e pudessem provar
a tôda a terra a opressão que os católicos sofriam.
Hunerico não deu nenhuma importância a tais adver-
tências; ao contrário, procurou diversos pretextos

a
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para perseguir os bispos gue sabia serem os mais
sábios. Mandou uma segund a vez ao exílio o Bispo
Donaciano, depois de lhe ter feito dar cento e cin-
qüenta go,lpes de porrete. Baniu do mesmo modo
Prisídio de Duf etula. Mandou açoitar Mansueto,
Germano, Fúsculos e a vários outros. Entretanto,
proibiu que qualquer um dos seus comesse com os
católicos, os guais, bem longe de se afligir com tal
proibição, alegrararr-se muito.

No momento em gue o fogo da perseguição se

ia acender, Deus consolou os fieis com um milagre
público. Havia, em Cartâgo, um cego chamado Félix,
muito conhecido na cidade. Na noite da Epifania,
foi-lhe dito em sonho: Levanta-te; vai procurar meu
servo, o Bispo Eugênio e dize-lhe gue te enviei a êle.
E na hora em gue abençoar as fontes batismais, tocará
teus olhos e tu recuperarás a vista. O cego, pensando
que era um sonho comum, não guis levantar-se; tendo
adormecido de novo, recebeu a mesma ordem uma
segunda vez e, por fim, uma terceira, com grandes
reprimendas. Acordou o menino que o guiava, foi
depress,a à basílica de Fausto e, depois de ter rezado
com muitas lágrimas, dirigiu-se a um subdiácono
chamado Peregrino,, rogando-lhe avisasse o Bispo,
que tinha um segrêdo a lhe dizer, O Bispo mandou
que o fizessem entrar. O povo jâ cantava por tôda a
Igreja as o,rações noturnas. O cego narrou ao Bispo
a visão e disse-lhe: Eu não vos deixarei até que
tenha recobrado a vista, como o Senhor vos ordenou.
Eugênio disse-lhe: Retirai-vos meu irmão; sou um
pecador e o último dos homens, pois Deus Íre reser-
vou para êstes infelizes tempos. O cego, abraçan-
do-lhe os joelhos, repetiu o mesmo pedido. Eugênio
vendo-lhe a fe e levado pela hora do ofício, foi corn

40L
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êle às fontes batismais, acompanhado pelo clero.
Era costume na África, como em outras igrejas,
dar-se na Epifania, o batismo solene, como na Páscoa
e no Pentecostes.

O Bispo, tendo chegado às fontes, pôs-se de
joelhos e, com grandes gemidos, f.êz a bênção da
água; tendo terminado a oração, levantou-se e disse
ao cego: Eu ie vos disse, meu irmão Félix, gue
sou um pecador, mas rogo ao Senhor gue se dignou
visitar-vos, gue vos faça segundo vossa fé e vos abra
os olhos. No mesmo instante Í.êz sôbre seus olhos
o sinal da cruz e o cego recobrou a vista. O Bispo
reteve-o junto de si até guê todos fôssem batizados;
depois foi manifestado o milagre a tôda a Igreja.
Fclix acompanhou o Bispo, caminhando para o altar
e f.êz a sua oferta em ação de graças. O Bispo rece-
beu-a e a pôs sôbre o altar, e o povo testemunhou
a alegria, com grandes gritos. Depois levaram a
notícia ao rei, gue mandou buscar Felix para saber
a verdade do fato. Êle narrou tudo, como se havia
passado. Os bispos dos arianos diziam gue Eugênio
o tinha feito por malefício e gue, se pudessem, teriam
feito Felix morrer; mas era tão conhecido que não
se podia ocultar o milagre.

l.o de fevereiro, dia marcado para a reunião,
aproximâvâ-se e os bispos vieram, não sômente de
tôda a África mas ainda das ilhas sujeitas aos vân-
dalos. Estavam oprimidos pela dor. Conservoü-se
silêncio por alguns dias, enquanto Hunerico separava
os mais hábeis para os Í.azer morrer po'r meio de
calúnias. Mandou gueimar um dos mais sábios, cha-
mado Leto, depois de o ter conservado muito tempo
na prisão, pensando intimidar os outros, com seu
exemplo. Enfim, reunirârr-se para a conferência, no

-
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lugar marcado pelos arianos. Os católicos escolhe-
ram dez, que deviam responder a todos, a fim de
tirar aos ariano,s o pretexto de dizer gue os tinham
o,primido pelo número. Cirila ou Cyrola, estavâ ser-
tado com os seus, eÍn um lugar elevado, num trono
magnífico, ao passo que os católicos estavam de pé.
Disseram: Devemos manter a igualdade numa coÍl-
ferência, e deve haver comissários p'ara examinar a
verdade. Quem desempenhará aqui essa função? Um
notário do rei respondeu: O patriarca Cirila disse . . .

Os católicos interro,mperâÍl-no e perguntaram poÍ
qual autoridade Cirila tomava aquêle título. Então
os arianos começaram a Í.azer barulho e a caluniar
cs católicos, e porque êles tinham pedido gue, se não
havia comissários, pelo menos os mais sábios do povo
fôssem espectado(es, ordenou-se que aplicassem
cem golpes de porrete em todos os católicos presen-
tes. O Bispo Eugênio exclamo,u: Que Deus veja a
violência de que se usa para conosco e a perseguição
que sofremos! Os bispos católicos disseram a Cirila:
Fazei vossas perguntas. Êle respondeu: Não sei
latim. Seu pretexto eÍa que os vândalos, como os
outros bárbaros, falavam a língua tudesca. Os bispos
católicos responderam: sabemos certamente que sem-
pre falastes latim; assim, não deveis apresentar essa
desculpa, visto, principalmente que fôstes vós gue
acendestes o fogo. Vindo os bispos católicos mais
bem preparados paÍa o combate do que pensava,
emprego,u diversas chicanas, querendo absolutamente
evitar a discussão. Os católicos tinham-no prevenido
e tinham escrito uma pr,ofissão de fé, que mand'aram
ler püblicamente.

É muito longa e contém primeiro a explicação
da unidade de substância em Deus, com a trindade
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de pessoas e a necessidade de se empregar a palavra
grega homocw.sios. Depois, provâ-se pela Escritura
.que o Filho é da mesma substância que o Pai, que
tao iguais, que há duas naturezas em |esus_ Cristo;
como sua geração ê inexplicável, como o Pai não
gerado, e o Filho gerado, são da mesma substância,
corxo a substância de Deus é indivisível; que o Espí-
rito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho, que
procede de um e de outro, e que, sob o único nome
de Deus, as três pessoas são compreendidas. Os
Bispos estendeÍl-se particularmente sôbre a divin-
dade do Espírito Santo e a provam entre outras por
êste texto de São |oão, já citado por São Cipriano:
"Há três que dão testemunho no céu: O Pai, o Verbo
e o Espírito Santo e êsses três são uma mesma coisa."
Concluem com estas palavras: Essa é a nossa Í.é,

apoiada na autoridade e nas tradiçôes dos evâÍlge-
listas e dos apóstol'os e fundada sôbÍe a sociedade de
tôdas as igrejas católicas do mundo, na qual, pela
graça de Deus onipotente, esperamos perseverar atê
ó fim da vida. Essa memória tem a data de 20 de
junho de 484. (1 )

À leitura dessa confissão de [é, os arianos cla-

datado de 25 de fevereiro, gue já tinha preparado,
em virtude do qual, enquanto cs bispos estavam em

Cartago, mandou fechar em um dia tôdas as igreias
da África e deu aos bispos arianos todos os bens

(1) Vict. de Vite', l. III.
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das igrejas e dos bispos católicos. Nesse edito de
perseguição depois de ter falado de sua clemência
e mansidão, o vândalo diz gue os bispos homousios

depois do dia fixado para
de terem ficado algum

am conseguido uma pror-
rogação de alguns dias. Quando disseram, âcres-

disso, revolvendo tudo em sedição, por meio do povo
gue tiúam incitado de modo que não se pôde realizar
a discussão. Conseqüentemente, ordenamos que suas
igrejas sejam fechadas, enguanto se recusarem a vir
à conferência proposta. E como se recusam a isso
por uma culpável obstinação, ê justo voltar contra
êles as leis penais, gue Íizeram coortra os adversários,
pelos imperadores gue sed uziram, Lembrando, então,
as leis publicadas contra os hereges e acrescentando
suas, guer gue os bispos católicos sejam expulsos
das cidades; gue não possam desempenhar nem uma
função, nem mesmo batizar, gue, no caso de haverem
ordenado alguém, pagariam dez libras de ouro, do
mesmo modo aguêle a guem tivessem ordenado; gue os
leigos de sua comunhão jamais poderiam dar nem
receber o gue guer gue fôsse, guer entre vivos, guer
por testamento; gue seriam privados dos cargos, coo,
denados a diversas multas, despojados dos bens,
chicoteados e exilados, ro caso de persistirem em sua
religião; gue os li'rros gue sustentassem a fC da con-
substancialidade seriam atirados ao fogo; gue os
juízes dos guais ficasse provado não terem infligido

405
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aos homousios, cruéis suplícios, incorreriam êles
também, nos mesmos castigos; gue, enfim, haveria
exceção sômente para os gue, antes de l.n de junho
do mesmo ano de 181, abraçassem a religião do
príncipe.

Quando o vândalo herege volta contra o cato-
licismo as leis feitas contra 'a heresia, age como o
salteador gue volta contra o proprietário e o juiz as
leis f eitas contra o roubo e o homicídio; como o
rebelde gue volta contra a autoridade legítima as
leis feitas contra a revolta; como o revolucionário
que volta contra a ordem e a paz públicas as leis
feitas contra as perturbações e a anarguia. Pois
tôda heresia, por seu princípio mesmo, gue só reco-
nhece a si como regra, justiÍica tôdas as revoltas e
todos os crimes. O catolicismo sômente pode, sem
inconsegüência, condená-las tôdas. Assim o edito e
o raciocínio de Hunerico é um raciocínio e um edito
de vândalo. A execução veio bem prová-lo.

Censurava aos bi3pos católicos ter recusado a
conferência. E, imediatamente depois de seu edito,
quando estavam ainda todos reunidos em Cartago,
para isso, ordenou gue os expulsassem, sem lhes
deixar nem cavalo, nem servo, nem veste para mudar,
mas despojando-os de tudo, depois de lhes ter tirado
tudo o gue tinham consigo, Havia mesmo proibição
de os hospedar ou fornecer-lhes víveres, sob pena,
aos infratores, de ser gueimados com tôda a casa.
Os bispos assim expulsos resolveram não se afastar,
para gue não dissessem gue êles se tinham furtado à
discussão, pois não tinham mais, nem igrejas, nem
casa. Sendo assim, gemendo e expostos ao ar em
tôrno das muralhas da cidade, o rei saiu por acaso e
todos foram a êle, dizendo: Que mal vos fizemos
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para sermos assim tratados? Se estamos reunidos
para uma conferência por que nos despojar, expul-
sâÍ-ros, f.azer-nos morrer de fome e de frio? Como
resposta o rei, olhando-os com rancor, antes de ter
ouvido a queixa, mandou os cavaleiros pisá-los com
os cavalos e vários ficaram feridos, principalmente
os mais velhos e fracos.

Depois, ordenou gue se reunissem num lugar
chanrado templo da Memória. Lâ, apresentaram-lhes
um papel enrolado e disseram-heÁ: O rei, nosso
senhor, embora descontente com vossa desobediência
e recusa em ser de sua religião, pensa todavia em
vos fazer bem. Se jurardes f.azer o, gue está contido
neste papel, êle vos mandará a vo,ssas igrejas e a
vossas casas. Todos os Bispos responderam : Dize-
mos e sempre diremos que somos cristãos e bispos;
conservamos a f.e apostólica, que ê una e verda-
deira. Como os quisessem obrigara f.azer aquêle
juramento, Ho,rtulano e Florenciano disseram, eil
nome de todos: Somos animais, para jurar ao acaso
sem saber o que contém êsse papel? Os emissários
do rei disseram-lhes: |urai que, depois da morte do
rei, .desejais que seu filho Hilderico o substitua, e que
nenhum de vós mandará cartas para além-mar. Se
prestardes tal juramento êle vos mandará a vossas
igrejas. Vário,s, com simplicidade, acreditaram que
po,diam prestar aquêle juramento, p,ara que o povo
não os recriminasse, por terem pensado sômente em
que lhes restituíssem suas igrejas. Os outros, des-
confiando da fraude, não quiseram jurar e disseram r



I
408 PADR,E ROHRBACHER

cidade eÍa e qual o seu nome. Isso feito, êles forarn
mandados, uns e outros para a Priúo.

