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l4.n DIA DE IULHO

SÃO BOAVENTURA

Doutor da lgreia

São Tomás, cognominado o Anjo da escola,

tinha um amigo íntimô, igualmente santo, um dorrtor
e um religiosõ, não, porém, da mesma ordem. Que-
remos falar de São Boaventura, glória e ornamento
da ordem de são Francisco. Foi cognominado Dou-
tor seráfico, por causa da devoção extraordinária, da
ardente caridade e do conhecimento profundo gue

tinha das ciências eclesiásticas. Nasceu em 1 221, em

Bagnarea, na Toscana. Seu pai e sua máe, ambos

,".ó*"t dáveis pela piedade, chamavâÍl-se |oão de
Fidenza e Maria Ritelli. Recebeu no batismo o nome
de |oão; mas logo depois Q de Boaventura, pelo

motivo que vamos dizer.
Na-idade de guatro anos, foi atacado de uma

dc,ença tão perigo'sa gue os médicos perderaq- a

".p"rãrrçu 
de lhe salvar a vida. Sua mãe -pediu-ll-re

a cura por meio de fervorosas orações e, depois, foi
lançar-se aos pés de São Francisco de At.§, rogâÍl-
do-lhe, com lágrimas, intercedesse junto a Deus, por
uma criança qúe lhe era tão cara. O santo comovido,
pôs-se em oração, e o doente ficou tão compl.etaPente
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10 PADRE ROHR,BACHER,

curado, gue não experimentou mais nenhum incômodo
durante o tempo em que ap,rouve ao Senhor cha-
má-lo a si. Tendo-o visto, quando estava prestes a
terminar a vida mortal, predisse-lhe tôdas as graças
com que a divina misericórdia o cobriria e exclamou
de repente num êxtase pro,Íético: Ó buona uentura!
palavras que significavam: Ó Í.eliz acontecimento!
Daí vem o nome de Boauentura dado ao nosso santo.
Sua mãe, cheia de gratidão, consagrou-o ao Senhor,
com um voto e tomou grande cuidado de lhe inspirar,
desde os primeiros ancs, vivos sentimentos de pie-
dade. Acostumou-o também, desde cedo, à prática
da renúncia, da humildade e da obediência. O filho
correspondia a todos os cuidadcs; pareceu inflamado
do amor de Deus, logo que foi capaz de O conhecer.
O pro gresso que fêz nos estudos causou espanto aos
mestres; mas os gue Íêz na ciência dos santos, fo,ram
ainda mais extraordinários. Seu maior pÍazer era
saber por guantos títulos pertencia a Deus e procurar
todcs os meios de só viver para êle.

Quando chegou à idade de vinte e dois anos,
entrou na ordem de São Francisco e recebeu o hábito
das mãos de Haymon, então geral. Haymon, inglês
de nascimento, tinha ensinado teologia em Paris.
Gregório mandou-o,, na qualidade de núncio a Cons-
tantinopla, com a incumbência da revisão do breviário
e das rubricas da igreja romana. São Boaventura,
nos diz êle mesmo, em seu prólogo da vida de São
Francisco, entrou naquela ordem e Íêz seus votos,
pela gratidão, por lhe ter São Francisco conservado
a vida, com suas orações e com a resolução de servir
a Deus cc,m todo o fervor, de que fôsse capaz.

Pouco tempo depois, mandarâÍr-Íro a Paris, para
lá terminar os estudos com o célebre Alexandre de
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Hales, cognominado o Doutor irrefragável. A morte
levou-lhe o mestre em 1245 e êle seguiu, depois, as

lições de foão de la Rcchelle, sucessor. unia a muita
penetração um irtizo excelente, o gue Íazia que, nas

matérias mais sutis se ativesse sômente ao estrita-
mente necessário ou, pelo menos, útil para libertar
a verdade dos sofismas, sob os quais, adversários

Sê1o da Faculdade 
,:""T"]"gia 

de Paris'

minuciosos, procuravam embaraçâ-lo-. Tornou-se
muito hábil nô conhecimento da filosofia escolástica
e nas partes mais sublimes da teologia; mas referia
todos ã, ,",r. estudos à glória de Deus e à santiÍi-
cação da alma e tinha ó cuidado de se premunir
corrt". a dissipação e uma vã curiosidade-;- por isso,

soube conservar em si o espírito de recolhimento e

de oração. )amais desviava de Deus a atenção;
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invocava as luzes do Espírito Santo, no comêço de
cada uma de suas ações; nutria o fervor co,m f.re-
qüentes aspirações, que to(navam contínua a o,ração.
A recordação das chagas de fesus Cristo que eram
o cbleto ordinário de suas meditações, inflamavâ-o
de amor pelo Salvador; imaginava ver o nome em
tudo o gue lia e muitas vêzes, os olhos se the enchiam
de lágrimas.

Sác, Tomás de Aquino veio vê-lo e perguntou-
lhe em que livros tinha aprendido aquela sagrada
ciência: Eis, respondeu êle, mostrando-lhe o cruci-
fixo, eis a fonte onde vou haurir meus conhecimentos.
Estudo f esus e Jesus crucificado: tinha ainda horas
marcadas para se ocupar ünicamente da oração, gue
considerava, com razáo, o princípio da graça e a
chave que abre o céu. Tinha sabido, de São Paulo,
gue sômente o Espírito Santo nos pode iniciar no
conhecimento dos segredos e dos desígnios de Deus
e gravar nos corações o amor das santas máximas;
que sômente êle pode dar-se a conhecer e que sua
luz, co,mo a do sol, se manifesta po,r si mesma;
essa luz nos ilumina a alma e nos manifesta interior-
mente o ncsso dever. Sabia ainda gue o dom da
oração é comunicado sômente aos gue antes se dis-
puseram a receber a presença sensível do Espírito
Santo pela compunção, bem como pela prática da
penitência, da humildade e da renúncia. Por essas
diferentes virtudes sepârou-se para ser admitido aos
favores inefáveis do espôso celeste. Sua vida era
tão pura, suas paixões estavam tão perfeitamente
submissas, que Alexandre de Hales, costumava dizer,
falando dêle, gue não parecia ter pecado em Adão.
O espírito de mortificação era o principal meio que
empregava para se manter na inocência; as austeri-

t2
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dades eram extraordinárias. Notava-se-lhe ; entre-
tanto, oc, rosto certa alegria, que provinha da paz
interior de que gozava Ouviam-Íro, muitas vêzes,
repetir esta máxima: A alegria espirituàl é o sinal
mais certo da graça de Deus que habita numa alma.
( I ) À prática da mortiÍicação acrescentava 'a das
maiores humilhações. Se se tratava de servir aos
doentes, procurava sempre exercitar os misteres mais
baixos e repugnantes. Não temia expor a vida,
dedicando-se àqueles cujas doenças eram mais peri-
gosas e mais capazes de causar repugnância à natu-
reza. A humildade só lhe Í.azia descobrir em si
mesmo imperf eições e faltas e tinha um cuidado
extremo em ocultar o gue lhe poderia atrair a estima
dos homens. Quando c brilho das virtudes o traia
contra sua vontade, abraçava novas humilhações para
diminuir a alta ideia que dele se concebia ou pelo
menos, para f ortificar-se ccntra o veneno da vâo-
ç;lória e satisfazer o amor que tinha pela abjeção.
A crermos nêle, era o mais indigno dos pecadores,
não merecendo respirar o ar, nem viver sôbre a terra.

Muitas vêzes sua humildade lhe impedia âpro-
ximar-se da Sagrada Mesa, embora ardesse do mais
inflamado desejo de se -unir todos os dias ao, terno
objeto de seus afetos; mas Deus Í.êz um milagre para
acalmar-lhe os ardcres e recompensar-lhe o amor.
Eis de que maneira é narrado, nos atos de sua câflo-
nizaçáo. "Muitos dias se haviam passado, sem que
ousasse apresentar-se à Mesa Sagrada; mas, enquanto
ouvia a missa e meditava-na Paixão de )esus Cristo,
o Salvador, para coÍoâÍ-lhe a humildade e o amor,
coloccu-lhe na bôca, pelo ministério de um anjo, uma

13

(1) Specul. discipul. pa,rs f, c. IIL
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parte da hóstia consagrada que o padre tinha nas
mãos." Êsse favo,r o inundcu de um'a torrente de
delícias; depois daquele tempo comungou mais Íre-
qüentemente e cada uma de suas comunhões era
acompanhada das mais doces consolações.

São Boaventura preparou-se pelo iejum, pela
cração e outras boas obras, a receber o, sacerdócio,
a fim de obter uma medida de graça proporcionada
às f unções sublimes que devia exercitar. Desejava
o sacerdócio, mas sempre com temor e tremor, e

quanto mais lhe conhecia a excelência e a dignidade,
mais se humilhava, ccnsiderando que estava para
ser honrado com êle. Tôdas as vêzes que subia, ao
altar, viam-se, pelas lágrimas e pelo exterior, os
sentimentos de humildade e de amor com que os
oferecia; tinha em mão,s e recebia na alma o Cor-
deiro sem mancha . Fê.2, para sua, ação de graças,
depois da missd, à bela oração que começa por estas
palavras; Transfige, dulciss'me Do'mine, e cuja reci-
tação a Igreja recomenda a todos os sacerdotes gue
acabam de celebrar o santo sacrifício. f ulgando-se
chamado, na qualidade de padre, a trabalhar espe-
cialmente pela salvação do, próximo, nada descuidou,
para correspcnder perfeitamente à missão. Pregou
a palavra de Deus com tanta fôrça e unção, que
conseguia maravilhosamente acender nos ouvintes o
fogo sagrado, que nêle mesmo ardia. Para mais
fàcilmente obter os meios de bem cumprir a impor-
tante função, escreveu o, livro intitulado Pha'retra ou
aljava, que cutra coisa não é senão um resumo de
pensamentos mui tocantes, tirados dcs Padres da
Igreia.

No mesmo tempo, encarregârârrl-rro de ensinar
no interior do convento. Depois da morte de )oão

I
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de La Rochelle, foi nomeado para preencher-lhe a
vaga na cátedra pública da universidade. Tinha
somente vinte e três anos e devia ter vinte e cinco,
para guêle cargo; mas julgaram
pode em favor de Boaventura'
Serr dePress'a lhe granjearam
admiração universal. Continuou, como antes, a estu-

dar aos pés do crucifixo.
Aleiandre IV terminou, em 1256, a disputa gue

ceder o primeiro lugar um ao outro. Não se deixaram
convencer pelas razões gue pretensos interêsses de

ordem f.azem, às vêzes, se aleguem; pareciam inve-
josos sômente das prerro,gativas gue se fundam na
humildade. São Boaventura insistiu tão fortemente
gue São Tomás foi obrigado a consentir em passar
por primeiro; assim, êle triunfou ao mesmo tempo de

si mesmo e do amigo.
O rei São Luís tinha uma estima particular por

São Boaventural, Muitas vêzes o f.azií almoçar com

êle e e ccnsultava sôbre os negócios mais diÍíceis.
Rogou-lhe que compusesse, pala seu uso, ürrl ofício
da Paixão de f esus Cristo, Boaventura escreveu,
assim, uma regra para Santa Isabel, irmã do rei e

para seu mosteiro âe Lo,ngchamps, habitado gol.cla-
ri..ur mitigadas. Seu livr o du Gouuetnement, de l'âme

obras uma unção gue comove os corações mais insen-
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síveis. O santo doutor encerra em poucas palavras
um grande sentido; cada palavra Íaz nascer os mais
belos sentimentos. Nãc' pcderíamos ler demasiada-
mente suas meditações sôbre os sofrimentos do
Homem-Deus; sentiríamc,s como que passarem a nós
os afetos ardentes que experimentava à vista de um
mistério gue é o, prodígio da misericórdia divina, gue
oferece um mcdêlo perfeito de virtude, e gue é fonte
de todo bem.

Eis o gue diz o célebre Gerson dos escritos de
São Boaventura : " De todos os doutôres católicos,
Eustáguio (pois é assim gue se pode traduzir o nome
de Boaventura ) parece-Íle c, mais próprio a esclarecer
o espírito e a inflamar o co,ração. Seu Bre uiloquioum
e seu lt,néraire, sobretudo, são escritos com tanta
fôrça, arte e concisão, gue nada há gue se lhes possa
comparar, nesse gênero. ( I ) As cbras de São Boa-
ventura, diz êle em outro lugar, parecem-rtre âs mais
próprias para a instrução dos fiéis. São sólidas,
seguras, piedc,sas e devotas; nelas não encontramos
as sutilezas, nem vãs guestões de escolástica gue
tinham tanta aceitação na época. N§o há, em lugar
algum, doutrina mais elevada, mais divina e mais
capaz de conduzir à piedade." (2)

O gge acaba de ser dito_ ccnvém principalmente
aos tratado,s de piedade que São Boaventura coúpôs.
Aí se mc,stra por tôda parte impregnado da humil-
dade mais profunda, zeloso partidário da pobreza,
perfeitamente desapegado das coisas da terra, ardente
de amor de Deus e cheio de terna devoção para com

]esus padecente. Via-se que o pensamento dos bens

(1) Gerson, De libris quos religiosi legere debent.
(2) L. de exam. doetrinarum.
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do céu o ocupava continuamente e gue nada desejava
tanto coÍlc levar os outros a os desejar com vivo
ardc,r. "Deus mesmo, dizia êle, os espíritos bem-aven-
turados e todos os habitantes da côrte celeste, ncs

cl'aramente gue não podia exprimir os transportes de
alegria que sentia, tôdas as vêzes em gue pensava
na união futura de sua alma ccm Deus, na morada
da imortalidade bem-aventurada. Continuamente
lembrava o arrebatamento que os santos experimen-
tavam e os vivos sentimentos de gratidão de gue
estavam animados, ccnsiderando, de um lado, o
estado imutável de gue gozavam, e, de outro, a situa-
ção dcs homens que viviam sôbre a terra, no meio
de uma multidão de inimigos temíveis e dos guais
muitos caíam todos os dias no inferno. O coração
ficava-lhe fortemente comovido quando pensava
nessa multidão inumerável de anjos e de santos, todos
distintos uns dos outros pela divérsidade de coroas,
de sorte 9ue, entretanto, cada gual goza de sua feli-
cidade e da dos outros, por efeito da caridade que
a todos une e Í.az de to'dcs a mesma coisa em Deus.
A exemplo de Santo Anselmo perguntava muitas
vêzes ao coração, tão pobre, tão frágil e tão cheio
de miséria, sôbre a terÍa, como poderia, sem uma

(1) Soliloq., exercit. fV, c. I et II.
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graça extraordinâria, sustentar todo o pêso da eterna
felicidade.

Apesar do atrativo gue São Boaventura tinha
pelos exercícios da vida interior, não deixava de se
apresentar exteriormente, guando a glOria de Deus
o exigia; prestavâ-se até às funções exteriores, para
a utilidade do próximor, rnâs as animava e s'antificava
pelo espírito de oração e pela prática do recolhimento.

Enguanto ensinava teologia em Paris foi eleito
geral de sua ordem num capítulo gue se reuniu em
Roma, em 1256, no convento cham'ado Ara Coeli.
Embo,ra só tivesse trinta e cinco anos, o Papa Ale-
xandre IV confirmou-lhe a eleição. Sabendo dessa
notícia foi tomado de viva dor; prostrou-se por terra,
com os olhos banhados de lágrimas, para implorar
o socorro de Deus na contingência em gue se ercofl-
trava e pôs-se a caminho de Roma. Sua presença
era tanto mais necessária na Itália, guanto a ordem
dos Franciscanos era então perturbada por dissen-
sões intestinas. Havia irmãos que eram de uftâ seve-
ridade inflexível pela observância da regrai outros
pediam se mitigasse o rigor com algumas supressões.
O novo geral, apenas chego,u, restaurou a calma com
suas exortações, mistas de fôrça, de doçura e de
caridade. Todos os irmãos se reuniram sob o superior
comum e foram todos animados por um só e mesmo
espírito.

Voltando a Paris, São Boaventura visitou os
conventos de sua ordem, gue encontrou pelo caminho.
Mostrou por tôda parte gue tinha aceitado o cargo
de primeiro superior, sõmente para dar mais perfei-
tamente exemplo da caridade e da humildade. Era
muito compassivo, e via-se em tudo,, gue se conside-
rava servo de seus religiosos. A multiplicidade de
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tirava dos exercícios de
ular o temPo que o eflcorl-
coisa. Estando em Paris,
itas vêzes, retirava-se a

Mantes, a fim de ficar menos dissipado. Vê-se ainda
ai a pedra que lhe servia de travesseiro, quando

".poriuru. 
É- 1260, reuniu um capítulo- geral em

Nãrbona e lâ, de acôrdo com os definidores, deu

uma forma nova às antigas constituições, acrescentou-
lhes algumas regras qrá lrlgou necessárias e reduziu
tudo ; doze cápítulos. Ccnsentiu também em se

encarregar, como lhe pediam, do encargo de escrever
a vida ãe São Franciscc, de Assis. De Narbona foi
ao monte Alverne, e assistiu à dedicação de uma

igreja. Quis conversar com Deus em um 
- 
pequeno

oratóri,o construído em lugar onde o fundador da

ordem recebera as impressões milagrosas das chagas

do Salvador. Sua oração Íoi longa, sublime e âcorl-
panhada de um êxtase. Escreveu seu ltinéraife de

l'âme pour aller à Dieu, que já conhecemos.
Cirardo São Boaventura estava na Itália, reuniu

tôdas as memórias de que tinha necessidade, p'ara

escrever a vida de São Francisco; Íoi aos lugares,
interrogou as pessoas que tinham sido testemunhas
dos p.i"rrcipais iatos qus êle narra. Lendo, essa vida,
nota-se que o autor estava cheio de virtudes heróicas,
que tinham brilhado em seu bem-aventurado p?i'
São Tcmás veio visitá-lo um dia quando ainda
escrevia a obra, e viu-o pela porta da cela, co'mple-

tamente absorto na contemplação. "Retiremo-ÍloS,

disse, então, e deixemos um santo escrever a vida de

um santo."
De Pádua, onde tinha assistido à transladação

das relíquias de Santo Antônio, São Boaventura foi

I
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reunir em Pisa o, capítulo geral de sua o,rdem. Le
exortou os religiosos, ainda mais com os exemplos
do que com as palavras, ao amor do silêncio e do
retiro. Deu provas inequívocas de terna devoção à
Santíssima Virgem e não fc,i a primeira vez gue frà-
nifestou seus sentimentos a tal respeito. Imediata-
mente depois de sua eleição para superior-gerâI,
colocou sua ordem sob a proteção especial da Mãe
de Deus. Traçou-se um plano de exercícios, Íegu-
lados em sua honra, e compôs seu Mirc'ir de lal/ierge,
c,nde se estende sôbre as graças, as virtudes e os
privilégios de que Maria foi favorecida. Acrescentou
várias orações que eram a expressão terna e respei-
tosa dos sentimentos de seu coração . Fez também
uma parâf.rase muito to,cante sôbre a Salue painha.
Publicandc louvores da Mãe, quis satisfazer o amor
que tinha pelo Filho e obter c, âuÍreoto de sua glória.
Para estender os limites do reino de |esus Cristo,
mandou, pela autoridade do Papa, pregadores a várias
nações bárbaras. Foi uma grande pena, para êle
não os poder acompanhar e não ter a liberdade de
expor sua vida entre os infiéis.

Em 1265, o, Papa Clemente IV nomeo,u São
Boaventura para o Arcebispado de York, não duvi-
dan_do de que sua escolha era agradável à Inglaterra.
O Santo, mal disso foi informado, rogou a 

-Deus 
o

Iivrasse do perigo ao qual se julgava exposto,; [oi,
depois, prostrar-se aos pés do Papa e chegou, por
fim, à fôrça de lágrimas, e de instâncias a se ãesfazer
de um pêso que se julgava inc:apaz de carregar. No
ano seguinte, reuniu em Paris o capítulo-geral da
ordem. Foi naguele que se reuniu em Assis, que deter-
minou se rezaria o Ange'lus tôdas as manhãs, às seis
horas, em honra ac, misttirio da Encarnação,



São Boaventura. Segundo uma pintura a fresco de
João de E iesole, no Vatica^no. Século X\I.
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São Boaventura contribuiu muito para a eleição

do sucessor do Papa Clemente IV, que se fêz em
1272. A escolha dos cardeais caiu sôbre um santo:
Thibaud, arcediago de Liêge, nascido em Palisance
e gue então se encontrava na Palestina. Tomou êle
o áo*" de Gregóric, X. São Boaventura, temendo
gue o Papa o guisesse elevar às dignidades ecle-
siásticas, deixou a Itália e veio a Paris. Compôs nessa
cidade o seu Hexamefo'n ou a explicação da obra dos
seis dias. Mal tinha acabado a obra, recebeu um
breve de Roma, pelo qual soube, ao mesmo tempo,
que fôra feitc, cardeal, e nomeado arcebispo de Al-
bano. Gregório, ordenava ao santo gue aceitasse e
partisse para Roma, sem demora. Fê.2, ao mesmo
tempo, partir núncios, que o deviam encontrar no
caminho, para lhe entregar os sinais da dignidade de

Cardeal. Os núncios alcançarâÍl-ro a quatro leguas
de Florença, ro coÍIVento dos Franciscanos de Migel.
Quando, chegaram, êle estava ocupado na cozinha,
num dos mais baixos misteres da comunidade, em

lavar os pratos. Pediu licença para terminar o gue.
estava fazendo. Isso feito, tomou o chapéu gue lhe
tinham levado, e foi encontrâr-se co,m os núncios,
que passeavam no jardim, prestar-lhes as homenagens
devidas ao seu carâteu depois, saiu do convento
para continuar a viagem. O Papa, eÍl Orvieto, veio
encontrá-lo em Florença e quis, êle mesmo, reatizar
a cerimônia de sua sagração; ordenou-lhe, depois,
que se preparasse para falar I1o concílio geral gue
tinha sido convocado em Lião, para a reunião dos
gregos e dos latinos. (1)

(1) Acta SS., Godescard, 14 de julho.
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Pode-se ver, na História da lgreja, como São
Boaventura com seu amigo São Tomás e outros, prop
curou conciliar tôdas as ciências, principalmente a
filosofia pagá com a doutrina cristã; como São
Boaventura em seu ltinéraire de 'l'âme uers Dieu, São
Tomás, em sua do,utrina sôbre a graça, o autor da
Imitação sobrepujam Bossuet, Fénelon, Malebranche
e Pascal. '

Boaventura era geral de sua ordem, quando assis-
tiu ao concílio ecumênico de Lião. Foi encarregado pelo
Papa Sao Gregório X de ser presidente do concílio
e prep'aÍaÍ a matéria de que aí se devia tratar. Caiu
do,ente depois da terceira sessão; entretanto, assistiu
ainda à quarta, oâ gual o logoteta ou o grande chan-
celer de Constantinopla ablurou o cisma; mas no dia
seguinte, âs fôrç'as abandonâÍâÍl-no â ponto de êle
ser obrigado a ficar em casa. Depois, só se ocupou
dos exercícios de piedade. A serenidade que lhe
transparecia no, rosto revelava a tranqüilidade de sua
alma. O Papa administrou-lhe o sacramento da
Extrema-tlnção, como prova a inscrição que se via
ainda em 1731, Íro quarto onde morreu. Durante a
enfermidade, sempre conservou os olhos presos ao
crucifixo. A bem-aventurada morte deu-se Íro do-
mingo, 15 de julho de 1 274. Estava no seu qüinqua-
gésimo-terceiro ano de vida, e foi chorado por todo
o concílio, pela doutrina, elogüência, virtudes e
maneiras tão amáveis, gue conquistavam o coração
de todos os que o viam. EnterrarâÍr-no em Lião, flâ
casa da ordem, isto é, dos frades menores. O Santo
Papa, quis oficiar os Íunerais. Todos os Padres do
concílio a êle assistiraÍr, co,rn tôda a côrte de Roma.
Pedro de Tarentásia, cardeal Bispo de óstia, da
ordem dos irmãos pregadores, Í.êz o elogio fúnebre
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O papa Sixto V (1õ85-1590). Segundo uma gravura contemporânea.
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do santo e sôbre estas palavras de Davi: Eu vos

choro, irmãos, meu irmão, )onatas! E comoveu mais

som as lágrimas, suas e dos ouvintes, do gue com a
elogüência do discurso feito no momento.