Viu-se, então, o artifício, do vândalo. Vieram
dizer àqueles: Por que quisestes iurar contra o pr€-
ceito do Evangelho, o rei determina que jamais torna-
reis a ver vossas cidades ou vossas igrejas; m'as

sereis relegados para as fazendas, onde vos darão
terras paÍa cultivar, com esta condição, todavia: não
cantareis, nem rezareis, nem levareis a mão a livro
para ler; não administrareis nem as ordens, nem o
6atismo, nem a penitência. Aos outros disseram: Não
quisestes jurar, porque não deseiais o reino do Íilho
á" ,ro..o rei. Por isso sereis relegados para a ilha
da Córsega e ccupados em cortar madeira para a

construçãõ de navios. Êsse mesmo Hilderico, qge

serviu de pretexto para a perseguição, tendo-chegado
à coroa quarenta ãnos de ois, deu a liberdade aos

confessores.
Antes de os Bispo's serem levados ao exílio',

Hunerico mandcu carrascos por tôd'a a África, a fim
de que não houvesse nenhuma casa nem lugT alg11m,

ondã não houvesse lamentações e choros. Pois lhes

haviam dado ordem de não poupar a ninguém, nem

idade, nem sexo, mas àqueles sômente que cedessem

à vontade do rei. Matavam muitos a golpes de Pof-
rete, enforcavam outrcs, a outroS gueimavam vivos.
Despoiavam-se as mulheres, principalmente as-nobre-s,

para as atormentar em púbhêo. Uma delas, ch'amada

benise, mais ousada e mais bela que _as outras,,dis-
se-lhes r Atot-entai-me como quiserdes, poupai-me

sômente a vergonha da nudez. Mas, tonge de se

deix'ar comcver por estas palavras, êles a expuseram
ir. lugar da pnuçu, bem elevado, para servir de

espetáculo a todos.- Enquanto a batiam com varas, e
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rios de sangue corriam de seu corpo, ela lhes dizia:
Ministros do demônio, o que Í.azeis para me desonrar
será minha glória. Como era muito instruída nas
Escrituras, exortava as outras ao martírio e, com seu
exemplo, procurava a salvação de quase tôda a pátria.
Tinha um único filho, chamado Maiórico, ainda
jovem e delicado. Vendo que tremia à vista dos
tormentos que devia sofrer, lançou-lhe olhares seve-
ros e empregou, para o animar ao sofrimento, tôda
a autoridade materna. Enquanto, o batiam com varas,
ela lhe dizia: Iembr a-te , meu filho, de que fomos
batizados em nome da Trindade, na Igrejá católica,
nossa mãe. Não percamos as vestes de nossa salva-
ção. A pena que se deve temer é a que dura sempre.
O moço, fortificado pelas palavras dá sua mãe, 

"oÍr",o martírio com muita f.irmeza. Abraçando-o, depo,is
da morte, ela deu sraças a Deus e quis enterú-lo
em casa, a fim de lhe esti r mais intimamente unida
pela o'ração. sua irmã Dativa e o médico Emélio,
seu parente, sofreram o martírio por suas exortações,
com qrande número de outros," Hc,uve em cluic uma multidão inumerável dos
que derramaram o sangue pela fé, entre outros uma
mulher chamada Vitória, cujo m'arido se tinha dei-
xado perverter, jamais pôde 

.abalar. 
Vitoriano, pro.,.

.-o"1.I cu governador de )artago, o homem mais rico
da África, solicitado pelo rei a renunciar ao partido
dos católicos, com a garantia de ser o mais queriàn
dos confidentes, deu ãsta resposta : Dizei ao rei .(:
me- exponha ao fogo cu às feras, que me Íacz srrtrer
tôda espécie de tormentos; se eu óeder, será porque
então inütilmente fui batizado na Igreja cátohta.
Pois, quando houvesse sômente esta vida, eu nao
quisera, por um pouco de gloria temporal, ser ingrato
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dizendo: Todos os imitam e ninguém se co'nverte'à

(1) Vict. de Vite, 1 V.
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a língua cortada, e as ouvira Íalar distintamente e,

não podendo confiar sômente nos ouvidos, os fizera
abrir a bôca, e vira a língua arrancada até a raiz e

ficara atônito, não, de ainda falarem, mas de não
terem morrido durante o suplício. Procópio, gue
escrevia algum tempo depois, diz gue os vira andar
em Constantinopla falando livremente, sem sentir o
suplício, mas dois dêles, tendo pecado com mulheres
abandonadas, perderam o uso da palavra. O conde
Marcelino em sua Crónica e o imperador |ustiniano,
numa constituição para a Africa, afirmam igualmente
ter visto o milagre. (l)

Hunerico não poupou mais os vândalos católicos
e não teve consideração alguma à intercessão de Urâ-
nio, embaixador deZenáo. Ao contrário, para mostrar
o desprêzo gue tinha pelo, imperador e pelos romanos,
mandou colocàr mais carrascos, e os mais cruéis, nas
ruas e praças de Cartago, por onde o embaixador
devia passar, para ir ao palácio. Viram-se por muito
tempo, naguela cidade, os sinais da crueldade exer-
cida em tal perseguição: uns estavam sem mãos ou
sem pés, outros sem olhos, sem nariz ou sem orelhas;
outros, à fôrça de Íicarem suspensos, tinham os
ombrc,s caídos e elevados acima da cabeça; pois,
tendo sido amarrados ao alto das casas, os puxavam
no àt, para servir de divertimento aos bárbaros; às
vêzes a corda arrebentava e êles caiam guebrando as
pernas ou a cabeça. Vítor faz ressaltar em particular
a coragem de Dagila mulher de um mordomo do rei,
gue, embora no,bre e delicada, tinha jâ confessado
várias vêzes a fesus Cristo, na perseguição de Gen-
serico. Depois de lhe terem dado tantos golpes de

(1) En Gaz.; Procop., Marcell. Com.
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chicote e de porrete, que não lhe restavam mais
fôrças, exilaram -flà pãÍa um deserto estéril, onde não
podia receber consolação de ninguém. Para lâ foi
com alegria, deixando a casa, o marido, os filhos.
Propuseram-lhe depois transferi-La para uma solidão
menos tétrica e mais ao alcance das consolações
humanas; ela, porém, pediu para ficar onde estava.

Santo Eugênio de Cartêgo, vendo gue o levavam
ao exílio sem lhe darem tempo de exort'ar o rebanho,
escreveu uma carta onde roga, pela majestade de
Deus e pelo adv-ento de Jesus Cristo, a continuarem
firmes na fé da Trindade e de um só batismo, sem
permitir serem rebatizados. Êle protesta gue será
inocente do sangue dos que perecerem e gue aguela
carta será lida contra êles diante do tribunal de

fesus Cristo; recomenda-lhes a oração, o jejum e a
esmola e a não temerem aguêles gue só podem matar
o corpo. Essa carta, gue Gregório de Tours nos
conservou é a unica gue nos resta de Santo Eugê-
nio. ( I ) Alem da proÍissão de fé, ainda tinha escrito
algumas discussões que tivera com o,s bispos arianos
e perguntas em forma de apologia, para obter do
rei Hunerico a paz da Igreja. Mas êsses escritos
não chegaram até nós. Com êle estava Vindemial,
Bispo de Casp a, na província Bizanciana e Longino
de Pamare, na Mauritânia cesariana. Temos o catâ-
logo dos bispos de tôdas as províncias da África gue
tinham ündo à reunião e gue foram mandados para
o exílio, isto é: 54 da província proconsular, 125 da
Numídia, 107 da provínci:a bizanciana, 120 da Mau-
ritânia cesarian a, 44 da de Sitifi, 5 de Trípoli, 8 da
Sardenha e das ilhas vizinhas; ao todo 466 Bispos,

r
(1) Greg. Tours, 1. If, n. 3.
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dos quais 88 morreram, 4.6 foram desterrados p_ara a

COrsãga , 302 a outros lugares, 28 fugiram. Muitos
bispos- foram relegados para perto- de Feu país, o
qu; Hunerico f.azia por malícia, a fim de os tent'ar
mais violentamente a renunciar à fê. (1)

O Bispo Eugênio foi para o exílio e também
todo o clero, composto de mais de quinhentas pessoas,

desterrado para Cartago depois de terem sofrido a
fome e os óutros tormentos. Um apóstata chamado
Elpidíforo que tinha recebido o batismo da mão dos

caiólicor, ,á igreja de Fausto, foi indicado para-os
'ato,rmentar. Quando chego'u a vez do diácono Mu-
ritta, que fôra seu padrinho e começava a ser despido,
êle tomou de repente a veste branca com que havia
revestido Elpidíforo, ao sair do batismo, e tendo-a
estendido diante de seus olhos e de todos, disse ao

apóstata,que est'ava sentado, como seu iuiz: "Eis
a veste que te acusará quando vier o grande iuiz, e
que te precipitará no abismo de enxôfre. Essa veste,
que te 

-envolveu 
quando saiste puro das águas lus-

trais, duplicará teu suplício, guando estiveres sepuJ-

tado t aÁ ch'amas eternas, porque te revestiste de
maldição, perdendo o sentimento do verdadeiro
batismo e da [C. A êsse espetáculo e a essas palavras,
tôda a cidade derramou lágrimas; o apóstata Elpidí-
Ío,ro ficou calado, de vergonha. Outro apóstata
chamado Teucário, que tinha sido leitor e tivera sob
sua direção crianças que aDrendiam o canto mandou
que se chamassem doze delas que conhecia por terem
belas vozes. Procuraram depressa f:azê-las vir, mas
não quiseram deixar c,s santos confessores e pren-
diam-se-lhes aos ioelho,s, chorandoi os hereges, s€pâ-

(1) Vict., de Vite, Post., l. r\I.
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rando-as de espada na mão, levaram-nas a Cartago.
Tentaraffi, â princípio, ganhá-las com carícias; depois,
atormentaram-nas várias vêzes, dando-lhes porreta-
das; elas, porém, ficaram irremovíveis. A perseguição
passou, a cidade de Cartagoi respeitava-as como doze
apóstolos. Viviam ainda, quando Vítor escrevia,
morando juntas, comendo à mesma mesa e cantando
juntas os louvores de Deus,

Os Bispos e o clero arianos perseguiam mais
cruelmente os católicos gue o rei, e os outros vân-
dalos. Êsses Bispos andavam po,r tôda parte, de
espada ao lado, com seu clero. O mais cruel de
todos eÍa Antônio, vizinho do deserto de Trípoli.
Moveu o rei Hunerico, que c, conhecia, a relegar
para aquêle deserto Eugênio, Bispo de Cartago.
Antônio, tendo ordem de o guardar, mandou pô-lo
numa prisão estreita, tão estreita, que êle não podia
ser visto por ninguém. Procurou mesmo vários arti-
fícios para o f.azer morrer. Santo Eugênio, tocado
pela aflição de sua igreja, trazia um cilício e dormia
no chão duro, coberto apenas com um saco. A auste-
ridade, unida à velhice, causou-lhe uma paralisia, que
lhe embaraçava a língua. Antônio mandou buscar
vinagre muito forte e [ê-lo beber à fôrça, julgando
que morreria; seu mal aumentou, ê verdade, mas
depois, êle ficou curado.

Foi ainda êsse mesmo Antônio, eue, vendo que
não podia obrigar um santo Bispo, chamado Habet
Deum a se f.azet ariano,, mandou atar-lhe as mãos
e os pés com grossas cordas, e fechar a bôca para
que não gritasse; depois, derramou água sôbre êle,
pretendendo com isso dizer que tornava a ser bati-
zado; depois, tendo-o desamarrado, disse-lhe como
triunfante: Eis-vos agora cristão como nós, meu
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irmão; não podereis, no futuro, não vos submeter à
vontade do rei. O santo Bispo respondeu: Para ser
culpado de semelhante impiedade, é preciso gue a
vontade consinta. Eu sempre conservei a mesma Íe e
enquanto me tínheis atado e com a bôca fechada, Í.azia
no meu coração um protesto gue os anjos escreviam
para o apresentar a Deus. Não ôontente com êsse
protesto, foi a Cartago, apresentar uma gueixa a
Hunerico onde se lamentava, com fôrça, da m'aneira
baixa e indigna com gue se tratavam os bispos exi-
lados, aos guais não permitiam viver, pelo menos em
repouso, depois de os terem privado de seus bens,
de sua igreja, de sua pâtria, de sua casa. Vítor gue
narra o resumo, dessa queixa, diz gue o rei respondeu
a Habet Deum: ide procurar nossos bispos e f.azei o
que vos disserem, porque têm todo ,o poder, nessa
matéria.

Êsses Bispos, secundados pelos vândalos, reba-
tizavam todos os que podiam apanhar pelas estradas.
Iam muitas vêzes, com soldados armados, às aldeias
e arrabaldes, f orçavam as portas e entravam nas
casas, levando água gue derramavam sôbre os que
estavam adormecido,s, em suas camas; depois grita-
vam que êles os tinham feito cristãos. Os mais
esclarecidos não davam a isso a menor importância;
mas os mais simples, julgando-se manchados por uma
espécie de novo batismo, cobriam imediatamente a
cabeça de cinzas, cingiam o corpo com um cilício ou
esfregavârn-se na lama rasgando as vestes, com gue
os tinham coberto e as lançavam às sentinas. Cirila,
o pretenso patriarca dos arianos, mandou tirar de
Cartago o filho de um nobre, com sômente a idade
de sete anos; depois, tendo-lhe fechado a bôc ã1 Íter-
gulhou-o na fonte batismal. O menino, em tal cir-

4tõ
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cunstância, gritava: sou cristão! e a máe, de cabelos
em desalinho, seguia-o por tôda a cidade. Êle usou
da mesma violência com o,s filhos de um médico de
nome Liberato, já condenado ao exílio, com tôda a
família. Os arianos obrigararl-Ílo â se separar das
crianças; Liberato mostrou com isso muito sofrimento,
mas a mulher, deteve-lhe as lágrimas, fazendo-lhe
ver que êles eram de |esus Cristo. Algum tempo
depois, separaram Liberato da espôsa e disseram-lhe
que o marido tinha obedecido às ordens do rei. Ela
pediu para o ver e tendo-o encontrado diante do
tribunal, acorrentado, fêz-lhe violentas censuras, por
sua apostasia. O marido, vendo gue a haviaÍl eflgâ-
nado, respondeu-lhe: Que tendes, minha mulher?
Que vos disseram de mim? Pela graça de |esus
Cristo, continuo sempre católico e jamais poderei
deixar de ser o que sou.

Houve na mesma ocasião uma sêca incrível por
tôda a África, que causou a carestia e depois a peste.
A calamidade foi tal gue não havia mais comércio,
nem mesmo liames de família. Cada gual ia para
onde podia, procurando matar a sêde. Bem depressa
as montanhas, as colinas, as grandes estradas, âs

praças das cidades ficaram juncadas de cadáveres.
Lugatet muito povoados ficaram inteiramente deser-
tos. O flagelo particularmente se [êz sentir entre os

vândalos, habituados à abundância, e aos gue êles

tinham seduzido. Haviam prometido a êstes, como
prêmio de sua apostasia, gue nada lhes haveria de
faltar. Não encontrando nada mais com gue viver
nas províncias, chegaram em massa 'a Cartago, de
onde Hunerico vendo-os expirar, um depois do outro,
os expulsou todos de uma vez, para gue não trans-
formássem a cidade num verdadeiro túmulo. Foram,
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então, morrer [ora, sem poder regressar para suas
casas. Humerico mesmo morreu em 4.84, de uma
doença de corrupção, com o corpo roído de vermes
e caindo em pedaços. Tinha reinado sete anos e dez
meses e teve por sucessor não o filho Hilderico, pelo
qual tinha, entretanto, massacrado uma parte da
família, mas Gontamundo, filho de Genton, que o
privilégio da idade chamava para a realeza.

Gontamundo chamou de novo os bispos exila-
dos, entre outros, Santo Eugênio. Mas tendo morrido
depois de dois anos de gõvêrno, seu irmão Trasa-
mundo sucedeu-lhe a 24 de setembro de 496. O novo
rei dos vândalos perseguiu os católicos, menos pela
violência, como os predecessores, do gue prometen-
do-lhes cargos, dignidades, dinheiro, ou a impuni-
dades dcs crimes. Todavia exilou de novo Santo
Eugênio de Cartago, que morreu no ano 505, em
Álibi, cidade so,b o domínio dos arianos visigodos.
Proibiu, sobretudo, sagrarefii-se bispos para as igrejas
que estavam vagas. Mas os bispos católicos, paÍa
não deixar perecer a religião, e obedecer a Deus,
antes gue a um homem, sagraram bispos em tôdas as
igrejag vacantes, em particular Sao Fulgêncio, p,aÍa
a de Ruspe, como temos no dia 2 de janeiro.

**t
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Profeta

Antigo T estomento

O livro de Esdras e o de Neemias formavam,
na antiguidade, um só livro. Tratam da restaurSção
da comunidade de Israel na Palestina, depois do
cativeiro da Babilônia, e abarcam um período de tempo,
que vai desde o edito de Ciro, em 538 antes de
Cristo, até os últimos anos de Esdras, 398.

O livro de Esdras divide-se em duas partes.
Na primeira trata do primeiro repatriamento dcs
judeús e da reedificação do templo. Na segunda
parte descreve um segundo repatriamento e a reforma
feita pelo profeta.

O livro de Esdras, chamado também livro de
Neemias, descreve a reconstrução dos muros de letu-
salém e as dificuldades gue foram vencidas. Trata
da organizaçáo política e religiosa da nova comuni-
dade 

-de 
lsrael, rgferindo-s€ à reforma de certos

abusos.

No dia 4 de julho, a notícia sôbre Santo Ageu
levou-nos ao primeiro repatriamento a |erusalém,
sob Zorobabel, dos judeus. Mais de cinqüenta anos
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depois, deu-se a segunda restauração dirigida por
Esdras e Neemias, que se vê nos livros canônicos
intitulados Esdras e Neemias ( Vulg., II Esdr. ) .

"No primeiro ano de Ciro, rei dos Persas, a fim
de se cumprir a palavra do Senhor pronunciada pela
bôca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de
Ciro, rei dos persas, que mandou publicar em todo
o seu reino, de viva voz e por escrito, esta ordem:
Eis o que diz Ciro, rei dos persas: O Senhor Deus
do céu deu-me todos os reinos da terra, e Êle mesmo
me mandou que lhe edificasse um templo em |eru-
salém, q.re está na )udéia. Quem é dentre vós p?Í-
tencente ao seu povo? O seu Deus seja com êle.
Va para |erusalém, que está na |udéia, e edifique
a casa do Senhor Deus do Israel. O Deus (uerda-
deiro) é aquêle que está em |erusalém. Todos aquêles
que ainda restam (de ludá) , em qualquer lugar onde
habitem, sejam a judados pelas populações dêsse
lugar com prata, com ouÍo,, com (outros) bens e com
gados, com dons voluntàriamente oferecidos para o
templo de Deus, que está em ferusalém".

Êste foi o edito lançado por Ciro, rei dos persas.

"Então os chefes das f amílias de f udá e de
Benjamim, os sacerdotes, os levitas, e todos aquêles
cujo coração Deus tinha tocado, prepararârrl-se para
ir reedificar o templo do Senhor, que estava em feru-
salém. Todos os gue moravam perto deles a juda-
ram-nos, pondo em suas mãos objetos de prata e de
ouro, utensílios, gadcs e coisas preciosas, além
daguilo que tinham oferecido voluntàriamente.

419
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"O rei Ciro entregou também os vasos do templo
do Senhor, gue Nabucodonoso,r tinha levado de
ferusalém e que tinha pôsto no templo do seu deus.
Ciro, rei dos persas, mandou-os ertregar por mão de
Mitridates, filho de Gazabar, e deu-ós por conta a
Sassabasar, príncipe de |uda. Eis o número dêles:
Trinta co,pos de ouro, mil copGs de prata, vinte e nove
facas, trinta taças de ourc,, quatrocentas e dez taças
de prata de segundo tamanho, e mil outros vasos.
Todos os vasos de ouro e de prata, eram cinco mil
e quatrocentos. Todos levou Sassabasar, com os que
voltaram do cativeiro de BabilOnia para )erusa-
lém". (1 )

Segue-se a lista dos repatriados: chefes, gente
do povo, sacerdotes, levitas, natineus, filhos dos
servos de Salomão , f.inalizando pelo total:

"Tôda esta multidão era como um só homem
(e compreendia) quarenta e duas mil trezentas e

sessenta pessoas, sem contar os seus servos e as suas
servas, que eram sete mil trezentos e trinta e sete;
entre êles havia duzentos cantores e cantoras. Tinham
setecentos e trinta e seis cavalos, duzentos e quarenta
e cinco machos, quatrocentos e trinta e cinco camelos,
seis mil'setecentos e vinte jumento,s.

"Muitos dos chefes das famílias, tendo entrado
no templo do Senhor que está em |erusalém, Íizeram
oferendas espontâneas à casa de Deus , paÍa se reedi-
ficar no seu lugar. Deram, conforme as suas posses,
para a despesa da cbra, sessenta e um mil dáricos de

ou(o, cinco mil minas de prata e cem vestimentas
sacerdotais". (2)

(1) Esd 1, 1-11.
(2) Esd 2, 64-70.

t_
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Depc,is da restauração do altar e restabeleci-
mento áo culto, são lançados os f undamentos do

ram-lhes:
Deixa-nos edificar convosco, porque nós

buscamos o vosso Deus, do Ílêsülor modo gue vós;
temos-lhe sempre imolado vítimas, desde 9 tempo
de Assaradão, rei da Assíria, que nos mandou para
agui". -

"ZoÍobabel, |osue e os outros chefes das famí-
lias responderam-lhes:

Não convém a vós e a nós edificar junta-
mente a casa ao nosso Deus; nós, sôzinhos, â ediÍi-
caremos ao Senhor nosso Deus, como Ciro, rei dos
persas, nô-lo ordenou. ,

" Daqui resultou que o povo da terra intimidava
o povo de |uda e estorvâvâ-o na obra. (Ot inimigos
de luda) subornaram alguns conselheiros (da rei) ,

para destruírem o seu projeto. Isto durou todo o
tempo de Ciro, rei dos persas, até o reinado de Dario,
rei dos persas". (3)

Destarte, os trabalhos do templo so ÍecoÍleÇâ-
ram sob o reinado de Dario, e nêle terminaram.
Esdras então aparece, com a sua missão reformadora*

Esdras era filho de Saraias, filho de Azarias.
Era no reinado de Artaxerxes, rei dos persas. "Êste
Esdras veio de Babilônia: era um escriba muito habil
na lei de Moisés, gue o Senhor Deus tinha dado a

I
427

(3) Esd 4, 1-5.
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Israel. o rei concedeu-lhe tudo o que êle pediu,
porgue a mão do Senhor seu Deus era com êle.
vários dos filhos de Israel, dos filhos dos sacer-
dotes, dos filhos dos levitas, dos cantores, dos por-
teiros e dos natineus foram para Jerusalém no séíimo
ano do reinado de Artaxerxes. chegaram a Jerusa-lém no guinto mês do sétimo ano 

-dêste ,éi. Êre
partiu de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês,
e chego,u a Jerusalém no primeiro dia dô guinto mês,
porgue a mão benéfica do seu Deus era com êle.
Esdras tinha efetivamente preparado o seu coração
par? buscar a lei do Senhor e para cumprir e ensinar
em Israel os seus preceitos e as suas ordenações.

"Esta é a cópia da carta, gue o rei Ariaxerxes
deu a Esdras, sacerdote e escribá, instruído nas pala-
vras da lei e dos preceitos do Senhor relativos a
Israel:

"Artaxerxes, rei do,s reis, a Esdras, sacerdote e
escriba versado na lei do Deus do céu, etc. Foi
decretadi por-mim_gue no meu reino todo aguêle do
povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levi[as, gue
queira ir -para Jerusalém, vá contigo. com efeito, tu
és enviado pelo rei e pelos seus sete conselheiros a
inspecionar a_fudeia e Jerusalém, no gue diz respeito
à lei do teu Deus, a qual está na tua mão, 

" 
. Í"ru,

a prata e o ouro, Çue o rei e os seus conselheiros ofe-
receram espontâneamente ao Deus de Israel, cujo
tabernáculo está em Jerusalém. Toda a prata e ouro,
que encontrarem em tôda a província de Babilonia
9 gue o povo guiser oferecer, e tudo o gue os sâcer-
dotes espontâneamente oferecerem à ãusu de seu
Deus, gue está em )erusalém, recebe-o com liber-
dade; cuida de comprar com êste dinheiro novilhos,
carneiros, cordeiros, assim como o necessário para as
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oblações e libações, e oferece-as sôbre o altar do

tÀpi" do vosso Deus, que está em |erusalém. Tu e

teus irmãcs, disporeis, io-o ,ro. aprouver, do resto

cia prata e do ór.o, conforme 'a vontade do vosso

Deús. Os utensílios, que- te Íoram dados para o
serviço da casa do teu Deus, coloca-o na presença

do Deus de |erusalém.
"Quanto às outras cc,isas, que forem necessárias

para a casa do teu Deus, tudo o que te [ôr preciso
qastar, ser-te-á dado do tesouro real, e do que é meu.

Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros

do erário público, que estão além do .io, que- tudo
o que vos pedir Esáras, sacerdote, escriba da lei do

Deus dc céu, lhcs deis sem demora: prata, ate- a

quantia de cem t'alentos; trigo, até cem coros; vinho,
atê cem batos G); azeite, 'atê cem batos; sal, sem

medida. Tudo o que pertence ao culto do Deus do

céu, seja dado pontualmente à casa do Deus do céu,

não suceda irai-se Êle contra o reino do, rei e de

seus filhos. NOs vos notificamos também que, rel'a-

tivamente a todos oS sacerdotes, levitas, cantores,
porteiros, natineus e ministros da casa dêste Deus,
,ão t"."is poder de lhes impor impôstos, nem tributo,
nem cutros encargos.