São Boaventura foi canonizado por Sixto IV, no

Erno de 1482. Sixto V colocou-o no número dos

doutôres da Igreja, como Pio V já tinha pôsto Santo
Tomás. Lemõs nos atos de sua canonização a his-
tória de vários milagres operados po'r sua intercessão.

A peste atacou a Cidade de Lião em 1628 Íizeram

,-â procissão na gual se_ levaram algumas- relíguias
do sórvo de Deus e imediatamente o Ílagelo cessou

as devastações. Outras cidades também Íoram liber-
tadas de ,rári"r calamidades públicas invocando o
mesmo santo. (1)

(1) Acta SS., e Godescard, 14 de julho,

***



sÃo FÉLIX (*)
Bispo

Segundo a tradição de Como; São Félix Íoi o
primeiró bispo daquela cidade. Sôbre êle, 

-o 
gue se

sabe, tirou-sã da correspondência de Santo Ambrósio
cartas III e IV - gue era amigo do Santo e foi

quem o elevou ao episcopado e o envio'u 'a Como,
ónde a evang elizaçáo ia pouquíssimo adiantada.

São Felix levou para Nosso Senhor um seÍl-
número de almas, a maior parte dos habitantes da
diocese. Para tal, jamais se deu repouso, acreditando
que o que era necessário Íazer por |esus devia ser
feito sem perda de tempo. Isto lhe valeu, dar parte
de Santo Ambrósio, quentes elogios.

São Félix edificou a primeira catedral de Lodi,
que colocou debaixo da proteção de São Carpóforo.
Faleceu em 390. A festa, em Como, realiza-se a 8
de outubro, mas no martirolOgio romano vêmo-ta a
14 de julho,

rtt
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SANTO HÉRACLAS (*)

Bispo e Confessor

As fontes da história de Héraclas são Eusébio
Histor a Ecles'iastica, livro IV, capítulos XV,

XXVI, XXXI, XXXV, e livro VII, capítulo VII.
A escola cristã de Alexandria, Íundada por

Panteno, devia atingir o auge da celebridade com
Orígines, no princípio do século III.

Os alunos, então, foram tão numerosos gue o
mestre se viu obrigado a arranjar um 'auxiliar
Héraclas.

"Héraclas, diz-nos Eusébio, era homem zeloso,
preocupado com as coisas santas, elogüentíssimo e

não desprovido de filosofia". O mestre deu-lhe a
direção daqueles gue estavam no início do curso,
reservando os m'ais adiantados para si mesmo,.

Nascido numa família pagã, era irmão de Plu-
tarco,, o qrral foi o primeiro a se converter ao cris-
tianismo e o primeiro mártir que a perseguição de
Severo Íez na dita escola de Alexandria: morreu
acoroçoado pelo mestre e sustentado pelos condiscí-
pulos.

Héraclas iniciou o estudo, afincadamente, de
filosofia, depois de 202, possivelmente sob a direção
do filOsofo cristão Amônio, ao mesmo tempo gue se
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dav se aplicava às Santas
Esc padre.

nde celebridade: |úlio,
o Africano, o autor das Ctonoglafias, viajou atê
Alexandria exclusivamente PaÍa vê-lo.

Com a morte de Demétrio, bispo de Alexandria,
Héraclas assumiu aguêle alto pôsto, o qual deixou
depois de dezesseis anos, quando a morte o colheu,
em 247 ou 218.

Embora passasse uma grande parte da vida a
ensinar, não consta gue tivesse escrito gualguer
trabalho.

*tt



BEM-AVENTURADO HUMBERTO DE
ROMANOS (*)

Confessor

Humberto nasceu em Romanos, não longe à"
Valença, eE l2OO, de taleiros,
que gostavam de receb viagem,
put.ãrrum pela cidade. os reli-
giosoS, esCutava o que se conversava, deixand6-Se
seduzir pcr tudo aquilo que ouvia.

para âr universidade de
sempre se colocando nos
ma palavra, o estudante

tivo, Íêz-se religioso.
Tendo escolhido os Pregadores, tomou-lhes o

habito a 30 de novembro de 1224. Dêste ano atê
1238, o bem-aventurado foi leitor do convento de
Liáo, depois prior, peregrinando, mais tarde, à Terra
Santa.

Quando )oão, o Tzutônico, mestre-geral da
ordem, faleceu, em 1253, no dia de Todos os Santos,
um capítulo -geral reuniu-se em Buda, na Hungria,
para a escolhã do sucessor. Humberto, naguela oca-
sião, Íoi eleito por unanimidade.

Como mestre-geral, teve o bem-aventurado Hum-
berto um duro comêço: a ordem teve de combater
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pela vida, atacada gue foi por mestres da universi-
dade de Paris e por clérigos regulares, invejosos da
inÍluência da ordem, a gual Humberto entregoui para
ser defendida, nas mãos de Alberto, o Grande e de
Tomás de Aguino.

Foi o bem-aventurado Humberto um dos grandes
animadores da vida dominic afla, sempre impertu rbâ-
vel e grande diante das tempestades que lhe rugiram
em tôrno, desenfreadas e feias. Observando a po-
breza, a penitência, o estudo, o, ofício, a pregação, a
administração, escreveu tratados sôbre os votos, sôbre
as Regras e as Constituições, sôbre os ofícios da
ordem e a maneira de pregar, gue devia ser simples
e de cunho popular.

Em 1263, deixou o alto cargo gue exerceu com
precisão. Desde então passou a viver retirado, con-
sagrado ao estudo e à pregação.

Falecido em 1277, em Valença, o bem-aventu-
rado Humberto de Romanos foi c quinto mestre-geral
da ordem dos Irmãos Pregadores.

s**



BEM-AVENTURADO G{SPARDO
DE BONO (*)

Conf essor

Gaspardo de Bono, nasceu em Valença, nd
Espanha, em 1530. Depois de ter tentado o comércio,
sem sucesso, resolveu Í.azer-se so,ldado.

Um dia, num co,mbate, foi sêriamente ferido.
Ainda em dúvida quanto 'a carreira a seguir, aguêle
ferimento decidiu-lhe a vida: prometeu 9üe , se se

curasse, iria professar entre os Mínimos, cujo [un-
dador, São Francisco de Paula, fôra, canonizado
quarenta e um a os atrás, eln 1519.

Ouvido por Deus, curado, Gaspardo deixou as
armas e foi bater à porta dos humildes irmãos, que
leveÍrram vida de grande austeridade. Era em 1560,
e os superiores, felizes por serem procurados por tal
recluta, gue tinha fama de enérgico e de ter comba-
tido cristãmente, sem paixão e crueldade, acolhe-
ÍâÍl-flo na ordem, de braços abertos.

Durante tôda a vida religiosa, Gaspardo foi
perseguido por insidiosas dores físicas. A elas, com
verdadeiro espírito cristão, juntava duras penitências,
com os olho,s vo,ltados para fesus, para o reino eterno,
que não se conquista senão bravamente, combatendo
o bom combate,
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Por duas vêzes, Gaspardo foi eleito corretor
( 1 ) , cargo gue exerceu com imenso zêlo, com grande
prudência e não menor caridade.

Com invejável fama de santidade, da qual PÍo-
curava fugir com tôdas as veras, o bem-aventurado
Gaspardo de Bono faleceu no convento de Valença
no dia 14 de julho de 1604, com setenta e guatro
anos de idade.

Durante a vida, Gaspardo foi um incansâvel
propagador do culto de São |osé, padroeiro, como
se sabe, dcs moribundos. É por isso que se diz que
o virgem espôso da Virgem Maria deve ter ido, na
hora da morte do ex-so,ldado do século, ao encontro
do soldado de Cristo.

O papa Pio VI beatificou-o no âno da graça
de 1786.

***

(1) Corrigo, is, exi, ctum, ere: endireitar o que está torto,
corrigir, emendar. Corretor, oris; o corretor, o que emenda, o

eensor.



BEM-AVENTURADO RICARDO
LANGHORNE (*)

Mártír

Ricardo Langhorne foi uma das primeiras viti-
mas da cham'ada "Conspiração papista", o Popish
plot, tramado por Titus Oates e por êle levado a

bom têrmo naquele triste período, da história religiosa
'da Inglaterra..

Acusado, e prêso, Ricardo foi trancafiado numa
prisão, em Newgate, no dia 7 de outubro de 1678.
A 14 de fevereiro do ano seguinte, depo'is de mais

de guatro meses de severíssima detenção, foi julgado
e condenado, com cinco jesuítas da cidade.

Ricardo defendeu-se com brilho e arregimentou
as mais idôneas testemunhas, em vão. Oates, maquia-
vélico,, sobrepujou-o, lançando mão de tôdas as ÍIleÍl-
tiras que encontrava.

Afinal, Ricardo obteve um sursis, porgue iul'
gavam que fizesse revelações. Decepcionados o's

õontrários, sem as imaginadas revelações, ouvindo-o
dizer sômente que tudo ,Q que lhe impingiam era
reguintada falsidade, encerraram deÍinitivamente o
caso.

Langhorne era homem de grande f.ortaleza de
espírito. Originário de Bedford, ao norte de Londres,

I
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findou-se em Tyburn, com serena coragem, a 14 de
julho de I 679. Ao povo disse sincera e aidorosamente
tudo guanto de falso lhe haviam feito lcngo dis-
curso gue, depois da morte, foi publicado na íntegra.

Eu morro como membro, disse e como
membro indigno - da Igreja católica, apostólica, do
Cristo, mencionada nos três símbolos da Fe santos e
oficiais. Desta Igreja, Nosso, Senhor |esus Cristo é
o chefe invisível, que a: ilumina, guia, protege, governa
com seu Santo Espírito e sua graça. Desta Igreja o
bispo de Roma, sucessor de Pedro, príncipe dos
Apóstolos, e o chefe visível co,m seu govêrno e sua
unidade.

Depc'is, foram as últimas palavras:
Desejo estar contigo, meu |esus. Estou

prestes. . .

No mesmo dia, em Incourt, Brabante, Santa
Ragenufla, virgem, no século VII. Segundo a lenda,
Ragenufla era filha de nobre família, tendo fugido
da casa dos pais para escapar ao casamento gue lhe
contrataram. Morreu de fome na f loresta que se
alongava nas vizinhanças. Paulo Mourreau escreveu
um trabalho sôbre Santa Ragenufla, em que delineia
tudo o que se sabe sôbre a Santa: história, lenda,
culto, etc. É o arti go Une petite sainte de chez ncus

Sainte fragenufle d'Incourt, dans le Folklore
braba,nçon.

Em Cantorbráry, São Deusdedit, bispo e confes-
sor. Nascido no Wessex, foi sucessor de Honório,
o último dos companheiros de Santo Agostinho.
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Consagrado por Itamar, bispo de Rochester, São

Deusdédit, gue no século ie chamou Frithon, faleceu
durante uma epidemia, em 664. Eleito, supõe-set em

dezembro de 654, governou a Igreja de Cantorbéry
por pouco mais de nove os

que marcaram tal período
Em Magnésia, Sant o

Taumaturgo, ccnfessor (século IV). Os milagres
dêste santõ confessor foram tais que lhe deram aquêle
sobreno,me. Nascido em Ces arêia da Palestina, fugiu
de casa e buscou um mosteiro de 'É[eso. Os pais,
sentidíssimos, conta-se, choraram tanto, que acabaram
por ficar cegos. Quando foi da perseguição de Dio-
cleciano, ocorreu a fuga dos monges do mosteiro em

que se fixara: Onésimo procurou os pais, curou-os,
sem se dar a conhecer, depois to,rnou a Magnésia,
onde faleceu.

Em Tronchiennes, Sáo Basin, mártir. No século
XII cu XIII conservâVâÍl-se eÍl Tronchiennes teli-
quias que se julgavam fôssem de Basin e da filha
Aldegonda. Diz-se gue Basin fôra rei e construíra
três igrejas naquela cidade. Aldegonda, cega, Íôra
curadà numa delas. Basin, morto numa batalha coÍI-
tra arianos, recebeu o título de mártir. Tudo, porém,
não se baseia em nada de positivo, querendo alguns
que tais personagens nem sequer existiram.

No mosteiro de Soignies, São Vicente, abade,
desaparecido em 687 , no século Maldegário, que fôra
casado com Valtrudes. Fundador do mosteiro de
Soignies, foi o seu primeiro abade.

Em São Trcnd, Sao Liberto, mártir, que diz-se,
foi ressuscitado por São Rambaldo.

Na Tessália, São |osé, arcebispo da Tessalônica,
confessor, aparentado com o ilustre Teo,doro Studita.

35
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Nascido em 761, era filho de Fotino, funcionário do
fisco imperial, e de Teoctista, irmã de São Platão.
Arcebispo em fins de 806, faleceu em 832.

Em Alt-Kinsburgo, perto de Eger, na Boêmia,
o bem-aventuradc, Hro znata, mártir, em l2l7 .

Em Santa Helena, na Savóia, o bem-aventurado
Bonifácio de Savóia, arcebispo de Cantorbêry. Nas-
cido em I 207 , era filho de Tomás I, conde de Savóia,
e de Margarida de Faucigny. Destinado à Igreja,
pelo pai, logo se deu à vida religiosa. Tendo uma
sobrinha tornado rainha da Ingl aterua, o rei, com o
qual se casou, Henrique III, fez com que todos os
parentes de Bonifácio buscassem a Ilha. Eleito o
nosso Santo arcebispo de Cantorbêry, o papa Ino-
cêncio IV ratificc,u a escolha a 17 de setembro de
1243. Faleceu, quando a caminho da terra natal, no
dia 14 de julho de 1270.

Na diocese de Beauvais, o bem-aventurado
Guilherme, abade, desaparecido em 1131.

Em Roma, São fusto, soldado, sob o tribuno
Claudio, que, pela aparição, milagrosa de uma cÍuz,
acreditou em |esus Cristo e tendo sido batizado, deu
todos os bens aos pc,bres. Prêso depois, pelo gover-
nador Magnécio ordenou êsse juiz o açoitassem com
golpes de nervo de boi, lhe colocassem um capacete
quente na cabeça e o atirassem a um braseiro; mas,
não tendc, scfrido mal algum, nem num fio de cabelo,
exalou o espíritc, continuando a confessar o nome
do Senhcr. Em Sínope, na província do Ponto,
São Focas, bispo dessa cidade e mártir 9ue, sob o
império de Trajano, tendo sofrido com coragem a
prisão, as correntes, o ferro e o fogo por amo,r de
]esus Cristo, voou ao céu. Suas relíquias, Ievadas a
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Viena no Delfinado, descansam na Igreja dos Santos

Apóstolos. - Em , bisPo', de quem

Sánto, Agostinho I dia de sua festa'
Em 

"Brescia, Bispo. Em
Deventer nos Países-Baixos, São Marcelino, padre

e confessor. - Em Roma, São Camilc' de Lelis, cuja
f esta se celeb ra a I 8 dêste mês.



t5; DIA DE IULHO

^::x::)::::,
- Henrique, II do nome, como rei, I como impe-

rador, era neto de Henrigue, irmão de Oton i 
"por isso, descendia de Carlos Magno e do famoso

saxão witikindo. Era o parente mais próximo de
Oto,n III, que tinha morrido sem filhós. Chama-
Íârr-Ílo Henrique II por consideração a Henrique, o
Passarinheiro, cha-ararr-ro também Côxo, mas ê
mais conhecido pelo título de santo, gue recebeu
depois da morte.

túmulo; o santo apareceu-lhe em sonho e disse: Olha
atentamente o gue está escrito no muro. Henrigue



leu apenas estas palavras: Depoil. de seís' Depois

a; t", acordado,, lulgou que se dizia,_ que morreria,

ããpoi. de seis dias "ã", 
muitas esmolas aos pobres.

ú; fim de seis dias, vendo gue gozava de saúde'

julgou gue eram seis meses; e no fim de seis meses'

jrl[ou á"rr"t morrer depois de seis anos' mas no

lãtí*à u"o foi eleito rei e conheceu então o verda-

deiro sentido da Predição.

Foi coroado em

giso, 'a 7 de junho d
Érrça corto sinal de

de São Lourenço, C
que, Íoi coroada rainha eÍx

ár.áUi.po de Mogúncia; ela também foi posta i:
númeró das santas. O rei Henrique viveu com e1,

Lm perfeita continência, como se fôsse sua irmã; e

ó;ú permitiu que, para to,rnar publico êsse exemplo

de tão raÍa virtude, Cunegunda Íôsse exposta a uma

rude provação. Sua- reputaçqo'[9i atacada etlenrigue
;;;;. desãonfiou de óua fidelidade. Ela ofereceu-se

;j,f irttifrcrr-se pelo ferro em brasa, segundo as

Lir dá país e caúnhou em pás .de arado, âverltre-

ihudr. áo fogo, sem sentir mal algum' ( 1 )

Às virtudes de um santo, unia Henrique as 9uâ-
lidades de um herói. Teve que sustentar várias

2, contra um de seus co[l-
Suábia. Hermano

eja de Estrasburgo,
se dava a Henrique

o conselho de Í.azer o mesmo com a cidade e a igreia
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(1) Vit. §. Eenr., 15 julii; S. Cuneg', 3 mart' Acto §§'
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de constança, gue estava do lado de Hermano. o

santo, Henrigue restaurou o bispado de Mersg-
burgo e fundou um novo em Bamberja, qr" .rt.;""
imediatamente à Igreja romana. Em 7oú, foi coroado
imperador pelo Papa Bento VIII com essas ceri-
mônias.

A 22 de_ Íevereiro, festa da cátedra de São
Pedro, o rei Henrigu e Í.êz sua entrada em Roma,
acompanhado -pel? rainha Santa Cunegunda, sua
espôsa, rodeado de doze senadores, seis" dos 

'quais

tinham a barba raspada e seis a barba co-prida,
com bastões na mão. Assim, chegou à igreja ae sao
Pedro, onde c Papa Bento o esperava. " I\áàr, ;t";
de Iá ser introduzido, o Papa pergunt"r-hà-r"'q*;i;
ser o fiel patrono e defensor da igreja romana e cor-
servar a êle e a seus sucesso,r.r, uJidelidade em tôdas
as coisas. o rei respondeu devotamente gue o gueria.

coroou imperador, com à
suspender diante do altar
e Henrigue usava antes.

um grande banguete ao
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imperador e à imp_er atriz no palácio de Latrão. ( I )

AÁsim o narra o BisPo Dittmar'
O monge Glaber, gue escrevia no mesmo tempo'

acrescenta uma circunstância: gue o Papa tinha lrâÍl-

dado f.azer uáu bola de o'ó, a:lornada de dois

ã-"."f", á" p"dras preciosas, com uma cÍuz de ouro,

fincada em 
-cima. 'A bola representava o mundo, a

cÍuz a religião de que o imperador devia ser o Pfo-
;;*, ; ptdru., ut virtudes de gue êle se deveria

adornar. o Papa deu essa bo,la na presença de todos,

ao imperador Henrique, que a recebeu com PÍazeÍ e

disse ão Papa, Queieis, Santo Padre, dizevme, com

it*, co,mo ã.rro governar. Depois, olhando Pata .a
bola, acrescentou I Êsse presente não pode ser mais

conveniente J *i"t " p".rou d,o que àqueles que cal-

caram aos pés u. po-pas do mundo PaY seguir livre-
mente a cruzi 

" 
*árrdou ao mosteiro de Cluny, julgado

então o mais regular de todos, e ao qual já.tinha

feito ricos pr...át.t. Glaber, diz to- mesmo $g"t'
Dor ocasião da coroação de Santo Henrique: Pare-

ã"-o. um decretr muito conveniente e excelente para

manter a Paz, isto é: que nenhum príncipe empreenda

ousadamánte usar o cetro do império romanoi nin-

guém se possa chamar imperador, nem sê-lo' a não

;;;;qrêlâ que o Papa da 
-Sc 

romana tiver escolhido

p", .á, mérito, co.ô próprio pala a repúbligll e ao

irul êle tiver dado as-iniígn-ias do império' (2)

Estas palavras e êstei fatos mostram-Ílos, cada

vez mais, o gue os imperadores do Ocidente eram

pái. or-b"p*. Êsses imperadores eram os defen-
'tor". titulares de Igreja romana, contra o's inÍiéis, os

(1)
(2)

Diümár, l. VI[, P. 400.

Glaber, l. f, c. V.
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hereges, os cismáticos e os sedici,osos. Defender a
Igreja romana eis o gue prometiam à sua sagração.
Assim sendo, era muito natural, como no,ta Glaber,
que o chefe da igreja romanâ, o Papa, escolhesse o
príncipe cristão, que ela devia ter para protetor.

A exemplo de Oto,n I, o imperador Santo Hen-
rique deu- ao Papa Bento um diploma assinado por
êle, três bispos, três abades e vários senhores, 

-no

qual reconhecia, ratificava e confirmava todos os
direitos temporais, pertencentes à Santa Sé, tôdas as
doações_ gue lhe tinham sido feitas por Pepino e
Carlo,s Magno. Nesse diploma, co,mo no de- Oton,
de que é côpia, vemos a reserva, não, da soberania

canônica e gue o novo eleito, 'antes de ser consagrado,
s€ comprc,meteria pelo mesmo juramento, na presença
d.os enviados do imperador ou em presença-de todo
o povo, a conseryar o direito de todos. Vemos por
estas palavras do diplo,ma, gue não se trata agui- de
soberania prôpriamente dita, mas do direito reservado

mundo. (1 )

Quando o Imperador Henrique estava em Roma,
perguntou aos padres porgue, depois do Evangelho,

(1) Irabbê, L XX, p. Elõ. Mansl, t. )(DX, p. 391.
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não cantavam o Simbclo, como se Íazia nas outras

f gr"lát. n".fo"deram que a Igreja.romana' não tendo

,ido' jamais contaminada por nenhuma heresia, não

tinha necessiJade de deól'arat a fé pelo Símbolo'

To,davia, o imperador persuadiu ao Papa Bento que

o fizesse cantar na missa solene'

O imperador Henrique, vcltando ,à Alemanha'

pur.oi p.iCfr.,y, PaÍgviãitar o abade Santo Odilon'

;;il-üi tinha ir Í afeto, que o visitava freqüerÚe-

mente e o levava às vêzes í côrte. Nessa visita, deu

ao mosteiro a c'c'roâ, o cetro, o pomo'' o hábito imperial

. 
- 

r- crucifixo, tudo de orró, pesando cem libras.

Depois de ter conseguido associar-se a essa santa

ãoá.rnidade, recomená*-." às suas o'rações e deu-lhe

muítas terras na Alsácia. sao Meinwere, Bispo de

Paderborn, que acompanhava 9 imperadcn' aprovei-

tou a ocasião para pedir a santo odilon alguns

ã"ig"r, u ti* dâ fu"dãr um mosteiro Perto da cidade'

i;";" também o pêso, do pão, a medida do vinho, o

livro du ,.gru, o, dãs hinos ã .t- antifonário; e, quando

veio de volta, fundou, perto de Paderborn' uma capela'

"- hlrr.a de Sao B"rrto gue se to,rnou depois famoso

mosteiro. Introduziu iguálmente a reforma, mas se*
áiti."faade, no mosteiro de Corbie, em Saxe' onde

a vida dos monges era excessivamente relaxada.

No meio das grandezas, riqu ezas' guerras' vitó-

rias, boas o,bras e áfermidades, pois várias lle expe-

rimentaram a paciência, o imperador santo Henrique

aspirava a urn'r coisa ainda melhor: deixar tôdas as

riquezas, tôd;; u" gru,' dezas, para abraçar a humil-

J.a" do claustro. Éle amava particu-larmente o bem-

ãr"rrtrtudo Ri.ardo, abade Ée São Vito ou Vannes

de Verduru hurria-lhe feito, mais de uma vez' valiosos
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donativos em ouro, prata e ado,rnos. tIm dia, veio
ver as novas construções dos lugares regulares, que
o santo abade tinha restaurado; ã entranão no claus-
tro assistido de um lado pelo Bispo Haimon e do
outro pglo: abade Ricardo, disse estas palavras do
Salmo: "Aqui é o meu d
a habitação que escolhi!"
do imperador e disse ao
retiverdes êste príncipe e c
deseja, perdereis todo o impériol o abade refletiu
sàriamente e achou um expediente para contentar o
imperador, sem prejudicar o Estadô.

Êle o f.êz vir ao meio da comunidade e o inter-
rogou sôbre suas intenções. 'o imperador respondeu
c_om lágrimas gue tinha determirruão deixar o hábito
do século, e servir a Deus, naguele mesmo lugur, .oã
os mcnges. Quereis, perguntou o abade, se- undo a
r.egra e segundo o exemplo de Jesus cristo ãer obe-
diente até à morte? o imperadoriespondeu gue queria
de todo o coração. E eu, retorquiu o abade, vo,s recebo
por monge e, desde agora, me encarrego do cuidado
de vossa alma. Por lsso guero que Íaçais, com o
temor de Deus, tudo o, que- ãu ',ro, ãrderár. O impe-
rador prometeu-o e Ricardo continuou: euero, pãn-
tanto, e vô-lo ordeno, gue volteis a governar o impê-
rio, gue Deus vos ccnfiou e gue, po,r vossa firmãra
em administrar a justiçu, procrreis segundo, o ,ro.ro
poder, a salvação de todã o estado. 

" o i-p".uàãt
obedeceu, mesmo contra vontade e retomou o govêrno
do império; mas êle visitava freqüentemente o abade
Ricardo e regulava p9r seu cons"iho, o, ,r"gã.i.;;;;

(1) Act. Bened., sect. Vf, p. 5BB.
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No comêço do an,o, I 021, o imperador Henrique
sitiou o conde Oton, em seu castelo de Hamerstein,
perto de Coblença, porgue sagueava as terras da
igreja de Mogúncia, por ódio, ao arcebispo, gue o
havia excomungado, num concílio, por um casamento
ilícito. O imperador estava portanto nesse cêrco e

mandou chamar Santo Heriberto, arcebispo de Colô-
nia, que o viesse ver, com suas tropas. Havia muito
tempo o imperadcr estava irritado comr o arcebispo,
que não tinha assistido à sua eleição, estando ocupado
nos funerais do imperador Oton e se havia demorado
em lhe levar os ornamentos imperiais; haviam mesmo
persuadido Henrique de que o arcebispo queria outro
imperador. Ora, nesse mesmo tempo, quando fôra
chamado com suas tropas, Heriberto,, enfêrmo, colr
febre alta, não pôde ir. O imperador, julgando que
era um pretexto, disse encoleri zado: Pois bem, visto
que está enfêrmo eu o irei visitar! De fato, depois de
ter dominado o conde, marchou para Colônia e os
inimigos do arcebispc, não o cessavam de irritar, ainda
mais contra êle.

La chegando, o arcebispo o recebeu com a honra
conveniente. Na noite seguinte, o imperador viu em
sonho um homem venerável, revestido de ornamentos
pcntificais, gue lhe disse: Toma cuidado, imperador,
de nada empreender contra meu irmão Heriberto.
Sabe que êle ê homem agradável a Deus e se o
ofenderes, sofrerás infalivelmente o castigo! De ma-
nhã o imperador mandc,u procurar o arcebispo que
se apresentou com os olhos marejados de lágrimas,
querendo queixar-se de que estava irritado com êle,
sem motivo. Mas o imperador, erguendo-se do trono,
correu a abraçá-lo e, para o, recompor do espanto,
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disse-lhe: Confesso, meu pai, que, depois que recebi
a coroa, oe enchi de aversão por vós, e não vos fiz
justiça; mas o céu declara-se por vós e Deus me deu
a conhecer gue sois do número dos eleitos. Tendo
f alado assim, abraçou-o ainda três vêzes e o Íez
sentar-se a.o seu lado. Ainda não contente com a
distinção, na noite seguinte, depois de matinas, tomou
um clérigo consigo e foi ao quarto do prelado. Não
o encontro,u: estava em oração, segundo o costume,
num oratório de São foão, próximo. O imperador
tirou o manto, prostrog-ss-lfus aos pés, rogando-lhe
que lhe perdoasse por seu poder sacerdotal to'dos os
pecados que tinha cometido contra, êle. O arcebispo
ergueu o imperador e deu-lhe a absolvição pedida;
depois, disse-lhe em segrêdo: Sabei que, após a vossa
partida, não nos veremos mais neste mundo! O impe-
rador, emocicnado pela predição, abraÇou-o de novo
chorando, beijando-lhe os olhos e as mãos. São
Meinwere, Bispo de Paderborn, estava em Colônia,
com o imperador durante essa reconciliação, e exortou
o príncipe a reparar, por alguma esmola, a injúria
que tinha feito ao santo arcebispo; por isso o impe-
rador deu uma teua, na WestÍ.âlia, ao novo mosteiro
de Paderborn.

Alem das assembléias de bispos e de senhores
para o bem da Igreja e do império, ho,uve assembléias
de reis para o mesmo [im. No ano de 1006, houve,
entre os reis Henrigue da Germânia e Roberto da
França, uma entrevista sôbre o Mosa, que separava
seus Estados. Vários de seu séguito diziam que não
era próprio de sua dignidade passar um do lado do
c,utro e gue se deviam encontrar em barcas, no'meio
do rio. Mas a humildade e a ami zade sinçera ven-



Àltar de ouro, dado à antiga catedral de Bâle por volta de 1049

pelo imPerador Henrique II'

l-{

U

ca

U
o
a
a)

z
É
o
a

À
-I



PADRE ROHRBACHER

ceram. o santo rei Henrigue levantou-se bem cedo,
passou com seu séguito para o território do rei da
França, e os dois se uÉruçuru,, com cordialidade

uma couraça e um capacete,
amizade diminuiria na_ proporção gue êle lhe deixasse
tôdas essas co,isas. FÍ"rrriqrL, tódavia, aceitou sô-
mente um livro dos Evangelhos, coberto de ouro e
de pedras pÍeciosas, com üm ,ericário r"."th"rrt", ;
qual continha um dente de são vicente, mártir.
Quanto à suq espôsa, santa Cu""g;Jà,' ,;;l;
sômente baixelas de ouro. No dia 

"seguinte, 
o rei

Roberto passou com seus bispos à túa do rei da
Germânia, que lhe fêz uma recepção magnífica. Ter_
minado o' jantar, Henrigue apresentou .ã. übras de
ouro puro ao rei Roberto, gue sômente aceitou bai-
xelas de ouro; depois, tendó firmado um tratado de
amizadq os dois reis voltaram para suas terras. ( I )Existe um diploma em favor do mosteiro de sã;
Benigno de Di,on,_ _dado pero rei Roberto, durante
sua entrevista co*. Henrigue, sôbre o Mosa, que traz
expressamente a data de 1006, décimo-nono iano do
reinado de Roberto. (2)

No' mês de agôsto do ano de 1023, santo Hen-
rique, então imperador havia dezenove anos, teve
lm.a segunda e última entrevista com o amigo, o rei
Roberto, que tinha convidado para isso, po" ó*r;i;,

(1)
(2)

Glab., l. Iff, c. If.
Rouquet, t. X, p. 28, n. A.
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O rei FLoberto, o Piedoso, comPondo

latim. Segundo uma miniatura de

seqüências e responsos em

um missal do século XIV.
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Bispo de Cambrai e Ricardo, abade de Verdun. A
entrevista realizou-se em Ivoy sôbre o Cher, no.s
limites da Champanha e do Luxemburgo. No dia
de São Lourenço, o imperador, avisado de que Ro-
berto vinha vê-lo, foi à sua presença, em Mousson.
Nessa entrevista solene, que durou vários dias, tor-
naram a amizade ainda mais íntima, estabeleceram
sôlidamente a paz e a justiça; aí trataram do estado
da lgreja, dc, reino e do império,; procurara,m sobre-
tudo os meios de garantir a paz da Igreja e de melhor
atender à cristandade, exposta a tantos perigos;
concordaram em se encontrar em Pavia, com o senhor
apostólico, para f.azê-la apreciar seus projetos. ( I )

O santo imperador Henrigue, não teve tempo de
os realizar sôbre a terra. Atacado por várias enfer-
midades, celebrou, jit enfêrmo, a festa do Natal, em
1023 em Bamberg; depois mais doente ainda, a festa
de Páscoa, em 1024, em Magdeburgo; depois rodeado
de todos o,s grandes do império, morreu santamente
na pequena cidade de Grone, na idade de cingüenta
e do,is anos, a 14 de julho de 1024, dia em gue a
Igreja lhe honra a memória. Sentindo-se prestes a
morrer chamou os parentes da imperatriz, sua santa
espôsa e lhes disse: Eu vo-la entrego virgem, como
ma destes! (21

***

(1) Ex Camerac. Bouquet, t. X, p.
(21 Acta SS. 14 de Juüi.

207.



sÃo TIAGO DE NÍSIBIS (*)
BisPo e Conlesso

São Tiago foi o primeiro bispo. de Nisibis da

Meso,potâmia] no impéiio ,o-âÍto, talvez de 308 ou

309 atê a data de seu falecimento, que ocorreu no

ano de 338.
santo Efrém disse que a Igreia de Nisibis era

"filha de Tiago". No coácíHo dã [icéia, Santo Ata-
násio citou-o'.o*o um dcs maiores adversários do

arianismo.
Em 338, c, rei persa Sapor atacou a cidade de

Nísibis, Tiago, entáo, tomoú parte ativa na defesa

da diocese: pouco depois, expirav-a' santamente'

durante o verão daquele ano de 338 '

Quanto aci que se propala sôbre a descoberta

da 
"rcà 

de Noé .ãb." o ,noát" Ararat, por Tiago de

Nísibis, não passa de lenda.

O culto dêste santo bispo é antigo. FesteiâIll-Ílo

tôdas as igreias.

***



sÃo BARHADBESABA (*)

Mártir

Barhadbesaba ( 1 ) eÍa um diácono de Arbela
que foi prêso e levado à morte, quando da movimen-
tada perseguição do, rei Sapor II, a 20 da lua de
Tarmuza, ou seja, aos 15 d; julho, do ano de 355.

Diz a narrativa do seu martírio:
" No décimo-quinto âro, da perseguição, Sapor

Tamsapor aprisionou em Arbela ã diáãono Barhâd-
besaba. Enquanto c, torturava, dizia-lhe o tirano:

Adora o- fogo e a água, come do sangue
dos animais e imediatãmente teus to,rmentos cessaião
e tu te verás em liberdade"

"Mas o mártir, felicíssimo por sofrer por seu
Deus, sorria e mofava do tiranã, dizendo-lh" aos
gritos:

Quem és tu? Quem és tu para me forçares
a abjurar a religião da minha infância? Eu juro pelo
Deus gue amo de tôda a minha alma, " po, Cristo,
em quem pus tôdas as minhas esperanças, que nem
tu, nem êsse rei cujo pc,der tanto vanglorias, nem os
tormentos, nada, enfim, me levará a leparâr-Íte da

(1) Barhadbesaba ou filho do domingo - Domingos.
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caridade de meu fesus, que eu amo, gue eu sempre
amei sôbre tôdas as ccisas desde a minha mais tenra
infância até o dia de hoje".

"Então o tirano' (2) condenou o diácono a ser
decapitado.

"Ora, havia na prisão um cristão de alto nasci-
mento, chamado Agaí, 9ue, numa primeira prova,
teve a coragem de suportâ-la ê ven cé-la pela fé, mas,
depois, descambârârn-se-lhe as fôrças e voltara atrás,
não tendo, então, nada mais de cristão senão o nome.
O governador ordenou que lhe tirassem as cadeias e
do após tata f.êz carrasco do santo diácono. Queria,
assim, sem dúvida, ordenando-lhe que matasse o
outro, vingar-se da primeira resistência que opusera.

"Conduziu-se então Barhadbesaba para fora
do,s muros de Hazza, sôbre uma colina. Ali, os sol-
dados ataram-no a um poste e êle esperou o golpe
fatal.

"A Agaí, apresentaram-lhe uma espada e orde-
ÍrârâÍr-lhe gue cumprisse o ofício que lhe fôr,a dado.
Êle obedeceu, o infame, mas a tremer. Fora de si,
não sabendo o gue f.azia, não desferiu senão alguns
golpes mal dados. Sete vêzes desceu a arma sôbie o
mártir, iem que lhe cortasse a cabeça. Então, arrojou
a espada, mas o,s espectadores, indignados, Í.izetam
com que a retomasse, forçando-o â terminar com a
vítima.

"Agaí levantou-a do chão, tôda ensangüentada,
limpou-a no corpo do mártir, e mergulhou-â fundo

(2) Sapor Tamsapor era, provàvelmente, urn governador mili-
tar, com certos poderes. Esse sobrenome Tamsa,por era uma
distingáo honorífica concedida pelo rei.

53
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***

nas entranhas do sofredor. O cristão expirou ime-

diatamente.
"Deus lo,go puniu o apóstata. Deve, agqi, cor-

tax-se o prodígio: no momento em gue o diácono
expirava, foi Agaí atacado por uma horrorosa doença,
que fêz com que a mão sacrílega inchasse como'uma
grossa viga. Obrigadc, a guardar o -leito, porque
Jomente ali conseguia apoiar a mão doente, viu-a,
tôda podridão, sepârâÍ-se do braço e cair ao chão,

pouco tempo depois. Abandonado de todos, o infeliz
morreu daquela extraordinária enfermidade.

"Dois soldados, com ordens do tirano, guarda-
ram o corpo do mártir, mas dois clérigos, concertados,
esconderá--r. durante a noite num lugar vizinho a

fim de arrebatar as relíguias, quando os guardas

dormissem. Antes, procuraram suborná-los, ganhá-los
por meio de dinheiro, mas, nada conseguindo, ata'
turu*-rro, durante a noite, quando calcularam gqe

os dois deviam estar mergulhados no mais pro'fundo
sono: estrangularam-rlos, âpoderarâIr-se do corpg do

mártir e, a fãvor das trevas, enterrarâÍIl-flo onde bem

quiseram".



SANTO ATANÁSIO (*)

BitW

Santo Atanásio foi bispo de Nápoles. O pai, o
dugue Sérgio,, da mais alta nobreza napolitana, gue
dominava o gregc e o latim com grande desembaraço,
foi o defensor da cidade quando d'a invasão lombarda.

Santo Atanásio foi o sucessor do bispo Sao ]oão,
sendo elevado ao episcopado no arlo de 850. Naquela
época, não contava ainda vinte aÍlos.

Uma das máximas preocupações do novo pre-
lado dizia respeito aos seus diccesanos cativos dos
sarracenos. Santo Atanásio luto,u para resgatá-los,
sem descanso.

No concílio de Roma de 861, o papa Nicolau I
conferiu '€lo moço bispo um lugar de honra na
assembléia.

Sérgio, antes de morrer, ordenou ao duque Gre-
gório, irmão do santo bispo, Çúe a êle sempre obede-
cesse. Gregório cumpriu ao pé da letra a ordem
paterna, tanto que, mais tarde, moribundo, chamanclo
o filho, Sérgi,o II, transmitiu-lhe a mesma ordem,
dizendo:

Obedece ao teu tio bispo como um pajem
obedece ao Senhor.
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O sobrinho, porém, levado pela mulher e pela

sogra, ambas mulheres ambiciosas, acabou por apri-
sionar o santo bispo, que, conseguindo libertar-se, foi
esconder-se entre o,s monges da Ilha do Salvador, ao

largo de Nápoles.- 
EnquarrÍo isto, o fraco filho de Gregório pilhava,

desc,aradamente, os bens da Igreja, até que o papa
o excomungou.

Atanásio, gue por todos os meios procurava a

pacificação, tevá os esforços interrompidos definiti-
íamente pela morte, que o levo,u em 872, guando se

achava ,'ãt ptoximidades do Monte Cassino. Enter-
rado na abadia, mais tarde foi transferido para
Nápoles.

i*t



BEM-AVENTURADO INÁCIO DE
AZEVEDO E COMPANHEIROS (*)

Mártires

Inácio era de Portugal, do Pôrto. Ali nasceu em
1527, de Dom Emanuel e de Dona Violante, ambos
descendentes de ricas e nobres famílias lusitanas.

Depois de cuidadosa educação e dum,a estada
em Coimbra, onde se decidiu pela vida religiosa,
entrou na Companhia de fesus. Era no ano de 1 548,
e Inácio estava naguela idade dos grandes ideais,
dos so,nhos, das gr,andes esperanças -- os vinte anos.

Noviço excelente, moço exemplaríssimo, ardo-
roso no trato gue o
provincial, Sim emente,
moderar-lhe as inara o
curso de teologia e jâ era nomeado reitor do colégio
Santo Antônio de Lisboa.

São Francisco de Bórgia, eleito geral em 1565,
confiou ao padre Inácio, de Azevedo a missão de
inspecionar o Brasil.

Doze anos antes, a 13 de junho de 1553, com
o Segundo Governador-Geral, Dom Duarte da Costa,
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que vinha substituir Tome de Sousa, aportava em
Salvadcr da Bahia, o Padre Luís de Grã, ex-reitor
dc, colégio de Coimbra, gue chefiava seis jesuítas.
Entre êles, o mais humilde e modesto era |osé de An-
chieta, aquêle Anchieta de Iperoíg, do Poema à
Virgem, que, numa das suas f amosas cartas, diria
desta terra de Santa Cruz: "Todo o Brasil ê um

i:ardim em frescura e bosques, e não se vê em todo
o ano árvcre nem erva sêca", aquêle Anchieta gue,

" Enquanto entte os Tamci: s coniurados
louem refém de paz,
Procuraua apaziguar a raiua
Do índio fero e audaz. . .

dirigia-se a Maria, cantando ternamente:

Ó doce Mãe, o teu amor matetno
Ac meu olhar sorriu:
Tcmou-me pela mão, e corpo e alma
c'o mdntor me cobriu,
Era uma luz do céu! Dores, tormentos
Eu dese jei sofrer . . .

Desejei muit"a uez dos duros ferros,
a morte padecer" ,

Era o Anchieta heróico, que
ao menino-índio, todo paciência,
dedicação:

" Agora uamos, filhos,
findar uossa lição;
prímeiro é o trabalho,
depois a ref eiçãt.

ensinava o ABC
todc 'amor, todn
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O ABC da cuta
sabeís a me encantar;
passasf es adiante . . .

I a ides soleffar.

As letras conhecenda',
junta-las bem é ler;
Com,eça por um nome
gue uós deueis saber.

Por que tanto arruído?
Silêncio, filhos meus!
Escreuo e dito as lettas: D-E-U-S. . .

Os índios - Deus!

fosé de Anchieta, Nóbrega, Diogo fácome, Vi-
cente Rodrigues, Brás Lourenço e outros, são nomes
gue desbravaram terras e almas indígenas, acendendo
dentro da Pátria e dos corações o fogo ardente do
cristianismo.