"E tu, Esdras, segundo a sabedoria que Íece-
beste do teu Deus, estabelece os iuizes e presidentes,
que julguem todo o povo que está além do rio, isto é,

todos aquêles que conhecem a lei do teu Deus, e ensina
também livremente aos que a ignoram. "Todo o que
não observar exatamente a lei do teu Deus e a ordem

(4) Unidade de medida para líquidos equiva[qnte a. qQrca

de trinta e oito litros.
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do rei, será condenado ou à morte ou ao destêrro, ou a
alguma multa sôbre os seus bens, ou à prisão".

, Depois daguela carta de Artaxêrxes, Esdras
rendeu graças a Deus, dizendo:

"Bendito seja o Senhor Deus de Ílo,ssos pais,
que pôs no coração do rei êste pensamento de glori-
ficar a casa do Senhor, que está em ferusalém, õ qu"
inclinou para mim a benevolência áo rei, dos rór.
conselheiros e de todos os príncipes podero,sos da
côrte do rei. Eu, confortado pelá -áo do senhor
meu P"gr, gue estava sôbre mim, juntei os princi-
pais de Israel para virem comigo" . (5)

Muitos foram os judeus r"patriados com Santo,
Esdras, gue diz:

"Êstes são os chefes das famílias com a sua
genealogia dagueles que vieram comigo de Babi-
lônia, no reinado do rei ] rtaxerxes: Dõs filhos de
Fin,áias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos
filhos de Davl Hato,, que descendia de Sequenias;
dos filho,s de Faros, Zacarias, e com êle cento e cin-
qü_enta- homens; dos filhos de Faat-Moab, Elioenai,
filho de zarrias, e com êle duzentos homens; dos
filhos de Adan, Ahed, filho de fonatan, e com êle
cinqüenta homens; dos filhos de Alão, Isaías, filho
de Atalia, e com.êle setenta ho,mens; dos filhos de
Safatias , Zebedia, filho, de Miguel, e co{n êle oitenta
homens; dos filhos de foab, Obedia, filho de ]aiel,
e com êle duzentos e dezoito homens; dos filhos de
Selomit, c, filho de ]osefias, e com êle cento, e sessenta
homens; dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai,
e com'êle vinte e oito hornens; dos, filhos de Azgad,
]oanan, filho de Ecetan, e com êle cent o e dez 

-ho-

(õ) Esd 7, 1-28.
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mens; dos filho's de Adonicão, que eJam os último's'

eis os seus nomes: Elifelet, |eiel e Samaiais, e com

êles sessenta homens.
"Reuni-os junto do rio, que corre para Aava'

e ficamos ali três dias; busquei entre o povo e entre

os sacerdotes 'alguns dos filho,s de Levi, e não erCoÍl-

trei ali nenhum.
.,Por 

isso, enviei Eliezer, Ariel, seràeias, Elnatan,

|arib, outro Elnatan, N
pessoas princiPais, com
da lei. Enviei-os a Edo
de Casfia, e pus-lhe na b
dizer a Edo e aos seus ir
CasÍia, para nos trazerem ministros d'a casa do nosso

Deus. Ôo*o a mão favorável do nosso Deus estava

*br" nós, êles nos trouxeram um homem doutíssimo

dos filhos de Mooli, filho de Levi, filho de Israel,

(chamado,) Sarabias, com os seus filhos e seus irmãos,

à;; ;t"m 'dezoito; Hasabias, e com êle Isaías' dos

fithor de Merari, e seus irmãos e seus filhos, que

eram vinte; dos natineus, que Davi e os príncipes

tinham destinado ao serviço dos levitas, duzentos e

vinte natineus, todo,s designados pelos seus nomes.

Estando junto do rio Aava, publiguei ali um

jeium para nos humilh
Deus e paÍa lhe Ped
nós, para nossos filhos e

conosco. Ccm efeito, tiv
uma escolta de soldados
desse dos nosso's inimigos pelo caminho' porque

tínhamos dito ao rei: A mão do nosso Deus está

.com todos os que o buscam com sinceridade, mas o

seu poder g g,ieu furor estão contra os que o aban-
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donam. Nós, com êste fim, Je,uamos e fizemos oração
ao nosso Daur, e tudo nos sucedeu prôsper"*"rrt".

"Escolh i doze dentre os príncipes dos sacerdo-
tes, sarabias e Hasabias, e i.* êÍes dez dos seus
irmãos. Pesei diante dêles a prata, o ouro e os vasos
consagr"d9 da casa do nosso Deus, gue o rei, os
seus conselheiros, os seus príncipes e toãos os israe-
Iitas, que se encontravam Iá, tiíham oferecido. En-
treguei nas suas mão,s o pêso de seiscentos e cinqüenta
talentos de prata, cem vasos de prata, cem taientos
de ouro, vinte- taças de ouro, qu; finham o pêso de
mil dáricos, dois vasos dum bronze muito 

-claro 
e

brilhante, tão belos como ouro, e disse-lhes:
VOs sois os santos do Senhor, e santos são

os vasos, a prata e o ouro, que foram espontâfleâ-
mente oferecidos ao Senhor Deus de noisos pais:
vigiai e guardai-os, até que os peseis em |eruialcm
na presença do,s príncipes dos sacerdotes e dos levi-
tas, e dos chefes das famílias de Israel, para se
conservarem no tesouro da casa do Senhor".

"Os sacerdotes e os levitas receberam o pêso da
prata, do ouro e dos vasos, para o levarem a I"*-
salém, à casa do nosso Deus.' "Partimos do rio Aava no dia doze do primeiro
mês, a fim de irmo,s para ]erusalémi a mão do rrosso
Deus foi conosco e livrou-nos das mãos do inimigo,
dos que nos armavam ciladas pelo caminho. -

"Chegamos a ]erusalém e ficamos ali três dias.
§si quarto dia pesou-se a prata, o ouro e os vasos,
na casa do nosso Deus por mão de Maremot, filho
do sacerdote LIrias. |unto dele estava Ele:azar, filho
de Fineias, e com êles lozabed, filho de |osué, e
N,oadaia, filho do levita Benói. Tudo foi cóntado e
pesado, e de tudo se Íêz então o inveatário.
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"Os filhos da transmigração, gue tinham vol-
tado do cativeiro, ofereceram em holocausto ao Deus
de Israel doze novilhos por todo o povo de Israel,
noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiro,s, e

doze bodes pelo pecado, tudo em holocausto ao
Senhor. Entregaram os editos do rei aos sátrapas,
gue eram da côrte do rei, e aos governadores de além
do rio, os quais exaltaram o povo e a casa de
Deus". ( 6 )

Esdras, ao chegar, constatou, com grande dor,
gue os casamentos irregulares entre os judeus, coo-
trários ao espírito da lei proliferaram extraordinària-
mente, o gue era preludicial ao desenvolvimento da
raça eleita.

Disseram-lhe os chefes:
O povo de Israel, o,s sacerdotes e os levitas

não se separaram dos povos dêste país; imitam as
abominações dêles, isto é, dos cananeus, dos heteus,
dos fariseus, dos jabuzeus, dos amonitas, dos rnoâ-
bitas, dos egípcios e dos amorreus, porgue to,maram
das suas filhas, para si e para os seus filhos, e
misturaram a linhagem santa com os povos dêste país;
a mão dos príncipes e dos magistrados foi a primeira
nesta transgressão".

E Esdras:
"Quando ouvi estas palavras, (cheio de dor)

rasguei a minha capa e a minha túnica, arranguei o,s

cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-
me triste. ]untararr-s€ ao pé de mim todos os que

(6) Esd 8, 1-36.
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temiam a palavra do Deus de Israel, por causa da
transgressão daqueles que tinham voltado do cati-
veiro, e eu permaneci sentado, triste, até o sacrifício
da tarde. Na altura do sacrifício da tarde, levantei-
me da minha aflição, com a minha capa e a minha
túnica ras.gadas, pus-me de joelhos, estendi as minhas
mãos para o Senhor e meu Deus, e disse;

Meu Deus, estou confundido e envergonho-
me de levantar a minha face para ti, porgue as nossas
iniqüidades multiplicaram-se sôbre as nossas cabeças,
e os nossos delitos cresceram até o céu. Desde o
tempo de nosscs pais até hoje, temos cometido graves
pecados; por nossas iniqüidades temos sido abando-
nados, nós, os nossos; reis, os nossos sacerdotes, nas
mãos dos reis da terra, e entregues à espada, ao
cativeiro, à rapina e à vergonha que ainda hoje cobre
o nosso rosto. Agora por um pouco, por um momento,
foram admitidos os nossos rcgos pelo Senho,r nosso
Deus, deixando-nos algumas relíquias e dando-ncs
um abrigo no seu santo lugar, para f.azer brilhar
nossos olhos e dar-nos um pouco, da vida na nos,sa
escravidão; de fato, nós somos escravos, mas o nosso
Deus não nos desamparou no meio da nossâ escrâ-
vidão,, antes nos fêz achar misericórdia diante do rei
dos persas, conservando-nos vida bastante para edi-
ficar a casa do nosso Deus, reparar as suas minas,
prometendo-nos um refúgio seguro em |udá e em
|erusalém".

E continuou:
Agora, Deus nosso, que diremos depois

disso? NOs abandonamos (nouamente) or teus ÍrâÍl-
damentos, que nos tinhas intimado pelos profetas,
teus servcs, dizendo: A terra, que vós ides possuir,
é uma terra imunda por causa da imundícia dos povos
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dessas- regiões, por causa das abominações daqueles
que a encheram, de uma extremidade à outra, das
suas impurezas;. Por isso não deis vossas filhas a
seus filhos, não tomeis suas filhas para vossos Íilhos,
não procureis jamais nem a sua Paz, W a sua pros-
peridade, para que sejais poderososrrfara que comais
os bens desta terra e para que tenhais por herdeiros
os vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que
nos tem sucedido, por causa de nc,ssas péssimas obras
e dos nossos grandes pecados, tu, ó nosso Deus,
livras-te-nos da nossa iniqüidade e salvaste-Ílos, como
hoje se vê, a fim de que não violássemos mais os
teus mandamentos, nem celebrássemo's matrimônios
com os povos dados a tais abominações. Porventura
estarás tu irado contra nós até (permitir) o nosso
(total) extermínio, sem nos deixares nenhum resto
do povo para que se salve? Senho,r Deus de Israel,
tu és justo; nós fomos deixados, para sermos salvos,
como hofe o vemos. Aqui estamos diante de ti com
o nosso pecado (para gue o perdoes) , porque, depois
disso, não se pode estar na tua presença" (7 ) ,

Finda esta oração, que o prof eta levantou a
Deus, na sua tristeza, Es'dras mandou aos homens
que repudiassem as mulheres estrangeiras.. " Enguanto Esdras, chorando, f.azia esta oração
e esta confissão, prostrado diante do templo de Deus,
uma grande multidão de Israel, de homens, mulheres
e meninos,, juntou-se ao pé dêle, e o povo irrompeu
num pranto desfeito. Então Sequenias, filho de |eiel,
dos filhos de Elão, respondeu a Esdras:

NOs prevaricamos contra o nosso Deus,
tomamos mulheres estrangeiras dos povos desta

(7) Esd 9. 1-15.
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terra. Contudo, agora, se Israel se arrepende disso,
façamos um pacto com o Senhor nosso Deus, de
que lançaremos fora tôdas as mulheres e os filhos
nascidos delas, conformando-nos com a vontade do
Senhor e com a dos que respeitam os preceitos do
Senhor nosso Deus. Faça-se segundo a Lei. Levan-
t9-te, a ti pertence resolver. NOs seremos contigo.
Cobra alento, e põe mãos à obra".

"Levantou-se Esdras e obrigou a jurar aos che-
fes dos sacerdotes, dos levitas e de todo o Israel,
que fariam comd se acabava de dizer, e êles juraram.
Esdras partiu de diante da casa de Deus, e foi a
casa de |oanan, filho de Elisib; entrando ali, não
comeu pão nem bebeu água, porque chorava o pecado
daqueles que tinham voltado do cativeiro.

Depois disso, "deitou-se um pregão, em fudá e
em |erusalém, a todos os filhos que tinham vindo
do cativeiro, para que se juntassem em f eru-
salém. A todo o que não comparecesse dentro de
três dias, conforme a ordem do,s chefes e dos anciãos,
ser-lhe-iam confiscados todos os bens ; (além disso )
êsse tal seria lançado fora do ajuntamento dos gue
tinham vindo do cativeiro. Concorreram, portanto,
todos os homens de |udá e de Benjamim, dentro de
três dias, a |erusalém, no dia vinte do nono mês. Todo
o povo co,mpareceu na praça do templo de Deus,
tremendo por causa dos seus pecados e por causa das
chuvas (8).

"O sacerdote Esdras levantou-se e disse-lhes:
VOs prevaricastes, casando com mulheres

estrangeiras, acrescentando êste aos outros delitos de

(8) abundantes que caÍam e eraEl considoradas oomo urr
castigo de Deus.
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Israel. Agora, confessai o vo,sso pecado ao senhor
Deus dos vossos pais e f.azei o gué é do seu agrado;
separai-vos dos povos desta terra e das mulheres
estrangeiras".