Inácio de Azevedo estêve três anos no Brasil.
Nossa terra, já evang elizada, com membros da Com-
panhia entre sete tribos do interior, possuía, na costa.
escolas e seminários.

No relatório que Íêz aos superiores, o bem-aven-
turado pediu reforços. A nova terra era vasta e,
pois, aquêle punhado de irmãos necessitava de novos
colaboradores.

Francisco de Bórgia aconselhou-lhe o recruta-
mento de religiosos pela Espanha e Portugal. Que
reunisse o número gue se fizesse necessário e, coÍÍlâ[-
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dando-o, partisse novamente para as plagas brasi-
leiras.

Depois de cinco meses de preparativos, Inácio
de Azevedo, âo,s 5 de junho de 1570, com trinta e

nove companheiros, partia na São Tia'go, uma nau
mercante, enquanto trinta outros religiosos seguiam
num barco de guerra da esquadra comandada por
Dom Luís de Vasconcelos, então governador do
Brasil.

Oitc, dias depois, alcançavam a Madeira: Dom
Luís decidiu ali permanecer até gue vento,s mais favo-
ráveis soprassem, mas o capitão da São Tiago pref.e-
riu demandar as Canárias.

Falava-se, então, amiúde, dos perigosos, auda-
ciosos corsários que infestavam o Atlântico, franceses.

A Sâo Tiaga, perto da Grande Canária, antes
de seguir para Las Palmas, onde faria escala, anco,rou
num peguenino, pôrto, e, ali, Inácio foi aconselhado a
deixar o barco.

Inspirado por Deus, talvez, o bem-aventurado
jesuíta preferiu continuaÍ a bordo. Deixando o pegu€-
nino ancoradouro, a nau alcançou o mar alto. Eís
senão quando, üf, corsário Írancês surgiu ao longe.
Comandâvâ-o o huguenote |acgues Souries, gue pâr-
tira de La Rochelle justamente para capturar os jesuí-
tas. E foi a abordagem, seguida de feia luta corpo
a corpo.

Dominada a Sao Tiaga pelos calvinistas, Souries
concedeu a vida a todos os sobreviventes -, menos
aos religiosos, aos guais degolaram a sangue frio,
menos a um, o coadjutor temporal que servia na cozi-
nha, gue foi tomado como escravo.
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Destarte, pereceram Inácio de Azevedo e'trinta
e nove companheircs que buscavam o Brasil daqueles
primeiros tempos. Com Inácio, receberam a coroa do
martírio Aleixo Delgado, Afonso de Baen'a, Álvaro
Mendez, Amarc Yaz, André Gonzales, Antônio Cor-
rea, Antônio Fernandes, Antônio S,oares, Benedito de
Castro, Brás Ribeira, Dc,mingos Fernandes, Manoel
Alvarez, Manoel Fernandes, Manoel Pacheco, Ma-
noel Rodrigues, Estêváo Zwaro, Fernando Sanches,
Francisco Alvarez, Francisco de Magalhães, Gaspar
Alvarez, Gonçalves Henriques, Gregório Scrivano,
Tiagc de Andrade, Tiago Perez, |oão Baeza, ]oão
Fernandes, de Braga, |cão Fernandes, de Lisboa,

]oão de Maiorca, |oão de São |oão, |oão' de São
Martinho, foão de Zafra, Luís Correa, Marcos Cal-
deira, Nicolau Dinio, Pedro Fontura, Pedro Munhoz
ou Nunes, Simão Acosta, Simão Lopes e Francisco
Godói, que era parente de Santa Teresa de Ávila.

Com exceção de nove, espanhóis, os demais eram
portuguêses.

Em 1854, Pio IX confirmava-lhes o culto.

**t



sÃo POMPÍLIO MAIIIA PIRROTTI (*)

Conlessor

Pompílio Maria nasceu aos 29 de setembro de
l7l0 em Montecalvo,, na arquidiocese de Benevento,
no reino de Nápoles. Era filho de )erônimo, advo-
gado, e de Úrsula, de antigas e ricas Íamílias. Bati-
zado no dia 30 de setembro, com o nome de Domingos,
a 9 de de2embro de l7l4 recebia a confirmação.

Domingos teve no, pai o primeiro mestre. Desde
pequenino, mostrou-se dócil, sério e piedoso.

Aos-dezesseis anos, acendera-se-lhe no coração
o vivo desejo de se dar a Deus, coisa gue o's pais
procuraram apagar a todo o, custo, mas não o coÍIS€-
guiram: Domingos evadiu-se, deixando uma carta
onde explicava os motivos da fuga e consolava os
dois desolados sêres gue lhe deram a vida.

Aceitc, entre os clérigos regulares da Mãe de
Deus, das escolas pias, recebeu c, hábito e o nome de
Pompílio Maria de São Nico,lau.

jovens.
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Em 1736, o capítulo provincial de Nápoles des-
tinou-o ao ministério apostólico da pregação. Desde
então, todos os gue o ouviam, ardoroso gue era, bene-
ficiavam-se corr a palavra e os exemplos que dava.

São Pompílio Maria foi, na ltália, um dos pri-
meiros a pro,pagar o culto do Coração sagrado por
meio de o,rações, meditações e congregaçõe§ em honra
de Cristo )esus.

A Maria, dedicara especial afeição, chamando-a
a "Mãe tôda bela", e, ao rosário, Etrrlâvâ-o entranha-
damente. O clero de Roma venerâvâ-o. Não é, pois,
de admirar, gue invejosos lhe atirassem feias calúnias.
Era jâ no fim da vida do Santo, gue foi expulso de
Nápoles.

O povo, porém, reclamou, gritou contÍa a injus-
tiça, e o rei se viu obrigado a revogar o decreto de
exílio.

A vol Maria foi um triunfo.
Amado pe u em Campi, a 15 de
julho de I e seis anos de idade

BeatiÍicado em 1890, por Leão XIII, cano'nizou-o
o papa Pio XI a 1l de março de 1934.

No mesmo dia, "*;:,ri ,ur,,u Aprônia, virsem
( século VI ) . Irmã do bispo de Toul, Epvre, nasceu
em Trancault-le-Repos, na diocese de Troyes. No
século X, São Geraldo de Toul co,nseguiu as santas
relíguias de Aprônia para a sua cidade episcopal,
repartindo-as entre a catedral e a 'úadia de Santo
Epvre.

Em Evreux, Santo Eterno, bispo e mártir, no
século VII.
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Em Polleswarth ,- Warwickshire Santa
Edite, abadêssa. Ha sObre esta santa abadêssa, três
hipóteses, guanto à sua origem. Primeira: Era filha
do rei Egberto, Çue a confiou a Santa Modwenna.
Segunda: Numa Vida de Santa, Edíte de Wilton,
Goscelino fala duma Santa Edite de Pollesworth ( I ),
tia da de Wilton e irmã do rei Fdgar. Terceira: Edite
seria a irmã mais velha da Edite gue se casou com o
ímperador Oton, o Grande, em 930, e morreu em 946.

Perto de Roermond, nos Países Baixos, São Ple-
chelme, bispo e confessor (século VIII ) , fundador
da abadia Monte de Santa Odila.

No condado de Fo,r[ar, na Escócia, São Do-
naldo, confessor (século VIII ) .

Em Ansbach, diocese de Wyburgo, na Francô-
nia, São Gomberto, bispo, no século VIII, fundador
do mosteiro de Santa Maria de Ansbach. Em 786,
doou-a a Carlo,s Magno, gue outo,rgou aos monges
a imunidade e o direito de escolher o abade.

Em Monbrison, Santo Aldarico, bispo de Autun
(século IX ) .

Em Angers, São Bento, bispo e confessor, no
séculc, IX. Da vida dêste santo bispo, o, décimo-oitavo
de Angers, sabemos apenas gue, a 23 de outubro de
816, conseguiu de Luís o Bonacheirão, a conÍirmação
das imunidades que Carlos Magno concedera à Igreja
de Angers e também o direito de ter no Loire e

afluentes três barcos isentos de quaisquer impo,stos.
Falecido antes de 829, foi enterrado na igreja de São
Maurílio, com muitos dos predecessores. Fredegário
foi o décimo-nono bispo de Angers.

(1) Pollesworth fica perto de Tamworth, nos Midlands, a
nordeste de Birmingham.
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Em Laufen, Suábia, Santa Reginswida, virgem
e mártir. Esta santa era uma menina de sete anos
gue a ama estrangulou e atirou no rio Neckar, paÍa
vingar um irmão gue fôra severamente repreendido
pelo pai da piedosa jovenzinha, O corpo foi encon-
trado e enterrado no cemitério de Laufen, em cujo
túmulo vários milagres tiveram ocasião. Vale âcres-
centar gue, na Idade Média, fàcilmente se dava o
título de mártir a todos os gue findavam os dias por
morte violenta. Tais foram os milagres operados,
gue o bispo de Wurtzburgo, Humberto, transportou
o corpo para a igreja. (Século IX ) .

No Grão-ducado de Kiev, na Rússia, São Ma-
dimir, confessor. Neto de Santa OIga, fo'i cognomi-
nado o Evangelizador, tanto batalhou por |esus Cristo
no país natal. Faleceu em 1015.

Em RatzebuÍgo, no Mecklemburgo, Santo
Ansuero e companheiros, mártires, em 1066, rtrâssâ-
crados por uma tribo eslava pagá, gue destruiu a
abadia de Sãc forge de Ratzeburgo,, da gual o Santo
era abade.

Na Suécia, São Davi, óade (século XI ) . Teria
saído da Inglaterra para trabalhar na conversão dos
suecos.

Em Moncalieri, Piemonte, o bem-aventurado
Bernardo de Bade, confessor, nascido em 1428-1429.
Tido como Santo ainda em vida, operou milagres.
Sisto IV beatificou-o em 1479. Clemente XIV, ertr
1769, declarou-o pâtrono do Grão-ducado de Bade'

Em Pôrto, a Íesta de Santo Eutrópio, martiri-
zado com as santa s Zôsima e Bonosa, irmãs. Em
Cartago, São Catulino, diácono, de guem Santo
Agostinho pronunciou o panegírico e os santos la-
neiro, Florêncio, ]úlio e )usto, mártires, enterrados na
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basílica de Fausto. ,- Em Alexandria, os santos már-
tires Filipe, Zeno, Narseu e dez cri'anças. ,- Na ilha
de Tenedos, Santo Abudêmio, mártir, gue sofreu a
morte sob Diocleciano. Em Sebaste, Santo An-
tíoco, médico, gue teve a cabeça cortada, sob o
governador Adriano; como saísse leite, em vez de
sangue, o carrasco, chamado Ciríaco, converteu-se
a )esus Cristo, e sofreu também o martírio. Em
Pavia, São Fêlix, Bispo e mártir. ,- Em Palermo, a
descoberta do corpo de Santa Rosália, ürgem, gue,
so,b o pontificado de Urbano VIII, tendo sido eÍIColl-

trado milagrosamente, livrou a Sicilia da peste, no
ano do lubileu (ver 4 de setembro).

**i
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SANTO E VENERÁVEL BEDA

No século oitavo, quando os estudos pereciam
no Oriente, floresciam no extremo do Ocidente. As
ciências, as letras e as artes, que os dois santos rnoÍl-
ges, Teodoro de Tarso e Adriano da África, enviados
pelo Papa São Valentim, tinham levado à Inglaterra,
lá continuavam a prosperar nos mosteiros. No século
oitavo floresceu entre os anglo-saxões, um doutor e
um Padre da lgreja: seu nome é Beda, gue, em sua
língua, guer dizer: homem qve Íeza, Nasceu no ano
673, no país dos Northumbres, nos confins da Escó-
cia, no território do duplo mosteiro de Wiremouth e
de farou, que ffazia oi ÍroÍre dos apóstolos São Pedro
e São Paulo. Na idade de sete anos, os pais puse-
rârn-Ílo no mosteiro de Wiremouth, sob a disciplina
de São Bento Biscop; depois, sob a de São Ceolfrido,
no mosteiro de ]arou, onde passou o resto da vida,
Entre os excelentes mestres de quem recebeu lições.
êle mesmo cita o monge Trumbert, discípulo de São
Ceadda, bispo de Lichfield, o qual tinha estabelecido
uma escola célebre no mosteiro de Lestingen, no coÍt-
dado de York. o canto eclesiástico fo,i-lhe ensinado
por loáo, gue, de grão-chantre de São Pedro do
vaticano, se tornara abade de São Martinho de Roma
e que o Papa Santo Agatão tinha mandado à Ingla-

2
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terra, com São Bento Biscop. Aprendeu grego com

santo abade Ceolfrido quis que se preParasse para

as ordens sagradas, embora tivesse então sômente

dezenove arroi. Foi ordenado diácono em 691, por

tempo ao trabalho manual. Beda trabalhava com

os irmãos; mas sua ocupação principal era estudar'

escrever , ÍezaÍ e meditar. Muitas vêzes, copiava
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meses naguela cidade, onde fundou uma escola-gue
se tornou, florescente; diz-se que tinha formado o

célebre Alcuíno, amigo e preceptor de Carlos Magno.
Beda nos diz gue se entregava inteiramente à

meditação da Sagrada Escritura e que, depois de ter
cantado os louvoies de Deus, na Igreja e cumPrido
o gue a regra prescrevia, seu prazeÍ era aprender,
ensinar e escrever. Desde gue recebeu o sacerdócio,
diz êle, até guando escrevo isto, (era o qülnguagési-
Íro-Ítooo ano de sua idade ) , cc,mpus vários livros Para
minha utilidade e para a dos outros. Inspirei-rle oâs

obras dos Padres e fiz, às vêzes, acréscimo ao gue

encontrei. Dá uma lista de guarenta e cinco obras,

das guais era então autor e dos guais a maior par-te

tinha- por objeto esclarecer c, texto do Antigo " -do
Novo Testamento. Escre' eu com êxito sôbre tôdas
as partes da literatura: f ilosofia, astronomia, geo-
grafia, aritmética, cale
mâtica, ortografia, ver
enciclopédia viva de tudo
tempo. Por êle a Inglater
se iniciaram mais diretamente nos tesouros científicos
e literários da antiguidade cristã e profana. Tra-
duzia, às vêzes, do grego para o latim. Compôs
mesmo opúsculos em anglo-saxão para uso do povo.
Seus tralados sôbre a gramática, a ortografia e a
versiÍicação, esparsos no Ocidente, contribuíram,
com os de Cassi,odoro e de Santor Isidoro de Sevilha,
para imprimir um carâtq de regularidade e de cla-
reza natural às línguas mordernas, que, no oitavo e

nono séculos, começaram a formar-se de uma mistura
do latim com as línguas tudescas.

O conjunto de suas obras históricas serviu muito
paÍa formar a razáo cristã do Ocidente e para a

I
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Íormar sôbre a razáo de Deus mesmo. Suas crônicas
ou sumários de história universal, desde a criação
do mundo até seu tempo, indicam em poucas pala-
vras o pensamento de Deus sôbre a humanidade em
geral, sôbre a posteridade de Abraão em particular,
enfim sôbre a multidão das nações reunidas no Cristo
9 na Igreja. Sua - Histoire de l'Église d'Anglaterre,
f.az ver detalhadamente como Cristo, pela caiidade e
pelo zêlo de seu vigario, fêz entrar em sua Igreja,
una, santa, catolica e apostólica, a nação inglêsa, que
devia oc_upar tão excelso lugar no novo gãrrero hr-
mano. Seu martirológio, ou notícia abreviada, dia a
dia, dos principais santos, mostra, em todos os tempos,
em todos os lugares, guanto custo,u aos apóstolos, aos
mártires e a seus sucessores, libertar o gênero huma-
no das extravagâncias do paganismo ou da heresia e
para o levar a afeiçoar ao bom sentido da fe catolica.
Suas vidas detalhadas, de alguns santos da Inglaterra,
mostram-nos cornoi essa fe divina transforma homens
criginalmente bárbaros, em homens novos, que só
querem a Deus e o seu amor.

Quanto à história eclesiástica dos inglêses, foi
levado a escrev ê-la, pelo abade Albino, homem muito
douto, que tinha sidc, discípulo de santo abade Adria-
no e de São Teodoro, arcebispo de Cantuária. Al-
bino não se contentou com animar Beda a êsse tÍa-
balho. Forneceu-lhe, ainda, memórias do que se
tinha passado na província de Cantuária, e nos países
vizinhos, sob o apostolado de Santo Agostinho e

4or outros pregadores do Evangelho, mándados à
Inglaterra por São Gregório Magno. Mandou essas
memórias a Beda por Nothelmo, padre da Igreja de
Londres, que lhe referiu também várias coisai, à viva
voz. Nothelmo foi, em seguida, a Roma, obteve
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permissão do Papa Gregório III de procurar nos
arguivos da Igreja romana o gue podia interessar à
história da Inglaterra e lá encontrou várias cartas de
São Gregório Magno, e dos outros Papas, Çue corru-
nicou a Beda, €f, seu regresso a Londres. Daniel,
Bispo dos saxões ocidentais, forneceu-lhe memórias
sôbre a história eclesiástica de sua província, bem
como sôbre a dos saxões meridionais e da ilha de
Wight. Beda soube, dos monges do mosteiro de
Lestingen, da conversáo dos Mercianos, por minis-
tério de Ceddi e de Ceadda, e dos principais feitos
dêsses dois santos Bispos. No que se refere à histó-
ria eclesiástica dos inglêses orientais, foi informado,
em parte, pelos escritos que lhe Íorneceram, em parte,
pela tradição dos antigos e, em parte, pelas descrições
do abade Eli. O bispo Cineberto e várias outras Pês-
soas fiéis co com relação à
propagação dissing. Com
referência à nde tinhâ oâs-
cido, o que não tinha podido saber por si mesmo,
soube-o dos monges de Lindisfarne e de várias outras
testemunhas dignas de fe. Beda mesmo conta tôdas
essas coisas ao rei Ceolulfo, a quem dedicou sua
história, querendo que fôsse aprovada por êle, antes
de a publicar. Foi recebida com tão grandes aplausos
que o rei Alfredo, o Grande, a traduziu mais tarde
em saxão, â fim de que o mesmo povo a pudesse ler.

Está dividida em cinco livros, o primeiro dos
quais começa com a descrição da Bretanha e da Hi-
bérnia e dos costumes de seus antigos habitantes;
depois, indica os imperadores romanos que entraram
na Bretanha, e põe em primeiro lugar, )ulio César.
Fixa-lhe a entrada na ilha no ano de 593, da fundação
de Roma, sessenta anos antes do nascimento de
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|esus Cristo, sob o consulado de Lúcio Bobulo.
Acrescenta que Lúcio, rei dos bretões, escreveu ao
Papa Eleutério gue ocupava a Santa Cátedra de
Pedro, sob Marco Aurélio e Cômodo, para lhe rogar
mandasse pregadores do Evangelho aos bretões; gue
o Papa os mandou e que os bretões receberam a Íe
de ]esus Cristo e a conservaram inviolàvelmente até
o imperador Diocleciano, que suscitou co,ntra êles
uma violenta perseguição, na qual vários receberam
o martírio, entre outros Santo Albano, de quem o
Padre Fortunato, diz êle, Íêz o elogio em seu po€ma,
em honra das virgens. Beda diz, em seguida, mas
em poucas palavras, o que se passou na Igreja da
Inglaterra, até a missão do monge Santo Agostinho,
por São Gregório Magno, que conta detalhadamente.
Cooneça o segundo livro com a morte dêsse santo
Papa, depois narra, tanto nesse livro como nos s€-
guintes, as conversões feitas por Santo Agostinho,
os bispados que fundou na Inglaterra, a sucessão dos
Bispos, a propagação do Evangelho nas diversas pro-
víncias, as dificuldades gue surgiram sôbre a cele-
bração da Páscoa e sôbre outros usos da Igreja, os
concílios reunidos para pôr Íim a essas discussões e

como os reis e os bispos se reuniram para a destruição
da idolatria. Fala também da instauração de mos-
teiros e dos abades mais célebres. Seu quinto e
último livro termina no ano 731 da Encarnação, do
mesmo modo que o resumo que fcz dessa história.
Une a êsse resumo o catálogo de suas obras. Em
suas vidas de santos indica, com o mesmo cuidado
que em sua grande história, âs diversas particulari-
dades que narra. Vê-se, por tôda parte, o historia-
dor consciencioso.
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A maior parte de suas obras são obras de pie-
dade, particularmente comentários sôbre diversas
partes da Escritura Sagrada. Escreveu-os quase
todos, a rôgo de amigos, entre os quais o monge
Huberto ou Eusébio, depois seu abade em )arou; o
padre Nothelmo de Londres, depois arcebispo de
Cantuária; o bispo Acca de Hagulsstadt, também
chamado Hexham. Nesses cc,mentários procura rne-
nos encontrar ideias novas, do que resumir o que
os santos Padres tinham dito de melhor sôbre cada
coisa. Dêsse modo, seu trabalho é menos o persâ-
mento de um indivíduo do gue o pensamento comum
da Igreja. Aliás, o bispo de Hagulsstadt, tinha-lhe
mesmo pedido indicar, em particular o lugar de cada
Padre, do qual tivesse feito o comentário. Quanto
ao estilo do venerável Beda, não rá nada rebuscado,
é sem pretensão, de amável simplicidade, de calma
piedosa, de candura diáfana; numa palavra, seu esti-
lo é como seu coração, como sua vida tôda.