"Tôda a multidão respondeu em alta voz:
Faça-se como nos disseste. Todavia, como

o povo é 
-numeroso e é tempo de chuva, não podemos

estar de fora; demais, isso não é obra de um-dia nem
de dois, porque gravissimamente pecamos. Estabe-
leçam-se alguns chefes para representar tôda a mul-
tidão; todos os gue em nossas cidades casaram com

"Opuserârn-se a isto fonatan, filho de Azael, e

l_aazia, filho de Tecué, apoiados pelos levitas
Mosolão e Sebetai. Todavia os filhos (gue tinham
uindo) do cativeiro f.izeram conforme havia sido
proposto. Esdras, sacerdote, e os chefes das famí-
lias segundo as casas dos seus pais designados todos
pelos seus nomes, sentaram-se (ro seu tribunal,
no primeiro dia do décimo mês para examinar o
assunto. Acabaram de f.azer a conta de todos os
homens que tinham tomado mulheres estrangeiras,
no primeiro dia do mês" (9 ) .

Segue-se a lista dos delinqüentes.

Sômente mais tarde Esdras obteria resultados,
quando Neemias apareceu em socorro da situação.,

43l

(9) Esd 10, 1-l?.
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Neemias era um Judeu zeloso, filho de Helquias,
o qual ficou sabedor das tristes circunstâncias em
gue jaziam os judeus repatriados. E lêem-se as
palavras (ou hist'ória) d" Neemias:

"Aconteceu no mês de Casleu ( l0 ) , no ano
vigésimo (do rei Artaxerxes Longimano) gr" eü es-
tava no castelo de Susa. Chegou Hanani, uD dà
meus irmãos, com alguns homens de Juda, a guem
perguntei pelo,s judeus que tinham ficado, que sobre-
viviam ainda depois do cativeiro, e acêrca de leru-
salém. Êles me responderam:

Os que ficaram, depois do cativeiro, e foram
deixados na província, estão numa grande aflição e
em ignomínia; os muros de Jerusalém foram destruí-
dos, e as suas portas consumidas pelo fogo".

"Quando ouvi estas palavras, sentei-me, chorei
e estive como em luto muitos dias. )ejuei e orei, na
presença do Deus do céu, dizendo:

Peço-te, Senhor Deus do céu, forte, grande
e terrível, gue guardas o teu pacto e a tua misericórdia
paÍa com aguêles gue te amam e observam os teus
mandamentos, gue os teus ouvidos estejam atentps e
os teus olhos se abram para ouvir- a oraç'ão
gue eu, teu servo, estou fazendo na tua presença, de
íoite e de dia, pelos filhos de Israel, teus servos,
confessando os pecados dos filhos de Israel, com os
quais te temos ofendido. Em realidade, eu e a casa
de meu pai pecamos. Ofendemos-te gravemente,
não guardamos os mandamentos, as leis, as orderlâ-
ções, gue prescreveste a teu servo Moisés. Lembra-te

(10) Novembro-dezembro.
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da palavra que deste a Moisés' teu servo' 99nd9
ã[.ã;' 

^-st 
vos prevaricardes, eu vos espalharei

entre os povos; mas, se vos converterdes a mim' se

guardares os meus preceitos e os cumprirdes' ainda

ü""-t""riais siãã 
"rfan".qos 

aré as exrremidades do

mundo, "., 
,ror-ir"rãrài dêsses países e vos recondu-

Ár"i uo lugar á"" escolhi Para nêle habitar o meu

"o*". 
"Ê"stes são teus servos e teu povo' gue tu

resqataste com a tua grande Íôrça e com a tua mão

ooã"to"u. Peço-te, Sênhor' gue estejam atentos os

i"* ;i}ão, á'ãràíao do teu i"rro e às súplicas dos

teus servos, 
- o 

teu nome' Digna-te'

ug*á, f ur.* do o teu servo' Íaze'o

achar miseri homem" ' Eu era co-

peiro do rei" (11).

Com cartas do rei, Neemias partiu Para |eru-
salém, examinou as muralhas da cidade e exortou os

israelita, u r".t"struí-las, não obstante a atitude dos

inimigos.

Afinal, orgarrizoü-se uTt grande assembléia e

Esdras t", u"-frovo a lei de Moisés, que Deus havia

prescrito a lsrael.

" O sacerdote Esdras levou a lei Para diante da

multidão dot Ío-""t, das mulheres e de todos' os

ã"" a podiam entender, no primeiro dia do sétimo

;rà. 
*Érá;;s1stêve 

a ler o livro claramente, no meio

da praça que Íica diante da porta das fguas' desde

manhã até o meio-di a, rta ptã""tça dos homens' das

mulhere, " 
do-! i ti1l a podiam entender, e todo o

(11) Ne l, 1-11.
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povo tinha os ouvidos atentos à leitura do livro. Es.
dras, o escriba, pôs-se em pé sôbre o estrado de
madeira, gue tinha nrandad o- Í.azer para falar; esta-
vam em pé, junto dêle, à sua direita, Matatias, se-
méia, Ania, LIria, Helcia, e Maasia; à sua esquerda,
Fadaia, Misael, Melquias, Hasum, Hasbad uii, iu-
carias e Mosolão. Esdra s: abriu o livro à vista de
todo o povo, porque êle estava mais alto gue todo o
ryovo, .", loqo que o abriu, todo o povo ," pO, em pé
(em sinal de respeito pela palauri de Deus) . 

--- F -

"Esdras bendisse ao Senhor, o Deus grande, e
todo o povc., levantando as mãos, ,espondeõ,

" - Amém, amém".

. "Depois inclinaram-se e, prostrados por terra,
adoraram a D^er1s. Josué, Báni, Serebias, |amiÀ,
i.yb, Septai, Odias, Maasias, Celita , Azari,a", yrri_
bed, Hanan, Falaia e os outros levitas f.aziamistar
o povo em silêncio, para ouvir a lei; cada um se
conservâvâ noi seu lugar. Êles leram o livro da lei
de Deus distinta e clãram, nte para se estender, e o
povo entendia quanto se estava lendo.

"Neemias, governador, Esdras, sacerdote e
escribas e os levitas, que interpretavam a lei a toJo ã
povo, disseram:

Êste dia ê consagrado ao Senhor nosso
Deus; não estejais tristes, ,ã- choreis.

"com efeito,_t-odo o povo, ouvindo as palavras
da lei, chorava. (Neemias) disse-lhes:

" - Ide, comei carnes gordas, bebei vinho mis.
turado com mel, e mandai qúinhões aos gue oão tem
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nada preparado para si, porque êste é um dia santo
do Senhor; não estejais tristes, porque a alegria do
Senhor é a nossa fortaleza" .

"Os levitas f.aziam estar todo o povo em silêncio,
dizendo:

Estai calados, não vo,s aflijais, porque êsse
dia e santo".

"Todo o povo, pois, foi comer e beber, mandou
quinhões e entregou-se a grand e Íegozijo, po,rque ti-
nham entendido as palavras que Esdras thes havia
ensinado".

"Ao cutro dia, os chefes das famílias de todo o
povo, os sacerdotes e os levitas, congregârâÍt-se rrâ
presença de Esdras, o escriba, para que lhes inter-
pretasse as palavras da lei. Acharam escrito na lei
ter mandado o Senhor, por meio de Moisés, que os
filhos de Israel habitassem debaixo de tendas, no
dia solene da sétimo mês, e que apregoassem e divul-
gassem por tôdas as suas cidades e em |erusalém o
seguinte aviso: Saí ao monte, trazei ramos de oli-
veira cultivada e de oliveira selvagem, de murta, de
palmeira e de árvores frondosas, para que se façam
as tendas conforme está escrito.

"Saiu, pois, o povo, e trouxe (os ramos ) . Fize-
ram para s,i tendas, cada um sôbre o seu terraço, nos
seus átrios, no átrio da casa de Deus, na praça da
porta das Águas e na praça da porta de Efraim.
TOda a multidão dos que tinham vindo do cativeiro
fêz tendas, e habitou nelas. Os filhos de Israel não
tinham feito assim desde o tempo de ]osué, filho de
Nun, até aquêle dia. A alegria foi extraordinária.
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(Esdras) leu o livro da lei de Deus todos' os dias,
desde o primeiro até o último; celebraram esta sole-
nidade durante sete dias, e no oitavo dia houve uma
reunião solene, segundo o rito" (12) .

Santo Esdras foi um dos principais restauradores
de Israel, depois do cativeiro. Aparece-nos calmo,
sábio, s,abendo tirar partido da fraqueza de velho para
comover o povo e assim convertê-lo.

Adon introduziu-o nos martirologios latinos com

]oel.

***

(L2) Ne 8. 1-18.

L
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Pro'Íeta

Antigo T estamento

É prováVel que |oel tenha profetizado no meio
de |udá depois da ruína de Israel, por volta do ano
400 antes de Cristo. Anunciou a destruição do reino
de ]uda e a liberdade que Deus haveria de conceder
ao seu povo depois do cativeiro.

Com incomparável grandeza descreveu o luizo
final, e profetizou a descida do Espírito Santo sôbre
a Igreja.

|cel, filho, de Fatuel, é um dos doze profetas
menores, o segundo na ordem da Vulgata e do
hebreu. Sua mensagem é escatológica e apocalíptica,
e se inicia com a descrição duma prodigiosa invasão
de gafanhotos, gue espalha o luto por tôda a parte.

"Ouvi isto, velhos! Vos todos, habitantes da
terra (de ludá) , aplicai os vossos ouvidos! Acon-
teceu uma coisa como esta em vossos dias, ou nos

dias de vossos pais? Contai-a a vosso,s filhos, e
contem-na vossos Íilhos a seus filhos, e os filhos
dê3tes à geração seguinte. O gafanhoto (arbe) co-
meu o gue tinha ficado do gazam; o yeleq comeu o

L
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que tinha ficado do gafanhoto; o hasil comeu o que
tinha ficado do yaleq. ( 1 )

"Despertai, o ébrios e chorai; lamentai-vos, vós
que bebeis vinho, porgue êle foi tirado, da vossa bôca.
Um povo (2) forte e inumerável veio sôbre a minha
terra; os seus dentes são como os dentes do leão, e
as mandíbulas como de leoa. Reduziu a minha vinha
a um deserto, devastou as minhas figueiras, descas-
cou-as cc'mpletamente e lançou-as por terra; os seus
ramos (roídos e secos ) tornarârl-se brancos.

"Chora, (o Israel) como uma donzela, cingida
de cilício, pelo prometido da sua juventude. Desa-
pareceram da casa do Senhor as oÍerendas e as libe-
rações; os sacerdotes, ministrc,s do Senhor, estão de
luto. Os campos estão devastados, a terra enlutada,
porque o trigo foi destruído, o vinho perdido, e o
azeite falhou. Os lavradores estão confusos, os vinha-
teiros soltam gritos, por causa do trigo e da cevada,
pois se perdeu a colheita dos campos. A vinha não
vingou, a figueira secou; as romázeiras, as palmeiras
e as macieiras, tôdas as árvores do campo secaram;
(po, cujo motiuo) a alegria, envergonhada, foi para
longe dos filhos dos homens.

"Cingi-vos, sacerdotes e chorai; so,ltai gritos, mi-
nistros do altar! Vinde, passai a noite vestidos de
saco, ministros do meu Deus, porque da casa do vosso
Deus desapareceram a oferenda e a libação. Ordenai
um jejum sagrado, convocai a assembléia, co,ngregai
os anciães e todcs os habitantes do país, para a casa

( 1) Nomes hebreus que designam quatro espécies de gafanhotos,
ou, possivelmente, quatro fases da evoluçáo dêste inseto (Pe. Matos
Soares).

(2) Os gafanhotos.
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do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, que dia
(terríuel)! O dia do Senhor está perto! Virâ como
uma assolação da parte do Todo-Poderoso.

" Porventura não desapareceram diante dos
vossos olhos cs alimentos, e, da casa do nosso Deus"
a alegria e o regozi jo? As sementes apodreceram
debaixo dos torrões, os celeiros estão vazios, os arma-
zêns arruinados, porque se perdêu o trigo. Pcr que
gemern os animais, por que andam errantes manadas
de bois, desvairadamente? Porque não tem pastos;
atê os rebanhos das ovelhas desaparecem.

"Clamo a ti, Senhor, porque o fogo. (da sequei-
ra) devorcu tôda a verdura do deserto, a chama quei-
mou tôdasr as árvores e os campos. Os proprios
animais levantam a cabeça para ti, porque as corren-
tes de água secaram e o fogo (da sequeira) devorou
tudo o que havia de verde no deserto" (3 ) .

O exército de gafanhotos está a serviço de
Deus. A invasão virá, o assalto será vitorioso, e atrá
a natureza se associará ao terror universal.