A vida dêsse amável santo não foi agitada por
tempestades. Sua ciência e modéstia conquistaram-
lhe a estima de todos, sem excitar inveja de ninguém.
Quando foi ordenado sacerdo,te, o Papa Sérgio es-
creveu-lhe uma carta, que ainda temos. Nela, con-
vidava-o, em têrmos muito honrosos, para vir a Roma,
a fim de êle ter a satisfação de o ver e consultar
sôbre negócios importantes. Nosso santo, por Íno-
déstia, jamais falou de circunstância tão gloriosa.
De resto, não foi a Roma, sem gue se saiba porque.
Êle mesmo nos garante que jamais saiu de seu rros-
teiro para viajar, menos ainda para Íazer grandes
viagens. Sua reputação atraía-lhe visitas, de tudo o
gue de grande havia na Bretanha, entre outras a do
piedoso rei Ceolulfo, ao gual dedicou sua - Histoire
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Anglais -, ? de gue aproveitou tão
737, deixou o reino gue governava
e abraçou a vida monástica em

Lindisfarne, sob a direção de São Cuthberto.
De tôdas as suas obras, uma so causou algum

desgôsto ao nosso santo: foi seu livro intitulado
Q"t six ages du monde - ou - Chronigue . - Como
Santo Julio de Toledo, dividiu a história humana,
não, em seis milênios, mas em seis idades. Como
São Julio de Toledo, pôs a primeira idade desde
Adao ate Noé; a segunda, de Noé a Abraão, â têr-
ceira, de Abr aáo a Davi, a quarta de Davi ao cati-
veiro de Babilônia, indicando quantos anos houve
de intervalo entre essas diversas idades, segundo o
cálculo dos hebreus e o dos Setenta; a quinta, da
saída de Babilônia até o nascimento do Salvador e
a sexta, do nascimento de Jesus Cristo até à coÍlsu-
mação do,s séculos. Dá, depois, os acontecimentos
mais notáveis fl.ors vários impérios, na sinagoga e na
Igreja, e não esquece o sexto concílio de-Cônstan-
tinopla, em 681 . A crônica contém o gue se pas.sou
durante o curso de guatro mil seiscentos e oitenta
anos, dos quais o último chega aor ano 725 da eÍa
comum. Como nessa obra, o venerável Beda segue
a cronologia mais curta, do texto hebraico, que-dá
tsômente mais ou mencrs quatro mil anos, desde
Adão atê |esus-Cristo, em vez da cronologia mais
longa dos Setenta, que ê de cinco a seis -it anos;

canções contra êle. Sensivelmente aflito com a
acusação de heresia, o santo doutor escreveu uma
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carta apologética a um monge chamado Plegwin,
onde justifica dc'utamente sua cronologia e mostra
que náo há nenhum fundamento na opinião que co-
meçava a correr, de que o mundo devia durar sômente
seis mil anos; em suma, que não se deve procurar,
por nenhuma conjetura, o tempo do fim do mundo,
gue Deus nos quis ccrnservar oculto.

No ano de 733, Sao Beda passa algum tempo
em York, onde seu antigo discípulo, Egberto, irmão
do rei dos Northumbres, acabava de ser feito Bispo.
Egberto rogou-lhe voltasse ncr ano seguinte, 734,
para acabar de instruir os religiosot dg seu mosteiro,
ônde tinha instaurado uma escola. O santo tendo
sido impedido, por uma enfer
735, a visita, por uma carta.
a evitar as ccnversas inúteis, a
nas Sagradas Escrituras, principalmente nas EPí9-
tolas de Sao Paulo a Timóteo e a Tito, na pastoral de

São Gregório e nas homilias sôbre os Evangelhos; a

ter sempre perto de si pessoas capazes de o ajudar
no ministério, a não proceder como certors bispos gue
só se Í.azem acompanhar por pessoas de diverti-
mentos, e de boa prosa, capazes de os terem alegres,
com conversas frívolas. Visto que vossa diocese ê

tão grande, continua, que não podeis atender sõzinho
smo em
cada a

ntos, €
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se viram os bispos exercer uma função espiritual,
nem pessca alguma para instruir, e todavia, nenhuma
dessas aldeias está isenta de pagar seus dízimos ao
Bispo. Assim, longe de pregar gratuitamente, se-
gundo o preceito de Nc,sso Senhor, recebe-se, sem
pregar, a esmc,la qrle êle proibiu receber, mesmo
pregando.

O melhor meio de restaurar a nossa Igreja, ê
multiplicar os bispos; não vêem tedos, como é melhor
dividir entre vários êsse pêso imenso, do que cdÍÍ?-
gá-lo sôzinhc? Por issc rr santo Papa Gregório,
escrevendo ao arcebispo Agostinho, tinha ordenado
estabelecesse doze Bispos, dos quais o de York seria
o metropolita. Eu guisera que completásseis êsse
númerc,, com o aurílio do rei. Sei que, pela negli-
gência dos reis precedentes e sua liberalidade incon-
siderada não é facil encontrâÍ-se um lugar vago, para
se erigir um bispado. Por isso estimaria muito cor-
veniente, para êsse efeito, algum mosteiro; e, para
obviar à oposição do abade e dos monges, poder-se-ia
permitir-lhes escolher o bispo entre êles mesmos ou
tomá-lo no território em que se constituísse a nova
diocese. O que lhe tcrnou a execução mais facil
foi o número infinito de lugares que muito errada-
mente tem o nome de mosteiros, embora não haja
observâncía monástica.

Sabeis que meros seculares. sem nenhumâ eXpê-
riência, sem nenhum afeto pela vida regular, dão
dinheiro ao rei e compram-lhe terras, com o pretexto
de aí fundar mosteiros e Íazem-lhe garantir a pro-
priedade a seus herdeiros, por cartas reais, confir-
madas pelos bispos. Lá vivem êles com tôda sorte
de licença, conservam suas mulheres e filhos e reúnem
sob o nome de monges, os gue por sua indocilidade
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são expulsos dos verdadeiros mosteiros e aí se podem
entregar à devassidão; ou aceitam vagabundos ou
seus vassalos, aos quais dão o habito e os obrigam a
lhes prometer obediência. Pretendem estar todos
juntos, abades e governadores de províncias o,u o[i-
ciais do rei e dão às suas mulheres tais mosteiros,
para governar. Seria, então, um grande bem empre'
gâÍeÍl-se ütilmente essas terras, ocupadas por gente
que só causa escândalo e são, pelo menos, inúteis à
Igreja e ao reino. Vimos que, desde o século pÍ€c€-
dente, havia na Espanha dêsses falsos mosteiros,
sem disciplina, de que se gueixava São Frutuoso de
Braga.

Beda diz que êsse abuso reinava na Inglaterra
havia mais ou menos trinta anos. E, continuando a
dar seus avisos ao Bispo Egberto, exorta-o a mandar
instruir cuidadosamente o povo na [é e nos costumes;
a mostrar quanto é necessária a comunhão Íreqüente,
como se f.az na Itália, ÍIâ Gália, na África, na Grécia
e por todo o Oriente. Mas, acrescenta, o,s leigos de
nossa província estão quase todos tão afastados dessa
devoção, que o mais piedoso comunga sÔmente no
Natal, na Epifania e na Páscoa, embora haja uma
infinidade de pessoas de vida muito pura, de tôdas, as
idades e sexos, que, sem nenhuma dificuldade, pode-
riam comungar todos os domingos e nas festas dos
apóstolos e dos mártires, como vistes f.azet-se em
Roma. Mesmo as pessoas casadas fá-lo-iam de boa-
mente, se se lhes mc,strassem os limites da continên-
cia, isto ê, se se lhes ensinasse por quanto tempo
devem guardar a continência, para se prepararem
paÍa a comunhão, pois êste último ponto era anti-
gamente um preceito, como vemos em vários concí-
Iios. O não uso é apenas cc,nselho, mas é um conselho
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cuia pr âtica São Carlos Borromeu gueria se reco-
mendasse fortemente aos fieis. ( I )

O venerável Beda morreu no mesmo ano, 735,
na idade de sessenta e três anos, no seu mosteiro
de Jarou. Eis coÍlc um de seus discípulos narra
sua morte a outro. "Cuthberto a Cuthwin, seu bem
amado condiscípulo em Jesus Cristo, saudação eterna
em Nosso Senhor. Recebi com prazer o pegueno
presente que me guisestes enviar. Vossa carta me
causou igualmente grande satisfação, pois vim a saber
o gue ardentemente desejava isto ê: gue tendes o
cuidado de rezar e de celebrar missas por Bed d, veÍ-
dadeiro servo de Deus, nosso bem-amado pai e Íl€s-
tre. Também por amor dêle, eu üos mando ê- poucas
palavras uma relação da maneira como saitr dêste
mundo, relação que compreendi que desejais e espe-
rais de mim.

"Foi tomado de grande dificuldade em respirar,
sem todavia sentir dor alguma, mais ou menos-duas
semanas antes da ressurreição do Senhor. Ficou
nesse estado, conservando a hilaridade ordinária e
dando graças a Deus, noite e dia, mesmo a tôdas as
horas, até à festa da Ascensão do Senhor, no dia 26
de maio. Depois de nos ter dado as aulas segundo
o costume, empregava c resto do dia em cantar
salmos. Passava mesmo tôdas as ncites na alegria
e em ações de graças, interrompendo êsse exercício só
para um sono muito curto.

"Quando despertava, punha-se a rezar com as
mãos levantadas para o céu. Homem verdadeira-
mente felizl. Cantava estas palavras de São Paulo:

Há alguma coisa de espantoso, como cair nas

(1) Op. Bed., edit. Paris, 1666, pág. 16
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mãos do Deus uiuo, - ? muitas outras passagens da

Sagrada Escritura. Como era muito versado na
noJsu hngua, recitava alguma ccisa em verscs ing_lê-

ses; essal palavras, por exemplo: Um homem sábio
não poderíu corsiderar muito c gte f.ez de bem e de

mal antes de sair desta vida. Caltava antífonas,
conforme se f.azia entre nos; estas, entre outras i -
Ó rci da gloria, Deus dos exércitos, que subisÚes hoie,
triunfanté, acima dos céus! Nao nos abandoneis como

órfãós sem defesa, ffns mandai-nos o Espírito do Pai,
o'Espírito de uerdade gue nos prometesfes, Aleluia!
,- Pionunciando estas palavras - Não nos abando-
neis como arfãos, derramava lágrimas e chorava
muito. Uma hora depois, repetiu a mesma antífona e

nós misturamc,s nossas lágrimas às suas. Líamos e

Chorávamos alternativamente, ou melhor, jamais lía-
mos sem chorar.

" Passamos assim o tempo desde o comêço de

sua doença até à festa da Ascensão. Êle vivia se_mpre

cheio de alegria e não cessava de agradecer a Deus
por lhe ter mandado aquela enfermidade. Muitas
vêzes, repetia esta passagem: - Deus cast'iga os

fithos qué u*r, - c outras semelhantes. Ouviam-no
dir", tãmbem palavras de Santo Ambrósio: Nao
vivi de maneira a me envergonhar de viver entre vós,
e não temo morrer, porque temos um bom mestre.
Alem das lições gue nos dava e o canto dos salmos,

compôs ainda dois opúsculos digncs- de memória:
traduziu em nossa língua , paÍa utilidade da Igreja, o
Evangelho de São |oão, f.ez um resumo dos livros
das hóras de Santo Isidoro, Bispo. Não quero, dizia
a respeito desta última obra, que meus discípulos leiam
mentiras, depois de minha mcrte, nem que se corsu-
mam em trabalhos inúteis.
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Na têrça-Íeira antes da Ascensão do Senhor,
sentiu uma dificuldade de respirar maior gue de ordi-
nário, Notaram-lhe os pés um pouco inchados. Pas-
sou, entretanto, o dia com hilaridade; ditou na sua

aula e dizia de vez em guandc,: Apressai-vos; quem

sabe se viverei ainda muitc tempo e se aquêle que

me Í.ê2, não me levará bem depressa do meio de

vós? Não duvidamos de que não soubesse o rno-
mento de sua morte. Passou a noite em ação de

graças. No dia seguinte de manhã, isto ê, na guatta-
Íeirá, disse-nos gue escrevêssemos lc,go o gue tínha-
mos começado. Depois, segundo o que se i.az nesse

dia, caminhamos com as relíguias até à hora terceira.
Então um de nos lhe disse: Mestre bem-amado
Íalta-nos ainda um capítulo. Seria incomodâf-VoS,
o f.azer-vos llcvas perguntas? Náo, respondeu êle.
Tomai a pena e escrevei bem depressa. O que o
discípul o i.ê2.-"Às 

nove horas, êle me disse: Tenho alguma
coisa preciosa em minha caixa, isto é, pimenta, lenços
e incenso. Correi bem depress a e trazei-me todos os

padres do mosteiro, a fim de que eu distribua também
ã el"r peguenos presentes, como Deus me deu. Os
ricos dêste século gostam de dar ouro, prata e outras
coisas preciosas. Eu darei a meus irmãos, com muito
amor e alegriâ, o gue Deus me tinha dado. Dirigiu
a palavÍa a cada um, rogando-lhes celebrassem mis-
sas por êle, com fervorosas c,rações; o gue lhe prome-
teram de todo o coração. Todos choravam, particular-
mente porque tinha dito que não veriam mais seu

rosto neste mundo. Mas regoziiavam-se ouvindo-o
dizer: É tempo de gue volte àquele gue me Í.ê2, gue
me criou, que me formou do nada. Vivi muito tempo;
o juiz previu minha vida eni sua misericórdia. O
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tempo de minha libertação aproximâ-se, pois desejo
ser libertado e reunir-me a ]esus Cristo. Sim, minha
qlma deseja contemplar a |esus, seu rei, em sua glória!
Êle disse estas coisas e outras, cheio de alegriá.

"Aquêle discípulo que tinha falado antãs, disse-
lhe à tarde: Mestre querido, há ainda uma sentença
que não está escrita. Escrevei-a depressa, respon-
deu. Tendo-lhe o 6irs;pulo replicado que jâ o Íizera,
êle acrescentou: Dissestes a verdade, tudo está coÍrsu-
mado! Segurai minha cabeça em vossas mão,s. Quero
ter a satisfação de me sentar em frente do oratório
onde costumava ÍezaÍ, a fim de invocar assim, meu
Pai. Foi colocado no chão da cela; depois cantou:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Sánto! Tendo
pronunciado estas últimas palavras, isto é, Espírito
lanto, entregou o espírito e passou ao reino cáeste.
Todos os que viram a morte-do bem-âverturado pa-
dre, diziam jamais ter visto alguém terminar a üda
com tanta devoção e tranqüilidade; pois, até seu últi-
mo suspiro, não deixou de cantar: Glória ao Pai e
outras orações espirituais. Eu poderia, meu amado
irmão, narrar-vos ainda muitas coisas, mas meu pouco
conhecimento da língua me obriga a ser breve." 

- 
Com

essa cândida modéstia o piedoso discípulo descreve
a seu irmão a morte do amável mestre. Beda morreu
assim na quarta-feira, 26 de maio de 735, à tarde,
depois das primeiras vésperas da Ascensão, cuja
festa foi continuar no céu. ( I )

***

(1)
Bened.

Acta §§., 27 maii. :

sect. fff, pars. I. - Op.
Dom Ceillier, t. XVUI. - Acta ord.
, Bedae, Godescard, 27 maii.



SANTA RAINELDA

Virgem e Mártir, no Brabante

Santa Rainelda era Íilha do conde Wiger e de

Santa Amalberga, irmã de Santo Emeberto, Bispo

de Arras, e de §anta Gudula, padroeira de Bruxelas.

Possuía muitas riquezas que empregava inteiramente

em aliviar os pobres, em Íazer doações às Igrejas,

e mosteiros; cônsagtada ao Senhor, desde a mais

tenra idade, pelo ,rõto de castidade, levava uma vida
simples e mártificada, aÍastada do mundo ocupâr-
do-se somente na oraç áo, e na meditação das santas

verdades da religião. Morava havia muito tempo

nos arredores da f,eqrena cidade de Soignies, quando

os saxões invadiram a Baixa Austrásia, e ai prati-
caram as maiores devastações. Todos tinham [ugi-
do; mas Santa Rainelda p5s sua conÍiança em Deus

e retirou-se, simplesmente à igreia do lugar, resigna-
da ao que a Providência crdenasse sôbre sua sorte.

Os bárÉaros não tardaram em a descobrir e a f-izetam

morrer no ano 680, com dois outros cristãos que Se

haviam unido a ela, Grimoaldo e GondulÍo. Êsses

três mártires Íoram depois enterrados naquela mesma

igreja e seus túmulos ai se tornaram célebres por

vãrios milagres. O martirológio romano faz menção

dêles, a 16 de julho.

++



SANTO EUSTÁQUrO (*)

Bispo
Santo Eustáquio foi bispo de Antioquia e um

dos herois da luta contra o arianismc. Sua sucessão
causou o cisma naquela cidade, conflito doloroso que
abalou at+á o episcópado ocidental.

Nascido na Panfília, Santo Eustáquio [oi, pri-
meiramente, bispc de Beréia, depois de Antioquia
(324-330) . Espírito avantajado, fci adversário de
Orígenes. Deposto pelo irnperador Constantino,
viveu no exílio, falecendo em Trajanópolis, na Trácia.

Tra janopolis, atá 482, conservou-lhe as relí-
quiq!. Mais de cem ancs depois da morte, o corpo
de Eustato foi levado a Anticquia, sendo recebido
triunfalmente pelo pcvo. Data daí o fim do cisma.

Entre os gregos, o santo bispo é festeja do a 2l
de fevereiro.

,tt

t-



sÃo SISENANDO (*)

Diácono, Marti,

São Sisenando era português, da antiga cidade
romana de Pax lulia, hoie Beia, ao sul do país. |ovem
ainda, buscou Córdova, para os estudos. Misterio-
samente chamado pelos martires Pedro e Wallabonsa,
desejou ardentemente a vida eterna.

Prêso, levado ao iuiz, condenarârll-Ílo a
pitação, suplício que Sisenando recebeu como se

a maior doçura que possa haver sôbre a terra.
São Sisenando, morto pelos sarracenos aos 16

de julho de 851 , teve as relíquias transportadas, por
piedosas mulheres, para a igreja de Santo Acisclo.

***



BEM-AVENTURADO BARTOLOMEU
DOS MÁRTIRES (*)

Arcebispo

Nascido perto de Lisboa, em 1514, Bartolomeu,
uma das glórias da Igreja de Portugal, foi árcebispo
de Braga. Professou nos dominicanos, tendo ensi-
nado por mais de vinte anos nos conventos de Lisboa
e de Batalha.

Escolhido arcebispo em janeiro de 1559, pelo
papa Paulo IV, então todo no afã de nomear prelados
zelosos para a exata disciplina, trabalhou com grande
carinho na reforma do clero.

Mendes dos Rêmédios, na Historia da Litera-
tura Portuguêsa, assim se refere ao bem-âveoturado
arcebispo:

"D. Frei Bartolomeu dos Mártires, o célebre
arcebispo de Braga, cuja mitra renunciou em troca
da paz do convento de Viana, gue fundara, além
das obras latinas deixou um Catecismo da Doutrina
Cristã em estilo correto e simples.

"Como orador, segundo o dizer do seu biógrafo,
tinha um estilo de pregar mui diferente do que usaua
na côrte . . . deixou flôres de retódca, explicações
agudas, e conceitos leuantados, qt e seruiam lá parc
as orclhas delicadas, e entendímentos mimosos pata
os penetrar, e fazer efeito a doutrina medícinal a

I
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modo de bom guisado e entregou-se todo a têrmos
chãos e doutrina clara, Çuê seruisse para todos , . ,"

Êste biógrafo, a gue Mendes dos Remédios se

refere, é Frei Luís de Sousa (1555-1632), de San-
tarêm, e um dos mais delicados estilistas, que conta
a língua portuguêsa. Antes da sua profissão religiosa
chamavâ-se Manoel de So,usa Coutinho. Militou
na religião de Malta, estêve prisioneiro dos mouros
e foi levado cativo para Argel.

"Foi em I 641 que Coutinho iniciou a vida claus-
tral, adotando desde logo o nome de Frei Luís de
Sousa". Escreveu a Historia de São Domingos,
Anaís del Rei Dom loão III (publicados por Alexan-
dre Herculano em 1846), e a Vida de Dom Frei
Bartolomeu dos M ártíres.

Outras obras de Bartolomeu dos Mártires: S/i-
mulus pasíorum, ÍegÍa de vida para os prelados se-
gundo os Padres da Igreja; Compêndio das máximas
da uida espiritual recolhidas dos sentímentos dos
Padres; Suma de concílios; e notas sôbre os salmos,
um itinerário de Braga a Trento, e numerosos manus-
critos.

Faleceu Bartolomeu dos Mártires em 1590.
Gregório XVI beatificou-o em 1845.

VIDAS DOS SANTOS

***



SAN-TA MARIA MADALENA
POSTEL (*)

Vírgem

|ulia Maria Francisca Pcstel era filha de João
Postel e de Teresa Levallois. Nascida em Barfleur,
no dia 28 de ncvembro de 1756, foi batizada no dia
mesmo em que veio ao mundo, à tardinha.

À santa virgem deve-se a fundação do Instituto
clas Irmãs das escclas cristãs da Misericórdia.

Desde os cinco anos, Maria Madalena princi-
piou a preocupar--se com a pobreza e os enÍermos.
De uma feita, pequeniua ainda. encontrou na estrada
um meninc todo vestido cle farrapos: impressionada
e contristada, deu-lhe o casaco; a um cutro, de sapa-
tos roto-s, deu-lhe os seus, nc\,'os, adquiridos Í.azia
pouco. E esmolava para os mendigos, carregava
água para as mulheres atarefadas com a penca de
filhos, acendia o fogo para- as donas de casa enÍêrmas,
tratava das crianças abandcnadas.

Aos nove anos, Íêz o voto de castidade e o de
devotamento à salvaçáo do próximo. E tanto era
benquista que o bispo resclveu admiti-la à primeira
comr-urhãc, porgue, "como |ulla Postel ogtra não
haveria".
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Às escondidas dos pais, jejuava duramente,
passando a pão sêco.

Um dia, âo sair da escola, findas as aulas, ds-
parou com dois soldados, velhos desafetos, prontos
para se digladiar num duelo: |ulia ajoelhou-se à
frente dos dois, mostrou-lhes o Crucificado, e os
soldados, tocados pela graça, abraçando-se, com
lágrimas nos olhos, reconciliaram-se paÍa sempre.

Em 1774., com dezoito anos, terminados os estu-
dos, abriu um pensionato em Barfleur. Ali, paciente-
mente, ministrava ensinamentos às crianças: lingua-
gem, cálculos, aulas de crochê e de culinária para
as meninas.

Dos pobres, os seus pobtes, jamais se esgueceu.
Procuravâ-os, consolava, aliviava no que lhe era
possível, sempre zelosa para com os que nada tinham
de próprio.

Em 1798, foi admitida entre os terciários de
São Francisco.

A instituição das Pobres Filhas da Misericor-
dia nasceu aos 8 de setembro de 1807 , e a sua regra
era "silêncic, obediência pronta, absoluta e alegre".

Logo duzentas meninas freqüentavam as aulas
das pobres filhas da agora Maria Madalena. Em
1817, com a grande fome, a.s religiosas foram as
laboriosas organizadoras das chamadas sopa s poptt-
lares, em que os menos favorecidos eram carinhosa-
mente socorridos. E a instituição, abençoada por
Deus, foi crescendo.

A 2l de setembro de 1837, catorze veteranas e
dez noviças pronunciavam o voto, segundo novas
constituições, as de São f oão Batista de la Salle:
instrução gratuita aos pobres; ensinar e trabalhar
nos hospitais; dependência direta de Roma.

89
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Maria Madalena Postel teve a alegria, antes
de morrer, de ver fundadas trinta e sete casas. Estava
velha, mas trazia'a alma a cantar; como jovem, cheia
de energia, sentia-se Í.eliz por tudo aquilo gue Íizera,
pelo beá gue sem eaÍa, pelo trabalho gue desenvol-
íeru. Nem mesmo a asma, gue a perseguia, deixou-â
de mau humor por um único instante que seja.

Aos que se inquietavam, guando iazia numa das

crises, dizia-lhes, so,rrindo:

Estou bem, iâ gue estou como o Bom Deus
guer gue eu esteja.

Santa Maria Madalena Postel faleceu em 1846,
aos 15 de julho. Previra o futuro, multiplicara pães,

curara doentes. Fôra-se para Deus depois de rlo-
venta anos de vida, de vida vivida para o bem,

rodeada de cento e cinqüenta professas e vinte pos-
tulantes.

Declarada venerável a
beatificada a 22 de janeiro
24 de maio de 1925.

***

de maio de 1903, foi
1908 e canonizada a

3t
de



NOSSA SENHORA DO MONTE
CARMELO (")

A comemoração de Nossa Senhora do Monte
Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo, foi instituída
pelos carmelos entre 1376 e 1386, para celebrar a
aprovaçãc da regra daqueles religiosos pelo papa
Honório III.

O dia 16 de julho evoca, segundo a tradição dos
carmelos, uma aparição de Nossa senhora a são
Simão Stock, para lhe dar o escapulário.

No princípio do século XVII, o dia l6 tornou-se
como a festa do Escapulário, que o papa Bento XIII
estendeu por tôda a Igreja do univeíro.

o intróito utiliza o de santa Agata e poderia
ser de origem grega. "Rejubilemo-nãs no Senhor,
celebrando a festa em honra da bem-aventurada
virgem Maria", porque Ela é a "causa da nossa
{epriq", pois foi guem nos deu fesus Cristo, nosso
Salvador.

A coleta recorda que a ordem do carmelo rece-
beu o título de Maria. A Epístola é tirada do Ecle-
siástico, e diz:

de um agradáuel cheiro;
tos de gloria e de dqueza.
rmoso,
santa esperança.
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Em mim ha tôda a graça do caminho e da uetdade,

em mim tôda u "rp"íu"i" 
da uida e da uittude'

Vinde a mim todos os gue deseiais,

O response-gÍâdual é o da Visitação. O ver-
sículo alelútico canta a Mãe de Deus gue restitui aos

assim o tinham em conta.

(1) Bccl. 24, 23-31.

Q) Jer. 18, 20.

***
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No mesmo dia, em Bérgamo, São Domnion
(mártir ) . Barônio dá-lhe o titulo de mártir, apoiado
em monumentos de Bérgamo. Encontroü-se naquela

repousam em paz Domnion de boa memória com os

sc-brinhcs Eusebia e Domnion. Or tio Domnion foi
enterrado a l7 das calendas de agôsto (16 de iulho),
Eusébia a 3 das calendas de novembro (29 de outu-
bro), Dcmnion nas nonas de ianeiro (5 de janeiro)".
Resta saber se B. M. significa Beati Martgres ou
Bonae Memoríae.

Em Limoges, Sao |ustiniano, confessor, talvez
um discípulo de São Marcial.

Em Avrillé, Poitou, São Dcmnin, o qual, segundo
a lenda, era um menino de dez anos, israelita, morto
sob o prefeito Rictiovaro.

Em Poitou ainda, São Generoso, abade
(século VI ) .

Em Maasiricht, São Monulfo e São Gondulfo,
bispos e confessores (século VI ) .

Na ilha de |ersey, Santo Helier, mártir (século
VI ) , assassinado por bárbaros.

Em Seez, São Landry, bispo.

Na Bretanha, São Tenenan, bispo.

Em Thérouanne, o bem-aventurado Milon de
Selincourt, bispo e cc,nfessor. Tendo conhecido São
Norberto pessoalmente, a admiração por aquêle fun-
dador levou-o à ordem premonstratense. Escolhido
para suceder a |oão de Warneton, falecido a 27 de
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f-evereiro de 1130, foi sagrado por Renaud, fazendo
a entrada em Thérouanne aos 15 de fevereiro de
ll3l. Faleceu aos 16 de julho de 1158.

A festa de São Fausto, mártir, gue, crucificado,
sob Décio, viveu ainda cinco dias: depois, tendo sido
varado de flechas, entrou triunfante no céu. Em
Sebaste, na Armênia, Santo Atenógenes, bispo, marti-
rizado com dez de seus discípulos, sob o imperador
Diccleciano. Santo Hilarino, monge, que tendo
sido prêso ccm São Donato, durante a perseguição
de |uliano e recusandc-se a sacrificar, foi tratado a
golpes de porrête, e terminou o martírio em Arezzo,
na Tosc ana, de onde suas relíquias foram levadas a
Óstia. Em Trêves, São Valentim, bispo e
mártir.

Em Cápua, São Vitaliano, bispo e confessor.

*r,
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Os doze mártires cilitanos de Cartago

No comêço do terceiro século, o universo passava
por uma crise, como certos animais, que passam por
uma transformação. O mundo romano parecia guerer
cair em pedaços, como para dar lugar a um mundo
novo. É, que um novo universo se formava sob o
envoltório do velho e o estraçalhava; um universo,
mais espiritual que material; universo não mais domi-
nado pela espada da Íorça, mas pela palavra de ver-
dade; verdade sôbre Deus, verdade sôbre o homem.
Êsse império do Altíssimo ia crescendo cada vez
mais; os doutôres expunham as leis nos livros, os
mártires as escreviam com seu sangue nas praças
das cidades.

Em Cartago, o procônsul Saturnino, assentou-se
em seu tribunal e os magistrados mandaram vir Es-
perato, Narzal, Cittin, Donata, Segunda e Vestina.

O procônsul disse a todos: Podeis ainda todos
esperar o perdão dos imperadores, nossos amos, Seve-
ro e Antonino, se voltardes ao bom caminho e a nossos
deuses. Esperato disse : lamais fizemos mal algum,
nem tomamos parte em injustiça. Não nos lembramos
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de ter injuriado guem quer que seja; ao contrário,
sendo maltratados por vós, sempre demos graças a
Deus. Rezamos mesmo por aguêles que nos p€r'Se-

o Rei dos reis e o Imperador de tôdas as nações.

Nao me queixei de ninguém eixar-
se de mim. O Procônsul, Para
os outros, disse: Não sigais dêsse

idiota, mas temei nosso soberano e obedecei às suas

ordens. Citino respondeu: Ouvireis de nós, ó pro-
cônsul, sômente o gue nosso companheiro Esperato
jít disse. Não temos mêdo de ninguém, a não ser

ã" .rotto Deus e Senhor, que está no céu. O pro-
cônsul Saturnino disse: Leverl-ros à prisão e po-
nham-nos acorrentados, atê amanhã.

No dia seguinte, o procônsul, veio ao tribunal,
mandou chamá-los e disse às mulheres: Honrai
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nosso soberano e sacrificai aos deuses. Donata
respondeu: honramos a César, como César; mas o
temor ou o culto, nós o reservamos a Cristo, verda-
deiro Deus. Vestina disse, depois: O que me ditará
sempre meu coração e o que meus lábios semPre

pronunciarão ê gue sou cristã. Segunda âCÍeSC€Íl-

tou: sou cristã, quero sê-lo e nada me sepatatâ da

confissão de meus comPanheiros; quanto aos vossos

deuses, não os servimos, nem adoramos. O procônsul
mandou que fôssem separadas; depois, chamou os

homens e disse a Esperato I Perseveras em ser cris-
táo? Esperato respondeu: Sim, persevero, e tenho

a certeza de ter essa perseverança cristã, não por
minhas próprias [ôrças, mas pela graça de Deus.

Se quereis então saber o pensamento de meu coração,
se sou cristão, escutai todos: Sou cristão! Todos
os que tinham sido Presos com êle, tendo-o ouvido,
uniram-se à sua confissão e disseram: Nós tambám

somos todos cristãos! O procônsul Saturnino disse:
Talvez queirais tempo para deliberar. Esperato fes-
pondeu: Para uma coisa
de segunda deliberação;
nar o culto do Cristo,
graça do batismo, renunciamos ao diabo e seguimos

as pegadas do Cristo. Fazei o gue guiserdes. Morre-
remos pelo Cristo com alegria. O procônsul fespoÍl-
deu: Que livros lêdes, adorando-o e que contém

deu: Dou-vos um pÍazo de três dias, para retratar a
confissão dessa seita; tahez possais voltar às sagra-

07
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das cerimônias dos deuses. Esperato respondeu:
Uma demora de três dias não poderá modificar nossa
profissão. Tomai antes êsse tempo, para deliberar,
vós mesmo, a abandonar o culto tão vergonhoso dos
íd olos e tornar-vos amante da religião cristã. Se
não sois digno disso, não adieis mais; promulgai a
sentença. Como nos vêdes hoje, assim seremos, não
duvideis, depois dos dias do prazo. Sou cristão, bem
como todos os gue estão comigo e jamais deixaremos
a f.ê de Nosso Senhor fesus, Cristo. Fazei o gue
quiserdes.

O procônsul, vendo-lhes a Í.fumeza, promulgou
contra êles 'a sentença, pelas mãos do escrevente,
nestes têrmos: Tendo-se Esperato, Narzal, Citino,
Vetúcio, Félix, Aguilino, Acilino, Letâncio, |anuária,
Generosa, Vestina, Donata e Segunda, confessado
cristãos e tendo,, mais, recusado a honra e o respeito
ao imperador, ordeno gue se lhes corte a cabeça.
Essa sentença foi lida e Esperato e todos os gue
estavam diante dêle, disseram: Damos graças a
Deus que hoje nos concede a honra de nos receber
mártires no céu, pela confissão do seu nome. Dito
isso, foram levados ao lugar do suplício, onde se
puseram de joelhos, todos juntos e tendo ainda dado
graças a |esus Cristo, tiveram a cabeça cortada.

Êsses doze mártires, comumente chamados már-
tires cilitanos, são as primícias da .África. Um exem-
plar de seus atos termina por estas palavras: Os
mártires de Cristo foram consumadcs a 17 de julho
e intercedem por nós diante de |esus Cristo, nossc
Serrhor a guem, ho,nra e glória com o Pai e o Santo
Espírito, nos séculos dos sêculos. Amém. Nesse
mesmo exemplar, bem como em o,utro, igualmente
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antigo, o ano se encontra marcado pelo segundo
consulado de Cláudio, o que indica o ano 200, de

|esus Cristo, no oitavo ano do imperio de Severo e
no segundo de seu filho Antonino Caracalla. O
procônsul Saturnino perdeu a vista pouco tempo de-
pois. ( I )

(l) Ruürart, ç Acta §§., 1? Julir,
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SÃO LEÃO IV

Papa

O Papa Sérgio II tinha morrido de repente, a
27 de ianeiro do uto 847 , depois de ter ocupado o
trono pontifício durante três anos. Foi enterrado em

São Pãdro. Mas antes de ser levado para lá, elegeu-
se, a uma voz, São Leão IV, para o substituir. Leão
era romano, filho de Rodoaldo e foi pôsto por seus

parentes no mosteiro de São Martinho; fora da cidade

e perto de São Pedro, para aí estudar literatura. O
Pápa Gregório IV, tendo ouvido falar de suas virtu-
deó, tomoi-o a seu serviço e ordenou-o subdiácono.
Sérgio II o Íêz padre, com o título de Quatro Coroa-
dos, onde êle se distinguiu sobretudo, pelo amor aos
pobres e de onde foi removido, contra vontade, ao ser

ãl"ito Papa, para o palácio de Latrão, onde todos lhe
beijaram os pás, segundo o antigo costume.

As circunstâncias estavam muito críticas; os

sarracenos estavam em redor de Roma; não havia
nenhum auxílio a se esperar do imperador Lotário,
nem de seu filho, o rei Luís,. No mês de agôsto de
846, os sarracenos da África que também eram cha-
mados mouros, chegaram até Roma, pelo Tibre e,

não podendo entrar na cidade, saquearam as igrejas
de São Pedro e de São Paulo, que estavam fora.
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Levaram todos os orna

outras coisas, o altar de

de São Pedro. De Roma'

e entregaram às chamas'

habitanies, levando os ou

terem devastaJo tôda a região dos.arredores' acam-

;;;;;-ô"eta, no mês ãe setembro. Aquêle que

comandava, ". 
'ftpoleto' 

P!lo. imperador Lotário'

mandou contra êles, tropas de franleses, que foram

batidas " 
trgiã;;t;;hosamente' Perseguindo-as'

os sarracenos chegarám perto do mosteiro de monte

cassino, culás ,"ire.u, tirrhuo, ouvido elogiar: mas

como era -.río iu'de, acampa'aT perto' 
-t:it11:

;;;;q;êles despojos não lhes podiam escapar' pors'

o mosteiro ,íJãríu a"t".u, " ãeles estava separado

se podia muito bem Passar
do sOmente a morte, foram

com cinzas na cabeça, à

saram a noite em oração'

muito sereno, mudou de

quarntidade de chuva e o

riacho cresceu tanto, que não o puderam atravessar'

Os sarracenos, que estavam acampados em suas rÍlâr-

oens. vieram de manhã,
íreio de barcos; não o
trando, rangiam os dent
dedos. Foi Preciso regre

sõmente queimado duas

teiro. ( 1 )
Consternados Por essas

morte do PaPa Sérgio e as

cenos, gue ainda estavam nas

(1) Chroniq. Cassln' 1' I, c' XXVII'
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os romanos não viam mais nenhum meio de escaparà morte. Procuravam, então, com ansiedade umPontífice, que no perigo tremo os pudesse gover-nar e salvar, ccm os so( ros de Dàrr. Ouviramfalar do Padre Leão, de suas virtudes, de seu mérito.Imediatamente, por uma inspiração divina, todos osf,omanos, desde o primeiro até o úrtimc, exclamuru*
unânimemente gue Leão seria seu pontífice e ;;não queriam outro. JZI A corrfiarrf; il;;;;;;não foi enganada., são Leão IV .".à o sarvador der(oma e por isso mesmo da cristandade inteira: afas-
!':â para sempre de Roma os ferczes sectário,s deMaomé e dará a idéia, ao mundo cristá",-ü;;-il:
brar seu funesto poder, no mesmo Oriente.

. Mas um obstáculo detinha a alegre ansiedade
dos romanos. o papa Eugênio ri tirnà determinado
gue o f rpu recém-ereito não seria sagrado, ."rãã
depois de ter feito juramento,, na presença do embai-xador imperial, de conservar os direitos á; ;;il;.

§agraram o Pa.pa Lgão, a 12
-timento do imperador ainda não tivesse chegado, mas
cc$xo protesto de gue n
honra e a f'é que lÉe era
Pois vimos, .ob o mesmo
imperador o defensor arm
fomanol lhe prestavam um juramento de fidelidade,
sem prejuizo duquel" gug.,fa.ziam.eq p"p".

(2) Anast.
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Entretanto, os sarracenos voltaram, embarcando

de novo, com os navios carregados de despofos e

navegaram para a África; -aJ, como blasfemavam

.""tá |esus Cristo e seus apóstolos, sobreveio uma

tempestade; os navios quebrarâÍl-Se uns Contra oS

o.rtro, e êles na maior parte pereceram' Com os

Cadáveres que o mar atirou às CoStaS, en.ontraram-se

muitos tesouros da Igreia de São Pedro' 

'ee 
para

lá-Jõ"ir-foru* levaãos novamente. (2) Ficaram,

ui"áu, todavia, sarracenos, na ltalia: um de seus

.fr"f"r, .hu-"Jo Maslor, viera em socorro de Radel-

gisa; morava "t" 
Benevento e no mesmo ano' 847 '

ío-ou a cidade de Telesa e saqueou o mosteiro de

Santa Maria de Cingle. (3 )
O Papa São Lãao dedicou seus primeiros cui-

dados em restaurar os ornamentos da Igr-eiu -d" São

Pedro e continuou-o durante seu pontificado, - qtte

foi ds e,ito anos. Êle deu cruzes, imagens' cálices'

castiçais de diversas espécies, cortinas de tapeçarias

e panos pr".ioror. Más êle adoryou principalmente

a àorrfirrâo, isto é, a sepultura de São Pedro e o altar

que esta,ru poi cima. POs no frontispício tábuas cle

or"o, incrus'tadas de pedras preciosas e pintadas com

esmalte, onde se viam, entre outros, Seu retratO e O

Jo i-perador Lotário: o pêso. era. de duzentas e

áLr..r"is libras de ouro. POs bordaduras de prata

ã" per" de duzentas e oito libras e um cibório ou

Uii"qrim de dezesseis mil e seiscentas e seis libras'

Adoráou na proporçáo, vârias outras igreias, pu.tti-

cularmênte a'de .eu título, dos ( uatro Coroadcs'
- 
nàrtu"rou também uma sala, onde seus predeceSSo-

(2)
(3)

Ann. Bertio, 847.

Chroh, dassln.

I
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res tinham o costume de f.azer, ro dia de Natal, ban-
guetes solenes, gue tinham sido interrompidos, sob
os dois últimos Papas.

No ano 848, segundo do seu Pontificado, São
Leão, começou uma úra gue a êle somente teria
bastado para ilustrar um Soberano e um Pontífice:
foi construir em redor da igreja de São Pedro e
encerrá-la dentro de muralhas. TOda a nobre za de
Roma ficou sensivelmente aflita com a pilhagem gue
os ffirracenos lá tinham feito e temiam- coisàs aiída
piores, para o futuro. Para a salvaguardar, o novo
Papa resolveu executar o desígnio que São Leão, seu
predecessor tinha concebido, de construir uma nova
cidade, perto de São Pedro, de que Gregório IV
mesmo tinha lançado os alicerces. Leão IV esqreveu
sôbre isso ao Imperador Lotário, que recebeu com
alegria a notícia, exortou o Papa a execu tâ-la e a pôr
mãos à obra, imediatamente. Mandou grande ÇuêÍl-
tidade de libras de prata para êsse fim, tanto de sua
parte como da parte dos reis, seus irmãos. O Papa,
tendo recebido a resposta do imperador, reuniu os
romanos e os consultou sôbre a execução de seu
intento. Ficou resolvido Íazer virem operários de
tôdas as cidades, das terras gue pertenclam ao p:ú-
blico e aos mosteiros, para trabalhar por sua vez,
nessa grande obra. Empregaram nisso quatro anos;
o Santo Papa atendia continuamente a tudo e dedi-
cavâ-lhe todo o tempo livre, depois das funções espi-
rituais, sem gue o frio, o vento ou a chuva o a[as-
tassem de lá e lhe impedissem visitar os trabalhos.

Ao mesmo tempo, trabalhava também para
restaurar os muros de Roma, gue haviam caído em
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. ainda de ter visto, surgiu de repente e seParou as
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duas frotas' .A maior parte dos sarracenos pereceu.
Mataram muitos outros nas ilhar, à"ã" os encontra-
ram morrendo de fome. Enforcaram alguns no pôrto,perto de Pôrto e levaram grande número a Roma,onde os f:zeram trabalhar ã,,, diversas obrÀ, 

-;;;l;-
cularmente nas muralhas gue se construÍam em redor
de São Pedro.

to Papa Leão IV recebeu
Lotário: eis a que respeito.
o tinha ainda recebído o
Itava-lhe, assim, a confir-

mação autêntica de sua promoção. para a obter, êleÍêz interessar-se nisso o i.

maro. Nessas
esta inscrição:
Pai espiritual,

a o príncipe dá um teste-
dade da Santa Se em tôda
diz êle, foi fecundada pelo
os apóstolos,, para ser, no
parte onde o cristianismo

io e fundamento, da santi-
:nciâ deu à lgreja romanaa superiorioridade sôbre tôdas as outàs igrejas; afim de que, em todos os seus negócios e em tôdas assuas necessidades, tôdas recorressem a ela, ."á"ã

mãe da religião e à fonte da justiça. sôbre esta
recomendação e estas instânciaó do imperador fi:
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tário, o Papa São Leão IV concedeu o palium a

Hincmaro. (1 )
No ano 850, o imperador Lotário mandou a

Rorrrá ,", filho Luís, q'á foi recebido' honrosamente

p"j" 
-pãÉ -§ao 

Leão ã sagrado^ imperador. Mais

tarde, o i.p"rudot Basílio, de Constantinopla' pe:-

;;;."- " i"1. ;;. qual direito usava o título de

i*p"ruaor e porque, escrevendo-lhe' tomava a quali-

J;ã" de basíeu,'pois tinha Tfff;r,i ",'iã3'J;:1:

mas, que não se devia di
dos rornanos e que, enfim,
ãr* útulo e contentar-se com o de Rex'

essa incrível chicana dos

que não tinham Palavra
e que se serviam Para

sileu, gue quer dizer a

mesma coisa que a palavra latina Rex' isto ê'' rei'

Depois, para áscottdãt sua vaidosa indigência' Pt?-

tendiam qu
próprio do
se deviam
que supunha u
línguas, onde

. coisa. Tambe
lio, que não sabia em- que

tL, áà"ef" título de básileu, sômente êle, visto que

em todo. or- tã-pos tinha sido comum a uma infini-

(f) L'Abbe, ü. VIII,
p. 565.

p. 32. Flodoardo, 1. III. Dom' Bouq'' t VII'



dade de soberanos de tôdas as nações; gue na Es-
não sômente âo,s soberanós do povo
Davi, mas ainda aos príncipes dos

ípcios, dos moabitas e a ,.á infini-

príncipesao,p"lX:J'.:'J;'"11::,n::t'*1",XLTã::
vândalos, dos godos, dos etíopes, dos sarracenos eaos soberanos de quase tôdas as ,raçõ1s.