"Tocai a trombeta em Sião, soltai gritos sôbre
o meu santo monte! Estremeçam to,dos os habitantes
da terra, porque se aproxima o dia do Senhor, está
perta. Dia de trevas e de escuridão, dia de nublados
e de sombras! Como a luz da aurora se espalha sôbre
os montes, assim um povo numeroso e possante (ru
difundirá por tôda a uossa terra de I srael\ , seÍre-
lhante ao qual não houve desde o princípio, nem
depois haverá outro no decorrer dos sráculos.' "Diante dêle (uira) ,- fogc, devorador, e atrás
uma chama abrasadora; a terra que, antes dêle (che-
gar), era um iardim de Éden, depois dêle ficará

439
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sendo a desolação de um deserto, sem haver nada

que lhe escape. O seu aspecto é como o asPec!" q:
caralor; urrurrçu.r, como ccrcéis. (O seu ruído é)

Como o estrc,ndo de carros a saltar sôbre os cumes

dos montes, como o crepitar da chama que queima 
_a

palha sêca; dir-se-ia uma multidão de gente armada

para o combate.- "À sua vista, ficam atormentados os povos;

todos os rostos empalidecem. Correm como valentes,

escalam as murallras como homens de guerra; cada

um segue a sua via, sem confusão de caminhos. Não
Se 

".Éur"çu* 
uns aos outros, cada um marcha no

seu lugar, ãirrdu mesmo quando atingidos por golpes,

não ceisam de avançar. Entram nas cidades, correm

por cima dos *rror, sobem às casas, entram pelas

janelas como um ladrão.' "r\ terra treme diante dêles, os céus se abalam'

o sol e a lua escurecelll-S€, as estrêlas retiram o Seu

resplendor. Porque er Senhor Íaz ouvir a sua voz

""à a face do rã, exércitoi são inúmeros e fortes

os seus batalhões, poderoso o executor da sua pala-

vra. O dia do Senhor é grande e sobremaneira terc'v

vel. Quem o poderá suPortar?"
E São Io.l, discorrendo sôbre a penitência' que

poderá apaziguar o Senhor, continua:' "Mát 
"gota 

ainda, diz o Senhor, convertei-vos

a mim de todo o vosso coração, com jejuns' com

lágrimas e com gemidcs. 
. 
Rasgai os vossos coraçóeq,

e não aS vossas íestes, e ( contrito.s no uosso interiot)
convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque êle ê

benigno e compasisivo, paciente de muita misericór-

ái", írr.linado á or"p"rrã"r-r" do castigo qu-e inÍlige.

a;;; sabe se êle quererá vcltai atrás, mudando de

cànselho, e deixar ãpor si alguma bênção, (alguma
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coisa de gue possais fazer) oferenda e libação ao
Senhor nosso Deus?

E vem a exortação para que se Íaça penitência:
"Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum

sagrado, convocai uma assembléia, f.azei vir o povo,
determinai uma santa reunião, juntai os velhos, con-
gregai os pequeninos e os meninos de peito; saia o
espôso da sua câmara e a espôq dg seu leito. Cho-
rem os sacerdotes, ministros do Senhor, postos entre
o portico e o altar, e digam: Perdoai, Senhor, ao teu
povo, e não deixeis cair a tua herança em opróbrio,
de sorte que as nações a escarneçam. Porgue os
povos diriam: Onde está o seu Deus?"

Seguem-se os frutos da penitência dos israelitas.
O Senhor vai afastar o flagelo e restabelecer â pros-
peridade, como prova da sua presença em Israel,
sôbre todos esfusiando o Esp;1i1o Santo.

"O Senhor, tomado de zêlo pela sua terr à, p?Í-
doou ao seu povo. O Senhor, respondendo, disse
ao seu povo:

Vou enviar-vos trigo, vinho novo e azeite,
e ficareis saciados dêstes gêneros; não vos entregarei
mais ao insulto das nações. Afastarei de vós aquêle
(inimigo) qr" vem da parte do Aquilão e lançá-lo-ei
para uma terra árida e deserta; a sua vanguarda para
a banda do mar oriental , e ã sua retaguarda para o
mar ocidental; ali exalar-se-á um cheiro infecto, um
cheiro de podridão, porque (o Senhor, castigando) ,

fêz grandes coisas.
"Não temas, terra (de lu.dá ), exulta e alegra-te,

porque o Senhe r Íêz grandés .oir", (em teu fâuor) .

Não temais, animais dó campo, porque as pastagens
do deserto reverdecerão, porque tôda a árvore dará
o seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundan-
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temente. Filhos de Srão, exultai e alegrai-vos no
Senhor vosso Deus, pcrque êle vos dará a primeira
chuva, mandar-vos-á chuvas copiosas, f.ara descer
sôbre vós, como no princípio, chuvas do outono e da
primavera. As vossas eiras se encherão de trigo', e os
vossos lagares transbordarão de vinho e de azeite.
Recompensar-vos-ei dos anos, cujos frutos foram de-
vorados pelo gafanhoto, pelo geleq, pelc' hasil e pelo
gazam, êsse poderoso exército gue mandei contra
vós. Comereis e saciar-vos-eis dêstes bens, e louva-
reis o nome do Senhor vosso Deus, gue f.êz em vosso
favor maravilhas; e o meu povo ;'amais tornará a cair
na confusão.

" sabereis, então que estou no meio de Israel,
que sou o Senhor vossc, Deus e que não há outro.
E o meu povo jamais tornará a cair na confusão.

"Depois disso, acontecerá que derramarei o meu
espírito sôbre tôda a carne: os vcssos Íilhos e as

vossas filhas, profetizarão, os vossos velhos terão
(comunicações por meio de) sonhos, e os vossos _io-
vens terão visões. Derramarei tambem naqueles dias
o meu espírito sôbre os escravos e as escravas.

" Farei aparecer prodígios no céu e na terra,
sangue, fogo e turbilhões de fumo'. O sol converter-
se-á em trevas, e a lua em sangue, antes que venha
o grande e terrível dia do Senhor. Todo o que invocar
o nome do Senhor será salvo, pcrque um resto êscâ-
pado se achará, como o Senhc'r disse, sôbre o rnonte

Sião e em ]erusalém; e entre os sobreviventes, estarão
os que o Senhor tiver chamado" (4) .- 

E a prc{ecia de }oel, prosseguindo, fala sôbre

a 'sentença do,Divino luiz contra os maus, dos peca-

(4) 'JI 2; Í;32. Ver'At Z, L*'21.
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dores gue serão feridos com horríveis castigos, para,
terminando, discorrer a respeito da prosperidade do
povo de Deus.

"Porguanto eis gue nesses dias, nesse tempo, em
que eu restaurar fudá e Jerusalém, juntarei tôdas as
nações, co,nduzi-las-ei ao vale de Josaf at, e ali entrarei
com elas em juizo acêrca de Israel, meu povo e minha
herança, a guem êles espalharam por entre as nações,
e acêrca da minh a terra, gue êles dividiram entre si.
Dividiram por sortes o meu povo; davam uma criança
para pagar uma cortesã e vendiam uma donzela por
vinho para beberem. Mas gue sois tamb+ám para
mim, vós, Tiro e Sidônia, e todo o território do,s
filisteus? Porventura guereis tirar vingança de mim?
Mas, se vos guereis vingar de mim (destruindo o
meu pouo) , farei cair imediatamente a vossa vingança
sôbre a vossa cabeça. Porgue vós levastes a minha
prata e o meu ouro, e metestes nos vossos templos o
gue eu tinha de mais precioso. Vendestes os filhos
de Judá e os filhos de Jerusalém aos Íilhos dos gre-
gos, para os pordes longe de sua pátria. Eis gue eu
os tirarei do lugar em que vós os vendestes, e farei
recair sôbre a vossa cabeça a vossa própria vingança.
Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos Íilhos
de Judá, gue os venderão aos sabeus, povo remoto, é
o Senhor gue o declara.

"Publicai isso entre as nações, declarai a guerra!
Chamai os valorosos! Venham, ponham-se eÍl rnâr-
cha todos os homens de guerra. Forjai espadas das
relhas dos vossos arados, e lanças das vossas foici-
nhas. Diga (mesmo) o fraco: Eu sou um guerreiro,!
Depressal Vinde tôdas as nações dos contornos, e
juntai-vos. Senhor, os teus valentes. Levantem-se
as nações e vão ao vale de Josafat! Ali sentarei para
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julgar tôdas as nações em circuito. Metei as foices,
porgue já está madura a messe; vinde pisar, porque
o lagar está cheio; as cubas deitam po,r fora, porque
a sua malícia chegou ao cúmulo. Povos, povos, (com-
parecei) no vale do julgamento, porque o dia do
Senhor está perto, (comparecei) ,o vale do ;'ulga-
mento. O sol e a lua obscurecer-se-ão, e as estrêlas
retirarão o seu resplendor. O Senhor rugirá de Sião,
de |erusalém Íaú ouvir a sua voz; os céus e a terra
serão abalados. Todavia o Senhor será um reÍúgio
para o seu povo, uma fortaleza para os filhos de
Israel.

" Sabereis então que eu sou o Senhor vosso
Deus, que habitc, no meu santo monte de Sião; |eru-
salém será um lugar santo, onde os estrangeiros não
tornarão mais a passar. Acontecerá naquele dia que
os montes destilarão vinho dcce, os outeiros manarão
leite, e as águas rojarão em tôdas as correntes de

|udá. Da casa do Senhor sairá uma fonte (maraui-
lhosa) gu" regará o vale das Acácias. O Egito será
todo assolado, e a Iduméia ficará sendo um deserto
de devastação, porque oprimiram injustamente os [i-
lhos de fudá, e derramaram na sua terra o sangue
inocente. Pelo contrário, a ]udéia será habitada eter-
namente, e )erusalém de geração em geração. Lavarei
o seu sangue, que não tinha ainda lavado; e o Senhor
habitará em Sião" (5 ) .

Resumindo, podemos
na invasão extraordinária

dizer que o profeta |oel viu
de gafanhotos como que a

(5) Jl 3, 1-21.

I
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inauguração do dia de favé. Em virtude da conver-
são, da efusão do Espírito divino, o povo judeu será
inteiramente salvo naquele dia, muito embora carre-
gado de pecados. Ao invés, as nações pagãs, reunidas
no vale de ]osa[at, serão destruídas, em punição da
hostilidade para cc,m o povo eleito.

De Santo Agostinho:
tenciam a fudéia; mortos,
todos os povos" (Enarr. in

"Vivos, os profetas per-
passaram a pertencer a
Ps. CIII,8).

Nosso Senhor |esus Cristo, felizmente, veio para
abrir os braçcs a todos os homens!

Como Santo Esdras, São |oel foi introduzido
nos martirológios latinos por Adon.

Os gregos festejam-no no dia 19 de outubro.

***

J
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ApóstoIo

I.o Século

São Silas foi um dos notáveis, na Igreja de |eru-
salém. Aparece nos Atos dos Apóstolos, fazendo
parte da deputação enviada de )erusalém a Antio-
quia para Íazer conhecidas as decisões do concilio de

Ierusalém.
"Ora, alguns vindos da |udéia, ensinavam aos

irmãos: Se vos não circuncidais segundo o rito de
Mo,isés, não podeis ser salvos. Tendo-se levantado
uma viva altercação entre Paulo e Barnabé contra
êles, resolveram que fôssem Paulo e Barnabe e alguns
dos cutros consultar os Apóstolos e 65' presbitérios de

|erusalém sôbre esta questão. Êles, pois, acompa-
nhados (durante algum tempo) pelos membro,s da
comunidade, iam passando pela Fenícia e pela Sa-
maria, contando a conversão dos gentios, e davam
grande contentamento a todos, cs irmãos.

"Tendo chegado a |erusalém, foram recebidc,s
pela Igreja, pelos Apostolos e pelos anciãos, e coÍl-
taram quão grandes coisas tinha feito Deus com êles.
Mas levantaram alguns da seita dos fariseus, que
tinham abraçado a f.é, dizendo que era necessário
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(gue os gentios) fôssem circuncidados, e gue se lhes
intimasse a c,bservância da lei de Moisés".

Ia reunir-se o concílio e os Apóstolos iam deli-
berar:

"ReunirâÍl-se , pois, os Apóstolos e os presbí-
teros para examinar a guestão. Tendo-se susrcitado
uma grande discussão, levantando-se Pedro, disse-
lhe:

Homens irmãos, vós sabeis que Deus, há
muitc, tempo, escolheu-rne entre vós para que da
minha bôca ouvissem o5r gentios a palavra do Evan-
gelho e cressem (nela) . Deus, que conhece os corâ-
ções, deu testemunho em f avor dêles, conferindo-
lhes o Espírito Santo, como também a nós, e náo Íêz
dif erença alguma entre nós e êles, purificando com
a fe cs seus corações. Logo, por que tentais agora
a Deus, impondo um jugo sôbre as cervizes dos dis-
cípulos, que nem ncssos pais, nem nós podemos su-
portar? Mas, pela graça do Senhor f esus Cristo,
cremcs ser salvos, do mesmo modo que êles".