Explicando, depois,
antepassados, desde Carl
timamente imperadores, L
imperial foi concedida a
nos e gue ela passava a seu
de sucessãc; mas êle atribui a justa origem e a conti-
nuação dessa l.i:: nos príncipes f.arrãos à Sé upo._tólica. Falando dele -"r-o, ii, qu" ãrà ,".orhecido
imperador pelos reis seus tios, nãá porque tinha sido
ere*o por seu pai, ou pcrgue a dignidadá lhe pertenciapor direito de sucessão, 

-o,ur, 
porgue tinha ;id;;i;:r"d9. ? dignidade imperiar, p"ro'-Éo.rtiri." noáã-no. (1)

Respondendo ao gue
la denominação de impera
o título não era novo em
bisavô Carlos Magno iâ o
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(1) Et ipsi patrui nostri gloriosi reges absque invidia imFera-
torem nos vocitant, et imperatorem esse procul dubio fatentur nonprofecto ad aetatem, qua nobis majores sunt attentteutes, sed adunctionem et sacrationem, qua per summi pontificis man.u; impo-sitionem divinitus sumus, ad hoc cümen provecüi, et ad romaniprÍncipatus imperitrrn, quo supemo nutu potimur, aspicientes. Baron,
a,n" 871, u. 58.
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(2) Illud autem mirari possumus, quod sublimitas tua ad novaln

et recentiorem appellationem aspirare nos autumat: cum' quantum

adlineamgenerispertinet.nonsitnovumvelrecensquodjamab
avo nostro non usurpante. ut pernibes, sed Dei nutú et Ecclesiae

judicio,summiquePontificisperimpositionemetunctionemmanus
obtinuit, etc. Ibid., n. 60'

(1) ...Ex qua, et regnandi prius et post modum imperandi

auctoritatem prosapia nostra seminarium sumpsit' Baron' n' 68'

(2) fn qua (prosapia) etiam Carolus Magnus abavus noster

unctione ejusmodi per Summum ' primus ex

gente et ex generalogia nostra, piet et imperator

dictu,s et Chrlstus Domini factus tales saepe

ad. imperium sunt adsciti, gui nulla divina operatione per Pontificum
et poPulo nihil horum caxan-

nonnulli vero nec sic, sed tan-
imperio stabiliti' etc' Ibid.

109

pação, mas pela autoridade do soberano Pontífice e
-p"1" 

juizo da Igref a. (2)

Quanto à surprêsa que Basílio demonstrava de

que Liis não se dizia imperador d9t francos, mas

dos romanos, responde qu;, chamando-se imperador'

só se podia chamar im
êsse nome tinha come

povo e cidade êle gove
de deÍender a Igreja,
qual sua família tinha recebido prim
áa reale za e dePois a do imPério'
que seu bisavô-Carlos Magno foi
mais legitimamente, quanto tinha s

soberanã pontífice, ao passo que outros chegaram ao

império ,ã,, qu9 Deui nisso intervisse pelo minis-

terio dos poúíf ices, mas sômente por terem sido

propostos pelo senado e Pilo pgYoi muitos nesmo

IÀ*""t" p"lut aclamações dos soldados' (2)
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Assim, Luís II faz também remontar à Igreja
romana o direito de sua dinastia sôbre o reino" dos
francos e seu direito sôbre o império dos romanos.
Eleva a legitimidade de Carlor lüugno acima da dos
imperadores precedentes, de que a lrimeira derivava
da autoridade do soberang pontifiãe, âc, passo gue
a outra só tinha tido para ela os sufrágio, ão ,".r"do
g do povo, ou as aclamações do exérciio. Expri"ri"-
do-se dêsse modo, afastá, por ass im dize, dJ i.nr,i-
midade de carlos Magno a intervenção do ,"rrujo 

"do povo.

berano Pont;fice, que não
Esperando, percorrei os anais dos gregos; vereis
quanto os Pontífices romancs tiveram [uJsofrer dos
imperadoÍes do oriente, bem longe de óerem por êles
sustentados, defendidos e honraáos; mas nãá foram
êsses maus tratos que os induziram a procurar outro

n-
os

deiramente cris tá e católica, como a nação [rrrr.".X
Não é mo,tivo de surprêsa ver-se um francês elevado
ao império, cc,mo não o
Teodósio; pois tôdas as
como herança. Todo a
agradável. Cuidai de
pelos aduladores. A nação
fruto,s abundantes de luitiça, não sômente crendo ela
mesma com rapidez, mas convertendo muitos outros.
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A vós, ao contrário, foi predito com razáo, o império
vos será tirado para ser dado a uma nação- gue

produzirâ frutos. 
- 

Do mesüro modo qu9, pela f.ê, de

Cristo, somos a raça de Abraão e os judeus, por sua

perfidia, deixaram de ser os filhos dêles, assim, por
nossa ortodoxia, recebemos o govêrno do império
romano e oS gregos, por sLla heterodoxia deixaram-
lhes de ser os imperadores, tendo abandonado, não
sômente a cidade e a Sede do império, mas tendo

disse dos judeus; mas sua diminuição foi nos,so cfes-
cimento. Ramos mais antigos, foram quebrados por
sua crença pouco ortodoxa; Íomos insericlos em seu

lugar e aí perseveramos pela Íé. Quem tem ouvidos
para ouvir, ouça! ( I )

Essa carta do imperador Luís II ao imperador
Basílio é uma das peças mais importantes da história
da Idade-Média. Ela nos moistra da maneira mais
autêntica o que o império do Ocidente era para a
Igreja romana e quem a tinha restaurado. Ignora-
mos porque Fleury não mencionou mesmo êsse Ílo-
numento tão capital em sua História. Pode-se notar
sobretudo a aproximação que o imperador Luís f.az

da reprovação dos judeus. lâ ouvimos o patriarca
Santo Inácio dizer, que, para nações enfêrmas, como
eram então os gregos, Deus não tinha preParado outro
remédio que a Se de São Pedro,. E deverâs, os gregos
tendo-se separado depois dessa S,á, seus males torna-
rârn-se irremediáveis; e séculos de humilhação e de
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punição não lhes puderam Íazer abrir os olhos, não
mais do gue aos judeus.

No ano 852, gue era o sexto dc Papa Leão IV,
a nova cidade gue êle f.azia crescer em redor da
Igreja de São Pedro, foi terminada. Com isso sentiu
imensa alegria e fez-lhe a solene dedicação no dia 27
de junho. Chamou-â corl seu nome, a cidade Leo-
nina. Reuniu todos os bispos e todo seu clero; canta-
Íârrr-se as ladainhas, os salmos, hinos e cânticos; a
procissã o f.êz a volta das muralhas, todos descalços e
com cinzas na cabeÇa; o santo Pontífice mandou gue
os cardeais-bispos benzessem a âgua, com gue se
aspergiam os muros. A nova cidade tinha três portas.
Na primeira, o mesmo Papa Íezou a oração seguinte,
derramando muitas lágrimas: Deus, gue confiando
ao vosso apóstolo Pedro as chaves do reino celeste,
lhe destes o poder de ligar e desligar, concedei-nos,
por sua intercessão, sermos livres dos laços de nossos
pecados; concedei a esta cidade, que fundamos rovâ-
mente, por vosso auxílio, estarmos para sempre ao
abrigo de vossa cólera e obtermos novos e numerosos
triunfos contra os inimigos, por causa dos guais ela
Íoi construída. Êle rezou duas orações semelhantes
nas outras duas portas; depois do gue celebrou missa
solene, na basílica de São Pedro, pela salvação do
povo e da cidade, e deu grandes esmolas a todos,
romanos e estrangeiros, em ouro, prata e panos de
sêda; de sorte gue houve por tôda parte uma alegria
inexprimível.

A paterna solicitude do excelente Pontífice não
ficou nisso. Noite e dia, pensava nos meios de pôr
em bom estado a cidade despovoada de Pôrto, para
garantir-se coÍltra as tentativas dos sarracenos, gue
eram o terror dos cristãos da Itália, como os nor-
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mandos o eram para a França. Deus guis gue, nesse
mesmo tempo, viessem a Roma, para implorar sua
compaixão, vários milhares de cors:os, fugitivos de
seu país por mêdo dos mesmos sarracenos. O bom
Papa, acolheu-os coÍl o amor de um pai e ouviu com
ternura a narração de suas desgraças. Êles prome-
teram, se os quisesse receber, ficar para sempre a
serviço do Papa e de seus sucessores. Encantado
com êsse encontro, o Santo Pontífice, ofereceu-lhes
a cidade de Pôrto, bem Íortificada, com vinhas, pra-
dos e terras cultiváveis; bois, cavalos e outros ani-
mais se êles viessem estabelecer-se lá, com suas rnü-
lheres e filhos, sob a única condição de serem fiCis
aos Papas e ao povo romano. Os corsos ficaram fora
de si de alegria, prometeram, não sômente ser fiéis,
mas viver e morrer naquele lugar. E o Papa deu-lhes
um ato de doação, não, como Fleury traduz, so,b o
beneplácito dos imperadores Lotário e Luís, mas para
a vantagem espiritual dos imperadores Lotário e Luís
e para a sua própria; tudo teria valor enquanto os
corsos fôssem fiéis e obedientes em tudo aos Papas e
ao povo romano. As terras que lhes foram dadas
pertenciam à Igreja, a mosteircs e a diversos parti-
culares.

As cidades de Horta e de Ameria experimen-
taram igualmente a munificência do Santo Pontífice.
Suas portas e muralhas tinham caído em ruínas e os
habitantes estavam expostos acs ataques no,turnos de
ladrões e assassinos. Sao Leão IV fo,i em seu auxílio.
Restaurou em pouco tempo as muralhas e as portas ,e

deu-lhes assim, segurança. ( I )
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A cidade de Centumcelas estava deserta, havia
quarenta anos; suas muralhas tinham caído e ela
estava continuamente exposta aos atagues dos sârrâ-
cenos o gue tinha obrigado os habitantes a se reti-
rarem para as florestas e para as montanhas onde
viviam como animais', ern contínuas apreensões. En-
quanto eram esguecidos e abandonados pelos reis,
e imperadores, outro homem pensava nêles; . era o
Papa Leão IV. Profundamente comovido com sua
misrária, rogava ao Senhor, noite e dia, com muitas
lágrimas, gue lhe mostrasse um lugar próprio para
construir uma cidade e lá agasalhar aguêle povo infe-
liz. Foi, primeiro, explorar as vizinhanças de Cen-
tumcelas. Encontrou primeiro um lugar fortificado
naturalmente, mas não havia água suficiente; enfim,
segundo uma revelação divina, descobriu outro, que
com fortificações naturais, apresentava ainda outras
vantagens. Lá mandou construir uma cidade a gue
chamou de Leópolis. Estava a doze milhas ou quatro
léguas de Centumcelas. Quando Íicou pronta, f.ê2.
lhe êle mesmo a solene dedicação, a 15 de outubro
de 854, como tinha feito a da cidade de São Pedro.
Fê.2 a volta em procissão, lançando água benta sôbre
as muralhas; e, tendo celebrado a missa, distribuiu
pessoalmente grandes esmolas ao povo,. Deu também
grandes presentes às igrey'as dessa nova cidade. No
correr dos séculos, êsse lugar tornou-se menos cô--
modo e os habitantes voltaram à antiga Centumcelas,
junto do mar, a que chamaram, por essa razáo, Ciuita
Vecchia, velha cidade. ( I )

( 1) Anast

-
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O Papa São Leão IV morreu no ano 855, a 17

de julho, depois de ter ocupado ô ttono por oito anos

e três meses, e Íoi enterrado em São Pedro. Instituiu
a oitava da Assunção da Santa Virgem, que não se

celebrava ainda em Roma; pela primeira vez distri-
buiu moedas de prata ac, povo. Alem das imensas

construções de que falamcs, fundou vários mosteiros.

Construiu um de religiosas em sua própria casa., que

dedicou a São Simitro e São Cesário; reconstruiu e

adornou o de São Martinho, onde tinha sido monge.

Restaurcu o de Crosário que so servia para alojar
seculares e lá colocou religíosos. Um dia, tendo ido
f.azer suas orações em São Lourenço', perguntou qu?-n-

tos monges aí prestavam serviço. Responderam-lhe
que algu"ns dos seus predecessores ali tinha estabele-

cido dóis mosteiros, mas que a pobreza os havia feito
abandonar. Restaurou um sob o nome de Santo

Estêvão e de São Cassiano, dotou-o suficientemente

e la colocou monges gregos, para desempenhar seu

ofício dia e noite. Entre os ornamento's que renovou,
nota-Se uma cÍluz de ouro, gue um subdiácono levava

diante do cavalo do Papa, segundo antigo costume.

Atribui-se-lhe uma instrução aos padres, que

está inserida no pontifical ro,mano em seguida à for-
ma de se ter o sínodo dos bispos. Exortam-se os

padres a levantarem-Se tôdas as noites, para âS ofâ-

çOes noturnas e para cantar o oficio nas horâS Ílâf-
ãadas. Cada puár" deve ter um clerigo ou discípulo,
que o ajude a cantar c's salmos e que responda à

-i5u. 
'Deve 

convidar c povo a Se confessar na

quarta-feira de cinzas e imper as penitências; â eXoÍ-
tar a comungar quatro vêzes, no Natal, na- quinta-
feira santa, na Páscoa e no Pentecostes; nada exigir
pelas funções eclesiásticas. O resto ê muito seÍle-
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lhante às instruções de Hincmaro: o que mostra a
disciplina do tempo.

ã Mas a glória principal dêsse grande e glorioso
Papa será sempre ter sa1ío Roma e-a Itaria dó domí-
nio dos sarracenos. Sem êle, a capital do cristianismo
ter-se-ia talvez transformado em arrabalde muçul-
mano.



SANTO ENÓDIO (*)

Bispo

Santo Enódio foi bispo de Pavia. Nascido em

473, Magnus Felix Enódio perdeu bem cedo os pais,

tendo recebido a educação de uma tia rica gue üvia
em Milão.

Aos dezesseis anos, morta a tia, ocorrida a inva-
são de Teodorico, em 489, c' jovem viu-se em grande
miséria. Logo, porém, destacada família tomou-o sob

sua proteção, casando-o muitíssimo bem.

A espôsa, depois de um certo tempo, deixou-o
para abraçar a vida religiosa. Enódio, .pol sua vez,

recebia o áiu.ot ato do bispo de Pavia, Epifânio.

Morto aguêle bispo, Enódio tornou a Milão, e,

depois de teí sido curado de graYe doença, 
-Pel-.

intercessão de São Vítor, morto o bispo de Milão,
l,ourenço, foi eleito para assumir o pôsto gue vagara.

O papa Hormisdas enviou-o duas vêzes a Cons-
tantinopla, e a missão gue levav a eÍa a de restabelecer
a união entre o Oriente e o Ocidente.

Orador, poeta, prosador, epistológrafo, Íaleceu
em 521.

+It



AS BEM-AVENTURADAS CARME-
LITAS DE COMPIÊGNE (*)

Virgens e Mártires

Aos 22 de junho de 1794, catorze dias depois
da Convenção reconhecer a existência de um Ente
Supremo, levada por Robespierre, desprezando leis,
a tramar, assim o gueriam os revolucionários, "pour
le rétablissement de la roya.rt" et I'anéantissement
de la Republigue", várias religiosas, gue viviam em
comunidade, foram presas e encerradas no mosteiro
da Visitação, o gual fôra transformado em prisão.

Levadas a prestar o
lité, preferiram mil vêzes
pables d'un tel serment".

A recüsa significava a guilhotina e, assim, de-
zesseis carmelitas receberam a palma do martírio, na
triste tarde do dia 17 de julho daguele mesmo ano
de 1 794.

Eram elas: Reverenda Madre Teresa de Santo
Agostinho (Maria Madalena Claudina Lidoire, prio-
ra, nascida em Paris no dia 22 de setembro de 1752.

Irmã São Luís (Maria Ana Francisca Brideau )
sg§-priora, nascida em Belford aos 7 de dezembro
de 1752.

juramento de Liberté-Egu-
morrer do que "rester cou-
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Irmã de |esus Crucificado (Maria Ana Pied-
court ) , d" Paris, onde veio ao mundo aos 9 de dezem-
bro de 1715.

Irmã Carlota da Ressurreição (Ana Maria Ma-
dalena Thouret ) , nascida em Mouy-Oise a 16

de setembro de 1715.
Irmã Eufrásia da Imaculada Conceição ( Maria

Claudia Cipriana Brard ) , de Bourth, onde nasceu
aos I 2 de maio de 1736.

Madre Henriqueta de |esus (Maria Gabriela de
Croissy ) , nascida em Paris no dia 18 de junho de
1745.

Irmã Teresa do Coração de Maria (Maria Ana
Hanisset), de Reims, de 18 de ianeiro de 1742.

Irmã Teresa de Santo Inácic, (Maria Gabriela
Trêzelle) , nascida em Compi'àgne aos 4 de abril

Irmã |ulia Luísa de Jesus (Rosa Cristão de
Neufville ) , nascida em Evreux aos 30 de dezembro
de 1 741.

Irmã Maria Henriqueta da Providência (Annet-
te Pelras), nascida aos 16 de junho de 1760 em
Cajard.

Irmã Constância ( Maria Genoveva Meunier ) ,

de São Dionís,io, onde nasceu aos 28 de maio de
1765.

Irmã Maria do Santo Espírito (Angélica Rous-
sel ) , nascida em Fresnes no dia 3 de agôsto de 1742.

Irmã Santa Marta (Maria Dufour), nascida em
Bannes, Sarthe, aos 2 de outubro de 1741.

Irmã Sãc Francisco ( Isabel ]ulia Vérolot ) , de
Ligniàres, Aube, nascida aos 13 de ianeiro de 1764.

Catarina Soiron, irmã rodeira, nascida em Com-
piêgne aos 2 de fevereiro de 1712.
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Teresa So,iron, irmã rodeira, nascida em Com-
piàgne aos 23 de janeiro de 1748.

Antes de morrer, serenas, indiferentes, cantavam
o Miserere, o Salue ftegína,

Aos pés do cadafalso, entoaram o Te Deum,
depois o Veni Creator.

Mortas, tiveram os restos mutilados transpor-
tados parâ o cemitério de Picpus. E, como homãna-
gem, no muro que rodeia a tumba comum, onde foram
depositadas, lê-se, numa placa de mármore:

Beati qui in Domino
moriuntur

Sômente uma carmelita escapou do massacre:
Francisca Genoveva Filipe, no século - Irmã |ose-
fina Maria da Encarnação, na vida religiosa.

O processo de beatificação, aberto por inicia-
tiva do cardeal Ricardo, arcebispo de Paris, a 23 de
fevsreiro de 1896, teve tramitação rápida. No dia 16
de dezembro de 1902, o papa Leão XIII declarava
as carmelitas veneráveis, e, a 10 de dezembro de
1905, Pio X beatificavâ-âs.

No mesmo dia, em Milão, Santa Marcelina,
virgem, irmã do bem-aventurado Ambrósio, bispo,
Marcelina recebeu em Roma, na basílica de Sao
Pedro, o véu da consagração, das mãos do papa
Liberio. O bem-aventurado Ambrósio, nos seus escri-
tos, deixou testemunhada a santidade da irmã.
Marcelina estava em Milão durante a doença de
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Ambrósio e pela morte do irmão Sátiro, que a
sobremaneira. Sobreviveu ao grande Doutor
fornecer a Paulino de Milão preciosíssimos
para a composição da Vida do grande bispo
de dezembro ) .

afligiu
e pôde
dados
(ver 7

^ 
*ln 

il;"'iu**ll,ffi JJ'*"

Em Roma, Santo Aleixo, filho do senador
Eufemiano. Casado, ítd noite m€sma de núpcias
fugiu, deixando a espôsa virgem. Voltando à cidade
depois de longas viagens, foi recebido como pobre
na casa do pai e ali ficou descc,nhecido durante de-
zesseis anos, frustrando assim o mundo com nova
indústria. Depois da morte, entretanto, foi reconhe-
cido, primeiramente pela voz ouvida em várias igrejas
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da cidade, depois por um bilhete escrito de próprio
punho. Sob o pontificado de Inocêncio I, o corpo
foi transportado, com as maiores honras, para a
igreja de São Bonifácio, onde operou grande número
de milagres (século V? ) .

Em Auxerre, São Teodósio, bispo, no princípio
do século VI. Décimo-primeiro bispo de Auxerre,
assistiu ao concllio de Orleans. Faleceu, possivel-
mente, em 515, sendo enterrado na igreja de São
Germano.

Em Constantinopla, Santa Teodósia, que muitos
chamam Teódota; mártir, rro século VIII, vítima dos
iconoclastas, quando de Leáo, o Iconoclasta. Conta-
se gue atirou por terra a escada em que um agente
do imperador subira para arrancar do lugar em que
sempre estivera uma'velha imagem de Nosso Senhor,
sôbre uma porta. Alguns manuscritos colocam-na
sob Constantino Coprônimo (740-775) e não sob
Leão, o Iconoclasta .(717-740).

No reino de Mércia, na Ingla-terra, São Kenelm,
rei e mártir. Segundo uma tradição que peca pela
insegurança, Kenelm foi o sucessor do pai 'Kenulfo,

rei de Mércia, na Inglaterra do Centro. A irmá,
tremendamente enciumada, de concêrto com o precep-
tor do príncipe, trataram de eliminá-lo. Com efeito,
o pqrfido mentor levou-o para .a floresta de Clent,
como se Íôssem à caça, e ali o matou friamente. O
crime não tardou a ser descoberto, e o corpo Íoi
levado para a abadia do condado de Gloucester, a de
Winchcombe, onde se tornou objeto de grande vene-
ração (812?),
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Comemoração dos sete Apostolos da Bulgária,
nos séculos IX-X. Missionários formados por São
Metodo, indo da Morávia para a Bulgária, sob a
drreçáo de Gorazd, i\aum, Sabas e Angelar, toram
muitissimo bem recebrdo,s pelo rei Boris, Morto Go-
razd, Clemente toi o sucessor. Feito bispo de Ve-
litza, dá-se-lhe o título de Arcebispo da Bulgária.

Na abadia de Zobr, perto de Nitra, Eslová-
guia, Santo André Loerard, contessor, e São Bento,
mártir. U primeiro, polonês,, levou vida eremítica,
.Bento, seu discipulo, morto o mestre, ocupou-lhe a
ermida, sendo morto por ladrões gue ali esperavam
encontrar grande soma de dinheiro ( 1020 ) .

Na abadia de Chiensee, na Baviera, a bem-
aventurada Irmengarda, abadêssa, falecida em 866.