"Depois que se calaram, Tiagc, tomou a palavra,
dizendo:

Homens irmãos, ouvi-me. Simão contou
como Deus, desde o princípio, cuidou em tirar do
meio dos gentios um povo para o seu nome. Com
isto concordam as palavras dos profetas, como está
escrito: Depois disso, uoltarei, e reedificarei o taber-
naculo de Daui gue caiu, e repararei as suas ruínas,
e o leuantarei, a fim de que busquem a Deus todos
os outros homens e tôdas as gentes, sôbre as quais
tem sido inuocado o meu nome, diz o Senhor, que faz
esúas coísas, determinadas desde a eternidade (Arrr
9, ll-12). Por is,so eu sou de opinião que se não
devem inguietar os que, dentre c,s gentios, se corvêr-
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tem a Deus, :mas que se lhes escreva que se abstenham
das contaminações dos ídolos, da fornicação, das
carnes sufocadas ( 1 ) e do sêngue. Porque Moisés,
desde tempos antigos, tem em cada cidade homens
gue o pregam nas sinagogas, onde ê lido todos o,s

sábados".
Chegara, assim, a hora da promulgação das

decisões do Concílio.
"Então pareceu bem aos Apóstolos e aos pres-

bíteros, com tôda a lgreja, eleger algumas pessoas
dentre êles, e enviá-las a Antioguia, com Paulo e
Barnabé. (Elegeram) |udas, que tinha o sobrenome
de Barsabas, e Silas, pessoas eminentes entre os
irmãos, mandando por mão dêles esta carta: Gs
Apostolos e os presbíteros irmãos, aos irmão,s corlvêr-
tidos dos gentios, gue estão em Antioquia, na Síria
e na Cilícia, saúde. Tendo nós sabido que alguns,
indo da nossa parte, perturbaram-vos com discursos
gue agitaram as vcssas almas, aprouve-flo,s a nós,
depois de nos termos reunido, escolher alguns homens,
e enviá-los a vós com os nossos muito amados Bar-
nabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas
pelo nome de Nosso Senhor |esus Cristo. Enviamos,
portanto, |udas e Silas, que vos exporão as mesmas
coisas de viva yoz. Porque pareceu bem ao Espírito
Santo e a nos não vos impor mais encargos além
dêstes indispensáveis: Que vos abstenhais das coisas
imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufoca-
das e da fornicação, das quais cois:as fareis bem em
vos guardar. Deus seja convosco.

"Êles, pois, tendo-se despedido, foram a Antio-
quia, e, tendo reunido a multidão (dos fiéis) , entre-

(f ) Carnes de animais mortos aos quais náo tiraram o sangue.
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garam a carta. Tendo-a êles lido, encheram-se de
contentamento pela consolação (gue lhes causou) .

E ludas e Silas, como eram também profetasr, coÍrso-
laram e confortaram com muitas palavras os irmãos.
Tendo-se demorado ali algum tempo, foram remetidos
em paz pelos irmãos aos que lhos tinham enviado.
Aprouve, porém, a Silas ficar ali, e ]udas voltou so
para f erusalém" (2) .

Depois do desacôrdo havido entre Paulo e Bar-
rr+é, por causa de foão, o que tinha Marcos por
sobrenome, Paulo, tendo escolhido São Silas, paitiu
para a Síria e a Cilícia, onde confirmou as igrejas
e ordenou que guardassem os preceitos dos Apostolos
e dos presbíteros.

"Chegou a Derbe e a Listra. Havia lá um dis-
cípulo, chamado Timóteo, filho de uma mulher judia
convertida à _f.ê, e de pai gentio, e os irmãos, gue
estavam em Listra e em Icônio, davam bom tesie-
munho dele. Quis Paulo que êle fôsse consigo; e,
tomando-o, circuncidou-o, por causa dos judeui que
havia naqueles lugares. Porque todos sabiam qr"
o pai dale era gentio. Ao passar pelas cidadês,
recomendavam que guardassem as decisões tomadas
pelo_s Apóstolosr e pelos presbíteros, que estavam
em Jerusalém. Assim, pois, as igrejas áru- confir-
madas na Í.ê, e cresciam em número cada dia.

"Tendo atravessado a Frísia e a província da
Galácia, foram proibidos (por então) pelo Espírito
Santo de anunciar a palar ia de Deus na asia. E,
tendo chegado a Misia, intentavam passar a Bitínia,

Q) At 15, 1-34.
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(3) O EsPÍrlto Santo.

(4) Sáo Lucas, o &UtOr dOS AtOS dOs apóstolos, empregando o

verbo na prlmelra pe§soa, dá a entender que, pelo menos a partir

dê§te momento, comegou a §er companhelro do axóstoto dos Ge'nüos'

mas não lho permitiu o Espírito de ]esus (3_). D-epois

de terem atrávessado a Misia, desceram a Tróade.
"Durante a noite, Paulo teve uma visão: Apre-

sentava-se diante dêle, em pé, um homem da Mace-
dônia, gue lhe rogava, dizendo:

Passa à Macedônia, e ajuda-oos".
"Log Procuramos-(4) PaiÍ'

tir para á dos de gue Deus nos

chamava r.
"Tendo-Ilos, pois, Íeito à vela de Tróade, fomos

em direção à Samôtracia, e, no dia seguinte, a Neá-
ue é uma colônia (romana) 

" 
a

ela parte da Macedônia. Nesta
alguns dias.

"No dia de sábado, saímos {ora da porta, junto
ao rio, onde julgávamos haver um lugar de oração;

e, sentando-oor, falávamos às mulheres gue tinham
concorrido. Uma mulher, chamad a Lidia, da cidade
dos tiatirenos, gue negociava em púrpura, temente a
Deus, ouviu-nos; e o Senhor abriu-lhe o coração, Pata
atender àquelas coisas gue Paulo dizia. Tendo sido
batizada 

"iu " 
a sua familia, fêz êste pedido, dizendo:

Se julgais gue eu sou fiel ao Senhor, entrai
em minha casa e ficai nela".

"E forçoü-oos (a isso).
"E aconteceu gue, indo nós à oração, veio-nos

ao encontro uma jovem, que tinha um espírito piton,

a qual com as suas adivinhações dava rnuito lucro
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a seus amos. Esta
gritava, dizendo:

jovem, seguindo a Paulo e a nós,

Êstes homens são servos de Deus excelso,
que vos anunciam o caminho da salvação".

"E f.azia isto muitos dias. Paulo, porém, enf.a-
dado, tendo-se voltado (para ela), disse ao espírito:

Ordeno-te em nome de |esus Cristo gue
saias dessa" (mulher) ,

"E êle, na mesma hora, saiu.
"Mas, vendo seus amos que se lhes tinha âcà'

bado a esperança do seu lucro, pegando em Paulo
e em Silas, levaram-Ílos ao foro às autoridades, e,

apresentando-o,s aos magistrados, disseram:
Êstes homens amotinam a nossa cidade,

sendo judeus, e pregam um gênero de vida, que não
nos é lícito admitir nem praticar, sendo romanos".

"Então o povo levantou-se contra êles, e os ma-
gistrados, rasgados os seusr vestidos, mandaram que
fôssem açoitados com varas. Depois de lhes terem
dado muitos açoites, meteram-nos numa prisão, rlâo-
dando ao carcereiro que os guardasse com cuidado.
Êle, tendo recebido esta ordem, meteu-os num segrê-
do, e apertou-lhes os pés no cepo. Mas, pela meia-
noite, Paulo e Silas oravam, cantando louvores a
Deus, e os que estavam na prisão ouviarrl-Ílos".

Ambos os apóstolos, miraculosamente, iam ser
postos em liberdade.

"Sübitamente, srentiu-se um terremoto tão gÍan-
de que se moveram os fundamentos do cárcere.
Abriram-se lego tôdas as portas, e quebrârâIr-se âs
cadeias de todos. Tendo despertado o carcereiro,
e vendo abertas as portas do cárcere, tirando â espa-
da, gueria matar-se, julgando que tinham fugido os
presos. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo:
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Não te faças nenhum mal, porque estamos
aqui todos."

"Então, tendc pedido luz, entrou dentro ?, tre-
mendo, larnçou-se aos pés de Paulo e de Silas, e,

tirando-osi para fora, disse:
Senhores, que é necessário que eu faça para

me salvar'l
"Êles disseram:

Crê no Senhor |esus, e serás salvo, tu e a
tua f amília".

"E pregaram a palavra do Senhor a êle e a todos
os que estavam em sua casa. E, tomando cuidado
dêles naguela mesma hora da noite, lavou-lhes as

chagas, e, imediatamente foi batizado êle e tôda a

sua família. Feito isto, levou-os a sua casia, pôs-lhes
a mesa, e alegrou-se com tôda a sua família por ter
crido em Deus.

"Qu,ando foi dia, os magistrados mandaram os

litores dizer:

Poe êsses homens em liberdade".
"O «:arcereiro levou esta nova a Paulo:

Os magistrados mandaram pôr-vos em li-
berdade ' Agorã, pois, saindo daqui, ide em paz" .

" Mas Paulo disse:
Açoitados püblicamente, sem julgamento,

sendo cidadãos romanos, metidos no cárcere, e agora
f azem-nos sair em segrêdo? Não será assim, mas

venham, e tirem-nos êles mesmos".
"Os litores referiram estas palavras aos magis-

trados, os quais, ouvindo (dizer) qr" eram cidadãos
romanos, tiveram mêdo, e indo, pediram-lhes descul-
pâs,- e tirilndo-os para [ora, rogavam-lhes que saíssem
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da cidade. Saindo, pois, do cárcere,
casa de Lidia; e, tendo visto os irmãos,
nos, e partiram" (5 ) .

entraram em
consolatãÍt-

De Filipos, passaram êles por Anfipolis e Apo-
lônia, e chegaram a Tessalônica. Ali havia uma
sinagoga dos judeus, e í Paulo dirigiu-se a êles,
segundo o seu costume, e por três sábados
disputou com êles sôbre as Escriiuras, decla-
rando e mostrando que Cristo de 'ia sofrer :e
ressuscitar dos mortos; e êste, dizia, é Jesus Cristo,
que eu vos anuncio. Alguns deles creram, e junta-
rârrr-se a Paulo e a Silas, como também uma grande
multidão de gregos tementes a Deus,' e não poucas
mulheres nobres.

"Porém os judeus, cheios de inveja, e tomando
consigo alguns maus homens da ralé, e amotinando
a multidão, puseram a cidade em tumulto, e., cercando
a casa de )asão, procuraram apresentá-los ao povo.
Não os tendo encontrado, levaram à fôrça lasão e
alguns irmãos aos magistrados da cjdade, clamando:

" - Êstes, que tem perturbado o mundo, vieram
até aqui, e )asão os recebeu, e todos êles são rebeldes
aos decretos de César, dizendo que há um rei, gue é
Iesus"."E alvoroçaram o povo e os magistrados da
cidade que ouviam tais coisas. Mas, depois que )asão
e os outros deram fiança, deixararr-Íros ir livres.

"Os irmãos, logo que chegou a noite, enviaram
Paulo e Silas para Beréia. Tendo lá chegado, entra-

(5) At 16, 1-40.
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ram na sinagoga dos judeus. Êstes eram de serti-
mentos mais nobres do gue aguêles guê estavam em

Tessalônica, e receberam a palavra (de De" )- com

tôda a avidez, examinando todos os dias as Escri-
turas (para uer) se estas coisas eram assim. Muitos
dêles creram, e as mulheres nobres dos gentios, e não

poucos homens. Porém, guando os judeus da Tessa-

iOrri." souberam gue também em Beréia tinha sido

pregada por Pauló a palavra de peus, foram lâ agi-
i"r ã subievar o povo, Então os irmãos fizeram ime-

diatamente retirar Paulo, atá que alcançasse o mar.

Silas, porém, et'-Os gr" , conduzitam-to
até Atetu., ., dêle Para (dize-

rem a) Silas e Timóteo que fôsse ter com êle o mais

depressa possível, Partiram" (6 ) .

São Paulo, em Atenas, enquanto esperava pelos

companheiros, " afligia-s
la cidade entregue à

disputar na sinagoga com
litos, e no foro com os que

FilOsofos epicúreos e estóicos conversavam com

o grÃáe Apóstãlo ir.unsável, e alguns, chamando-o

de" palradoí, perguntavam _o que queria dizet com

úd;ãq"ifo que pregava. Anunciava deuses novos?

Ártl-,'r- di", .u"iegaram com êle para o Areó-

Daso. Dara gue esclur"ã"."" a doutrina que predicava,

ã"íouá andáva "metendo pelos ouvidos umas coisas

;;ã;.--õr" vinha a t"t tudo aquilo que dizia?"

(6) At 17, 1-15.



I

VIDAS DOS SANTOS 455

Paulo, então, de pê no meio da assembléia,
discursou para os atenienses. Quando terminou, uns
zombaram, outros disseram que voltariam ao assunto
noutra oportunidade, mas certo'número de pessoas,

aderindo-se ao Apóstolo, abraçaram a fé.
Depois dis:so, tendo partido de Atenas, foi a

Corinto. Ali, encontrou-se com Santo Aquila e Santa
Priscila, conforme vimos páginas atrás (8 de julho ) .

"Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedô-
nia, Paulo aplicavâ-se assiduamente à palavra, dando
testemunho aos judeus de gue |esus era o Mes-
sias" (7 ) ,

Silas devia ser um judeu helenista, por causa do
seu neme grego. A identificação de Silas com o Sil-
vano (Silas, forma latina : Siluanus) que aparece
em I Thess., II Cor. e I Petr. parece caso liqüidado.

"Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos tessa-
lonicenses . . ." (I Thess. 1, I ) .

"Tendo eu, pois, formado êsse desígnio, pro-
cedi porventura levianamente? Ou, quando eu tomo
uma res:olução, tomo-â segrtndo a carne, de sorte gue
haja em mim SIM e NÃC? Mas Deus c fiel (teste-
munha de que) não ha SIM e NÃO na palavra (ou
doutrina) gr" vos foi anunciada. Porque o Filho de
Deus, |esus Cristo, que vos foi pregado por nós,
(isro é), por mim e por Silvano e por Timóteo, não foi
SIM e NÃO, mas foi (sempre) SIM" ( II Cor.
l, 17-19). ,

(7) At 17, 16-34, 18,-5.
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"Por meio de Silvano, irmão fiel, escrevi-vos, a
meu ver, resumidamente", etc. (I Petr. 5, 12),

Também na II Thess. ( l, I ) , São Silas teve a
honra de vir nomeado logo depois de São Paulo,
antes de Timóteo.

Finalmente, São |erônimo nota que São Silas
era chamado apóstolo pelos apóstolos (Gal. l, 19;
P, L., t. XXVI, 331 A).

Foi Floro que introduziu São Silas entre os lati-
nos, no dia 28 de novembro. Adon situa-o a 13 de
junho.

l
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SANTO ESTIÊVÃO (*)

C o n Í e s s o Í

Santo Estêvão, sobrinho de São |oão Damasce-
no, foi monge de São Sabas. Atraído à vida religiosa
pelo tio, com dez anos de idade, em 735 freqüentava-
lhe a escola, escola gue deixou depois de guinze anos
de grande aplicação nos estudos.

Após a morte de São |oão Damasceno, Santo
Estêvão desempenhou diversas funções: foi chantre
por quatro anos, distribuidor do pão por dois, hos-
pedeiro por outro,s dois, e, durante oito anosi, foi
quase gue exclusivamente eremita, sômente saindo
da cela aos úbados e domingos. Assim, o resto
do tempo, passava-o retirado, sem qualquer comércio
com o mundo.

Em 762, fê.2-se para o deserto, nas proximida-
des do Mar Mo,rto, onde, após quinze anos, foi
procurado por vários discípulos, desejosos de vi-
verem ao seu lado, alguns jâ avançados na perfeição,
outros ainda em formação, neófitos, mas cheios de
boa vontade e ávidos de iniciar a caminhada para o
alto, discípulos que o Santo, sempre pronto para
tudo Í.azer por ar,ner de Deus, dirigiu e plasmou.
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Falecido no dia 3l de março de 794, Santc
Estêvão foi enterrado a 2 de abril.

Um dos discípulos, Leôncio, escreveu-lhe a vida,
no período de 807 a 821, mas, infelizmente, a pri-
meira parte da obra perdeu-se.

*r
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SANTA SAII\ (*)
Virgem

( Século lV ?)

lábios dia e noite:
Senhor,

Íôrças!
dá-me [ôrças! Senhor, dâ'me

Um dia, aPareceu-lhe
lhe:

Satanás, e, irado, disse-

Tu me venceste., Sara!

Não, respondeu-lhe a Santa' brandamente

eu não te venci. 'Quem te venceu foi o meu Senhor

|esus Cristo.
santa sara, chamada de scété, era veneradís-

sima, tanto que lhe deram o título de Mãe dos soli-

tario, do desôrto, que, deixando as furnas mais recôn-
ji1|| vinham 

"e-lâ ç busqar çanselhos, consôlo e lue
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para a caminhadg gue se propuseram levar avante,
em demando do Mestre sem par.

De uma Íeita, alguns -át intencionados e mal
formados procurâÍâÍl-Írâ exclusivamente com o Íito
de humilhá-la, invejosos de tanta santidade. s;;,
contudo, adivinhou-lhes o pensamento gue traziam.
Estava já velha, e acabada, e trôpegu, -ã. "- pl.*
vigor mental, lucidíssima.

Disseram-lhe êles gue- não devia orgulhar-se
por receber tantas visitas, de ser so,licitaáa p"los
conselhos gue-aquelas visitas lhe suplicavam, {ir.n-
do-lhe que nada mais era do gue uma simpres;;h";,
como outra qualquer.

Sara respondeu-lhes, mansamente:
Sim, tenho o co

mais sou do que espírit
Com efeito, Santa

espírito, e espírito dos ma
lhos como êstes:

É bom gue todos dêem esmolas, mesmo os
que as dão paÍa-agradar os homens, porque ê de
esperar gue as dêem, Iogo mais, purá agradar a
Deus.

***

a



SANTA GOLINDOUCH (*)

M ártir
Golindouch nasceu na Pérsia, numa grande e

considerável família. Era filha de Asmodoch e de
Misouch, ambos, provàvelmente, de raça sacerdotal.

Moça, Golindouch casoü-se com um alto funcio-
nário, querem alguns que tenha sido com um instru-
tor dos magos.

"A religião entre o,s persas, ensina-nos Oliveira
Lima, iniciou-se, como as demais, pelo culto do fogo
e dos astros, escrevendo estudiosos da história das
religiões que essa feição primitiva se prolongou por
meio de ritos' mágicos aprendidos dos citas pelos
medos.

"Na religião persa apareceu, contudo, se não
pela primeira vez, pelo menos melhor definidos do
que em qualquer outra, os princípios opostos do Bem
e do Mal Ormuzd e Ahriman. Era natural que
êles surgissem assim nitidamente na imaginação
ariana numa região de violentos contrastes como a
que oferece o Irá, com seus desertos privados de
umidade e sufocantes de calor, e seus amenos vales,
férteis e risonhos, onde vicejam as laranieiras, os
Iimoeirqs Ç qs pessegueiros.



PADR,E ROHR,BACHER,

"A divindade boa é o deus da luz, do sol, do
belo e da verdade; a divindade má o deus das trevas,
da noite, da fealdade e da falsidade.

"A tradição biblica revive nos espíritos bons e
nos maus, anjos e demônios, gue circundam aquelas
divindades superiores, e entre si disputam sôbre a
terra a posse das almas.

"O masdeísmo assim se chama essa crença
dualista teve o seu profeta, se bem que de exis-
tência lendária e não histórica como Maomé, cujo
islamis,mo veio a expulsar da Pérsia a velha religião
nacional. Foi aquêle profeta, Zaratustra ou Zoroas-
tro, quem a dogmatizorJ, É corrente entre os seus
fiéis que lhe aconteceu o mesmo que a Moisés: viu o
Senhor - rro seu caso Ormuzd - e dêle recebeu os
mandamentos divinos, consubstanciados no livro sa-
grado, o Zend-Aves,ta. Apenas, âo invés de tábuas,
serviram à inscrição peles de vaca ligadas por fios
de ouro.

"Praticam hoje êsse credo os parses da Índia,
onde o foi eniontrar no século XVIII o sábio fingue-
til-Duperron.

"É uma religião sem templos nem hierarquia, à
gual servem de altares os lares onde brilha a chama,
signo de pureza, e cujos preceitos são de natureza
militante. A luta pelo triunfo do bem deve ocupar,
durante tôda a vida, qualquer criatura humarâ, con-
sistindo a manifestação principal da campanha contra
o mal no trabalho, que é essencialmente rural. Cul-
tura corresponde, nesse caso, perfeitamente a culto,
segundo lembra um escritor, ajuntando que a Ciro-
pedia de Xenofonte, a saber, o seu livro sôbre a edu-
cação de Çi1or tnestfa o aspeqtg moral do masdeísmo

462
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no horror gue no espírito das crianças se incutia pela

mentira.
"A honra maior dessa civilização ariana está em

Sem dúvida, foi um ato heróico, uma vez grie â perse-
guição na Pêrsia se movimentou por mais de dois

séculos.

rigorosa vigilância.
Em fús do reinado de Hormizd, iazia Santa

Golindouch na região de Nisiba, para onde fôra
enviada em meio a vários prisioneiros, na Giligerda.

(l) Oliveira Lima, Hlst. tla Qiviliz.., 10." ed., Melhoram,
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anio apareceu-lhe, cortou-lhe a cabeça e, logo em
seguida, colocou-â Íro lugar, sôbre os ombros, mira-
culosamente.

Tais foram os sofrimentos que Santa Golindouú
experimentou no cárcere que não tardaram em lhe
dar o títulc» de a Mártir Viua, glorioso.

Quando, ern 590, o rei Hó,rmizd pereceu numa
revolta, o trono foi acirradamente disputado por dois
pretendentes o filho de Hormizá, Khosiau e o
general Bahram Golindouch aproveitou-se das
desordens e fugiu da Pérsia e fo,i ocultar-se no impé-
rio bizantino.

Khosrau, atemorizado com a grande superiori-
dade de Bahram, logo pôs em prãtica o que, logo
aÉs a morte do pai, trazia em mente: recorrer ao
imperador Maurício, a êste propond o fazevse cristão
em troca de uma aliança, aliança então desejadíssima
por fôrça das circunstâncias daí a peregrinação
que o filho de Hormizd f.êz à Terra Santa-, uc"*-
panhadg por um sem-número de pessoas, entre elas
santa Golindouch, cujo prestígio então se to,rnara
invejável.

Golindouch, todavia, não chegou a pisar a terra
que ]-esus palmilhara e santificara: ô cortájo de Khos-
rau fcz uma parada antes de alcançar- ferusalém,
em Hierápolis, a da região do Eufratei, . ili faleceu
a Mártir viua pouco depois, tanto trazia a saúde
abalada. Era no dia 13 de julho do ano de 591 .

solenemente, enterrou-a o bispo Estefânio.
consideracla santa quando ainda em vida, Golin-
douch, pouco após a morte, caia no esquecimento,
talvez por causa dos graves acontecimentãs políticos
que se seguiram: o imperador Maurício foi assassi-
nado, e os persas, longe guç estavam da conversão,

t-
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invadiram as províncias bizantinas, gue, em seguida,
viu-se tomada pelo mulçumanismo.

Embora Santa Golindouch não tenha perecido
nos tormentos, ê, contudo, considerada mártir, em
virtude dos longos anos de encarceramento, de dor
e de luta contra a apostasia, o gue lhe minou a
saúde.

No mesmo dia, na Bretanha, São Turiau, bispo
e confessor, homem de grande simplicidade e notável
inocência de vida.

No mosteiro de Thanet, Inglaterra, Santa Mil-
drede, abadês,sa, ou Mildrita. Daquela fundação da
ilha de Thanet, ilha situada ao sul do estuário do
Tâmisa, foi o corpo da santa abadêssa transferido
para Cantorbery, em 1030. Supõe-se que Santa Mil-
drede faleceu em 700.

Em Trieste, Santa Justina e São Zeno, mârti-
res, cuja paixão não passa de uma adaptação da de
Santa Dorotéia e, pois, os antigos martirológios
ignoram. Lembramos gue Santa Dorotéia foi quem,
às vésperas da morte, converteu o advogado Teó-
filo, o gual, edificado pela coragem e serenidade da
virgem, a esta suplicou gue lhe mandasse, do jardim
do Espôso, frutas ou rosas (ver 6 de fevereiro).

Em Gênova, o bem aventurado Jaime de Vara-
gina, bispo e confessor, natural de Casanuova, perto
de Vara zza, nas imediações, de Gênova. Nascido em
1230, em 1244 estava entre os dominicanos. Em 1252,
era professor de teologia; prior do convento de Gê-
nova em I 260, em 1267 foi feito provincial da Lom-
bardia. Em 1292, o papa impôs-lhe o arcebispado
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de Genova, o gual recebeu com humildade, tão-so-
mente pela obediência. Depois de levar vida bas-
tante agitada, faleceu em 1 298.

Em Bamberg, a morte de Santo Henrique I,
imperador dos romanos e confessor: com Santa Cune-
gunda, sua espôsa, guardou a castidade perpétua.
A Santo Estêvão, rei da Hungria, f.êz com gue abra-
çasse, com quase todo o reino, a Íê católica. Cele-
bra-se-lhe a festa a 15 dêste mês.

Em Româ, Santo Anacleto, Papa e mártir, gue
governou a Igreja depois de São Clemente e a honrou
com um glorioso martírio. ,- Ainda, Sao Serap,ião,
mártir, gue, sob o imperador Severo e o governador
Águila, chegou, pelo fogo, à coroa do martírio. -,Na ilha de Quios, Santa Mirope, mártir gue, sob
o imperador Décio e o governador Numeriano, tendo
sido ferida a golpes de alavanca, passou da terra
ao céu.

l'-

***
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