Na Cilicia, Sao Nersàs de Lampron, arcebispo
de Tarso, desaparecido em 1 198.

Na abadia de Valumbrosa, São Benigno Vis,
domini, abade. Nascido em Montevarchi, entre Flo.,
rença e Arezzo, na Toscana, o santo abade pertenceu
à ilustre família, aparentada com São |oão Gualberto.
Escreveu dois trabalhos: Claustrum animae siue e
Methodus ad recte uidendum. Faleceu em 1236.

Em Breslau, o bem-aventurado Ceslau, confes.
sor, irmão, segundo o espírito, de São )acinto, o
grande apóstolo dominicano da Europa oriental, e
seu colaborador muito zeloso. Morto em I 242,

Em Marsal, diocese de Metz, São Livier, már-
tir, provàvelmente quando das invasões hunas
( século V? ) .
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Na Belgica, São Fredegando, abade, no século
VIII.

Em Amastrida, na Paflagônia, São |acinto, mâÍ-
tir, gue morreu na prisão depois de ter sofrido muito
sob o governador Cástrico. F Em Trívoli, Santo
Generoso, mártir. Em Vefleza, a transladação de
Santa Maria, virgem.
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l\.n DIA DE IULHO

SÃO CAMILO DE LÉLLIS

Fundador da ordem dos clérigos regulares para

o serüiço dos enfermos

São Camilo de Léllis nasceu em 1550, em B-ac-

chianico, p"qu"rra cidade no reino de Nápoles' S:'u

máe, qr" ô tinha concebido em idade muito avançada,

;;;-, L* ,orhos, nascer com uma cruz sôbre o peito

e caminhando à frente de vários outros, gue tgmbép

levavam uma cÍvz. Entretanto, sua juventude não

.Lrr"rpondeu a êsses presságios de sua futura santi-

d"J". Pois êle a p"..ã, nos vícios e sobretudo numa

paixão extrema ielos jogos de az r' Lá .perdeu a

;;úe;, a fortuna e a reputação' Reduzido a uma

"ãrg""fr.ru 
indigência ,ríu-r"- obrigadol pa.ra ter de

que viver, a t" ú;"itar aos serviço's mais abjetos' no

hosoital dos Incuráveis em Roma, a se engajar como

soláado em Ven eza e PoÍ Íim, a se emPregar como

ãi"a""te de pedreiro, .o- os Capuchinhos de Sipot tg,

;ili"hÀ '"-preendido- uma construção; Por tôda

parte inconstarie, por tôda parte pesado a si mesmo

e aos outros, lamáis, todavia, inteiramente abando-

nado pela misericórdia divina, que o preservou seÍl-
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qre do habito da blasfêmia, tão familiar aos joga-
dc,res, e enfim, o des,pertou de um sono de -oit..um dia, viajando sozinho, repassava no espírito exor-
tações piedosas que outrora tinha ouvido com indi-
ferença; de repente, tocado por uma luz interior,
espantado com a consciência de seus pecados e o te-
por dos juízos de Deus, lançou-se por terra e só se
Ievantou, depois de ter lamentado amargamente os
crimes de sua vida passada, resolvido á" maneira
irremovivel, a observar no futuro os mandamentos

' divinos. Tornando-se, desde aquêle momento, outro
homem, não sômente camilo r" absteve de todo
gênero de vício, mas começou a tender ao cume da
perfeição cristã. Tomou o habito de São Francisco,
nos capuchinhos de Siponto. Mas uma antiga úlcera
que tinha contraído outrorrâ Írâ perna, r"rrorrãroa-se de
vez em quando e êle foi dispensado duas vêzes pelos
superiores, com grande pesar dele e dêles.

Voltando a Roma, entrou de novo no Hospital
dos Incuráveis, do qual logo lhe confiaram a aámi-
nistração. Como se propunha servir naquele cargo,
não tanto aos homens, mas ao mesmo Deus, consâ-
erou-s;e inteiramente ao alívio dos enfermos. Mas,
vendc, que aquêles mercenários empregados no hos-
pital não o secundavam, pôs-se a pensar como poderia
aruanjar cooperadores, mais fervorosos e que agis-
sem por motivos mais elevados. Comunicou seu pro-
jeto a São Filioe Néri, seu pai espiritual, que o apro-
vou muito. Em conseqüência, com alguns erlpÍe-
gados do hospital e logo, com um número maior de
piedosos fiéis, instituiu uma congregação de leigos,
devotado,s ao serviço dos enfermos, por amor de DLus
e em vista da recompensa eterna. Estenderam bem
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depressa sua caridade fora
Incuráveis. Tendo adquir
trabalhavam em alívio de

selho de São Filipe Néri, Íêz os estudos no colégio
romano e recebeu o sacerdócio; pois então começaram

a cuidar de todos os doentes, dando-lhes também

de usar uma cÍuz de côr amarelada, do lado direito
de seu habito.

Em poucos anos, sob a direçáo de Camilo, sua

Congregação tornou-se não sÔmente mais frutuosa,
mas tu-bérn mais importante, pelos homens distintos
que dela quiseram f.azer parte. O desejo de todos
ós conftad"t foi formar uma congregação regular,
com os três votos solenes de castidade, de pobreza e

de obediência para servir perpàtuamente aos doentes,

sem se excetuar nem os que estivessem atacados, de
peste. Em 1591, Gregório XIV transformou sua

Congregação em Ordem regular religiosa, sob o nome

de Clerigos regulares para o serviço dos enfermos.
Não poderíamos dizer quanto essa nova es,cola de

caridáde produziu de bem a tôdas as classes de

homens, tanto para o corpo, como sobretudo para a
alma. Os doentes não tinham mais que deplorar,
além dos soÍrimentos da doenÇâ, a tristeza da solidão
e do abandono; os que se s,entiam carregados de faltas
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de sua vida anterior não temiam mais sofrer sem

expiação o perigc, de uma morte iminente; o inimigo

áo ge""ro hlmano, que preiudica súretudo a agonia

àos"infelizes mortais, ,ráo ot encontrava mais fracos

e destituídos da fôrça dos sacramentos, nem priva-

dos das exortações e consolações dos ficis. A lim-

oezatinha sido restaurada nos hospitai-s, os trabalhos

ãá.-."rvos aliviados, os pi stôres, aiudados em suas

atribuições do sagrado ministério. Também não nos

dev"-á, admirar de ver as casas daquele instituto

multiplicâÍ-se em Po'uco tempo p9t tôda a Itália' Si-

cília, e outras províncias mais afastadas, enfim' por

tôda a EuroPa.

As leis da perÍeição cristã, que ela tinha dado à

sua obrâ, o ,urio fundador era o primeiro a observá-

las, sobretudo a dileção, que é a perfeição da lei. sua

castidade era tal, gue tôdas as coisas criadas lhe

eram um motivo de io"ru' a Deus e uma ocasião de

o servir to, pobr"r. De uma humildade profund-a'

consideruru-r" o mais culpado dos pecadores e não

á;i;";" de Íazer, por isso, grande penitência. Depois

de ter governado sua congregaçã? durante vinte e

sete anos, cc(n muita sabeãoiia, abdicou do cargo,

para praticar a obediência até o Íim da vida, como

o último do" ir-aos. o que a mãe mais terna Íaz

pelo filho único que está doente, São Camilo Íazia-o

por todos os errÍer*o's, Por todos os pobres' por todos

ã.-p"."dores nas pestes, nas carestias, nas inunda-

ções, em Roma, effi Milão, em Nola e mais ou menos'

ior tôda a Itália. Continuou assim até à morte, que

se veriÍicou em Roma, a 14 de iulho do ano 1614.

Tinha sessenta e cinco anos. EnterrafâÍl-ÍIo perto
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do altar-ffioÍ da dalena'
Muitos milagres e então

levaram-lhe á .o coloca-

ram sob o mesmo altar. Depois, encerraram-no numa

caixa. São Camilo de Lellis foi beatificado em 1742,

e canonizado em 1746, pelo Papa Bento XIV. Da
bula de canonização tiramos êstes principais fatos

de sua vida.

***



SANTO ARNOLFO

Bispo de Metz

Com tsários outros wntos de sua família ou
de seu tempo

O rei da Austrásia, Clotário, chamado também
Lotário, gue reinava em Metz, tinha em sua côrte
vános personagens santos, como Santo Arnolfo ou
Arnul, São Romário, São Didier, São Faron, São
Goérico. o mais ilustre de todos era Santo Arnolfo,
gue foi a raiz da segunda dinastia dos reis francos
e trisavô de carlos Magno. Era Franco de origem,
de pais muito nobres e muito ricos. Muitas crônicas
lhe dão por avô uma filha do rei clotário I. Nasceu
em Lay, perto de Nancy. Tendo estudado em sua
primeira juventude, foi colocado na côrte do rei Teo-
doberto, sob a direção de Gondulfo, mordomo do
palácio e tornou-se tão habil no desempenho dos
negócios, gue obteve o _primeiro cargo, junio do prín-
cipe e governou sôzinho seis proúncias. Era- não

Mas não se deixava de
s, e ao alívio dos pobres,.
desposou uma jovem mui-
e dela teve dois filhos,

são clodulfo, gue foi Bispo de Metz e Anquiso oú
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Ansegiso que foi avô de Carlos Martelo. Arnolfo
era ligado por amizade a outro senhor, chamado Ro-
marico, adido ao serviço do mesmo rei Teodeberto;
tinham resolvido juntc,s deixar tudo, para se retirarem
ao mosteiro de Lérins, mas Deus não permitiu que
executassem tal intento.

Pelo ano 61 I a Se episcopal de Metz ficou va-
cante, pela morte de Papoul, e o povo pediu a uma
voz, Santo Arnolfo, porque êle era agradável ao
príncipe e de fervorosa piedade. Foi então obrigado,
contra a vontade e derramando lágrimas, a aceitar
o episcopado. Sua virtude pareceu ainda mais admi-
rável. Separou-se imediatamente da espôsa, gue se
retirou a um mosteiro de Tràves e à qual, outros
autores, dão a qualidade de santa. Duplicou esÍro-
las e austeridades, prolongando muitas vêzes o jejum
até o segundo ou terceiro dia, comendo sômente pão
de cevada, bebendo sômente água e usando continua-
mente um rude cilício, sob a túnica. O dom dos
milagres deu novo brilho às suas virtudes. o santo
Bispo curou um leproso ainda idólatra, depois de o
ter bati zado e operou várias outras -ararrílhas, que
aumentaram a grande auto,ridade que sua origem e
seus empregos fá lhe davam. O rei Clotário, tendo-se
tornado senhor da Austrásia, em 613, deu a Santo
Arnolfo demonstrações as mais singulares de sua
confiança e estima , ate que, tendo cãdido, em 622,
o reino da Austrásia ao filho Dagoberto, ÍloÍreou o
santo Bispo, com um senhor leigo, chamado Pepino,
par? ensinar ao iovem rei, a arte de governar ou
melhor para governarem êles mesmo,s, em seu nome.
uma ambição muito diferente dominava Arnolfo.
Solicitou várias vêzes do rei Clotário permissão para
se retirar da côrte e abdicar ao episcopado e minis-
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tério, para viver na solidáo, a exemplo de seu amigo
Romarico. O rei gue o amava ternamente, escfeVeu-

lhe várias cartas das mais afetuosas, onde o chamava
de seu senhor e seu irmão, rogando-lhe não o aban-
donasse. ( I )

Quando São Columbano deixou o mosteiro de

religioso dessa célebre comunidade, ao qual seu pai
Hel-iodoro, nobre romano de Grenoble, o tinha ofere-
cido em sua infância. Havia três anos, levava vida
solitária, nas grutas daquele rochedo. Eustásio, per-
suadiu-o a se[ui-lo a Luxeuil. Bem depressa, tendo
conhecido o raro talento que tinha para anunciar a

palavra de Deus, mandou-o pregar a Íê e a penitência
ãa Austrásia. No curso de suas missões, hospedou-

dos e a ferrugem que os conso,me servirá de teste-
munho contra vós. Por isso o Senhor diz: Ai! de

(1) Acta SS., 18 Jul.

I
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vós, ricos, que tendes vossa consolação! Santo ho-

mem, respondeu Romarico, ro$o-vos, figueis alguns

dias conosco e me digais o gue devo f'azer' pois vejo

realizar-se em mim o gue desejo hâ muito tempo.

Estou admiraáo, disse Ãmé, de que sendo tão nobre,

tão rico e tão esclarecido como sois, não sabeis o que

o Salvador resPondeu
seu discípulo: Ide, v
pobres. Poucos dias
dade a seus escravos, um
pobres, o resto ao mosteir
mo se Íizeta monge, com a

serryidores. Aí tornotl-se s

misteres mais baixos eram

vava em Particular o jardi
cor os salmos.

A co,nselho de Santo Amé e de Santo Eustásio,

Í.ez construir numa teua
tinha ainda disPôsto, uffi

primeira abadêssa e

por Santo Amé, -que
aô Romarico, da dire-

ção das religiosas. Como o mosteiro destas se tornou

em pouco tempo muito numeroso, o santo abade ai

estabeleceu a salmodia Perl
em sete coros, de doze r
que pudessem suceder-se
Deus sem internrpção.

:?r# ff:u.:u::#;l".n:
, effi alemão, Romsberg' isto rá'

montanha de Romarico.

I
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Passando a Meaux, são colombano abençoou
a casa de um senhor, chamado chagneric. É..u
bênção trouxe a felicidade a seus filhõs; todos che-
garam a grande santidade. um dêles, são Faron,
depois 

_ 
de se ter distinguido por suas virtudes, râ

côrte de Teodeberto e ãe clótario, tornou-se ú.po
de Meaux, onde fundou o mosteiro de Sanà C;;;,
para servir de asilo aos inglêses e irlandeses, que
e1tão- gostavam de viajar. hecebeu entre outros o
irlandês São Fiacro e det -lhe um eremitério a duas
ljguas da cidade. são chagnc,aldo, irmão de sao
Faron, foi tirado do mosteiró de Luxeuil, p;;u ,;;
Íeito Bispo de Laon. seu irmão, sao Vrij;b".,á,
foi o terceiro abade de Luxeuil. Sua irmã Santa
Fara, fundou um mosteiro de que foi a primeira aba-
dêssa q qEl subsistiu até êstes último. í"-pos, sob o
nome de Faremoutier, ou mosteiro de Sarrta- Fara.
os antigos chamavam-no Burgondofara, como quem
diz Burgonda.

o mosteiro de Luxeuil foi um seminário de san-
iosc,s, de santos missioná-
citamos, de lá saiu foão
n, Santo Ragnacario, de
Achar, de Noyon e de

Tournai, Santo Audomar o,u omer, de Éolonha e
de Terouana. Entre os santos missionários está São
Valeri. Tinha nascid e pais pobres e
guardava as ovelhas abido qr", ,u,
vizinhanças, os filhos diam a'ler nas
escolas, f.êz 

-para si m o as tâbuazinhas e foi pedi"
ao mestre das crianças, que nelas rhe escrevesse o
alfabeto e lhe ensinasse ás letras. por êsse meio,
guardando as ovelhas, bem depressa escreveu todo
o saltério. saindo da infância, entrou num mosteiro
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da região e chegou -por fim ao de Luxeuil' com um

homem rico qu; tinÉa convertido. São Colombano

mandou-o .orrr o monge Valdolen' pregar a Í'ê e -a
oenitência na-dú."." ãe A*iens, 'nde havia ainda

ã;il; ú;;ú". Seus milagre - e suas virtudes

converteram g.urd. número dê1e;. Passando a Wail-
li, no território de Amiens, ressuscitou um infeliz

ft;.;ã; Sig"burd acabava de f.azer enforcar. Le-

.rurru vida tão austera que tomava às vêzes reÍeição

;-;"* ;. Domingo. 
'Não 

bebia nem vinho, nem

cerveja e só comia iao d" cevada. Pela liberalidade

do rei Clotário e com o consentim rnto do Bispo de

Amiens, construiu, na embocadura do Somme' o [los-

t"iro de Leuconnaus, o qual tomou em seguida o ngme

de São Valeri, bem como a cidad: que ai se [or-

-"* 
-ir 

I No mesmo tempo, sáo Riquier fundou o

famoso mosteiro de Centula, que mais tarde tomou seu

nome. Nu..", ,ttqrr"l" "t'-o 
lugar' em Ponthieu'

de família nobre " foi convertido por dois padres

iriuàd".es, São Caidoc e São Fricor, que recebeu em

sua casa, quando entravam na França' Abraçou a

plrrite". ira táo sàriamente, que só comia duas vêzes

por sem"rrt " ainda, pão dá cevada' misturado com

ã;;. 
^il;;À;à;d" 

à todos os seus escravos. Tendo

;iã; ordenado padre, pregou com grande fruto' ÍIes-

-à na Grã-Bretanha. ó rei Dagoberto veio vê-lo

;; ;".ãúLr suas insrruções e o ãnto homem falou-

ih" fortemente da vaidade das g dezas humanas e

das contas terríveis que darão aquêles gue $over-
nam. (2)

(1) Vita Wallar. Act. Bened', t' If
Q) Acta ss. - 2q $,br!I,
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cristãos , paÍa os fazer abraçar o judaísm.o, os escravos

serão ..rrfir.udos para rei. Proibição d9 observar os

augÍrrios clr. ". c"ri*ônias dcs pagã9t, de comer com

êles, cer,es supersticicsas ou ãsslstir a seus sacrifí-

.i"r. Os que á Íir.r.m, depois d9 te19m sido avisa-

dos, serãc iostos em penitãácia. Proibição, sob pena

de exco.rrrhão, de perseguir pessoas livres, para aS

"*tu"irrt. 
Os juí2". qn" violãrem as, ordens do rei'

feitas em Paris, para u óbr"trância dos cânones, serão

excomungados. 
- 

Não se sagrará bispo que não seia

nativo do ltlgar e escolhido pe-lo po.,l'o, com o coosefl-

timento dcs ccprovincianos. 
- 

Aquêle que se apoderar

do episcopado de. outra
que o tiverem sagrado s

das funções de seu minist
Muitos dêsses cânon

tcdc civis, f.azem vet que

ccmo o de Paris, que êle lembra, era ao mesmo tempo

,rrrrr ur.embléia nácional dos Írancos, onde os bispos,

como a parte mais inteligente, f.azia regras necessá-

rias e ,riu, de sua própria autoridade, a sanção espi-

,itrrul, e depois, com o ccnsentimento do rei e dos

chefes da nação, uma sanção temporal. Assim como

o concílio empr ega a excomunhão religiosa pârâ $â-
rantir a liberdade civil dos indivíduos, assiÍI, â eXco-

munhão ao mesmo tempo religiosa e civil, para garan-

tir a santidade dos casamentos. A êle assistiram

entre outrcs onze metropolitas, a saber: Inácio-de
Reims. Teodorico de Liáo. sucessor de Adério, São

Sinclulfo, de Viena, São Sulpício de Bourges,_ cog-

nominado o Bonachão, Modeqisilo de Tcurs, Senoc

de Eause, São Modoaldo de Tr,àves, São Cunibergo

(1) Labbe, t. V' P. 1688
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de colônia, Richer de sens, sucessor de São Lôbo,
Besançon, e- Sapoaldo de Moguncia.
dominação de Clotário e dos f""ancos
Pireneus até às margens do Elba edo Oceano ocidental até à Boêmia" e à H;;;r,

ocupadas pelos Vênedos e os Ávaros.

Arédio, de Lião, é honrado como santo, na suaigreja. Entretanto, um cronista o acusa de ter sidà
cúmplice de algumas violências de Brun"rrárt, 

-iJ,,i;

{o qual tinha muito crédito. Mas, .o-à e.se cronista,
Fredegário, escreveu um securo depãir au ,";il;á;
de 613, seu testemunho isolado não'e-perentório. Em
conseqüência dessa mesma revoluçãó são L"go d;
sens, mais conhecido sob o nome de sào i;".r; f"i
exilado pelo rei,clotário, para o país de e", .áuã
govêrno de um. duque idórátra, chámado Land"õÁir".
Mas nesse exílio, ã santo, por sua pregação e seus
milagres, converteu êsse -ã.*o duque, com outros
francos. o rei clotário tendo d"..oÉ.rto qr" tinham
caluniado o santo homem, fê-ro rogo ,áit"r, atirou-se
aos seus pés, para Ihe pedir perdão, fc-lo comer à
sua mesa, e restituiu-o à igreja, cumulado de pre-
sentes. (1 )

segundo do nome, cog-
o distinguir de outio

ra oriundo de uma nobre
mostrou terno afeto pela
astidade. Santo Austre-

dou em inclui-lo no seu
rei Teodcrico. Ante a

tário II, deu-lhe o cargo

(1) Acta. SS., 1 Setemb
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de abade, em seus exrárcitos, pois os reis dos Francos

levavaqr com êles, à guerra, clérigos ou monges para

desempenhar o ofício divino, no acampamento. Esse

príncipe teve pessoalmente que se felicitar. Tendo
ãaído perigosámente doente, recorreu às orações _de
Sulpícío, g"u" aguardou um igium- rigoroso, para lhe

obtôr u .riu. E"ntretanto, ao fim de cinco dias, o mal

pareceu piorar e quase não havia mais esperança;

induziram então Sulpício a tomar algum alimento'
Êle respondeu: ( omerei sõmente no sétimo dia e o
farei com o rei. De fato, Clotário sarou guase fepeÍI-

tinamente, mandou chamar Sulpício e o Í.êz comer à

Sua mesa, para lhe testemunhar o reconhecimento.
Santo Âustregésilo, tendo morrido a 20 de maio

de 621, houve queitões para a eleição_ de seu suces-

sor. Um dos principais cidadãos de Bourges, tendo

obtido alguns votos a pêso de ouro, dirigiu-se à côrte,

para conseguir por presentes de valor, o consenti-

mento do réi Clotário. O rei ficou, primeiro, atônito.
Mas a rainha lembrou-lhe o mérit ) e os 'serviços de

Sulpício, effi favor do qual se apresentava um ato

de êleição, tanto mais canônico quanto não efâ âcolr-
p..rhaáo de presentes. Sagrado, assim, bispo -de'Borrg"r, Sulpicio sobrepujou mesmo a santidade dos

mais llustres 
-predecessór"t. 

Aos trabalhos das fun-

ções episcopáis unia as austeridades dos solitários,
àais mortifícados, deitando-se somente sôbre um cilí-
cio, jejuando continuamente e dando à instrução de

seu povo o tempo que náo empr gava na oração'

Pregava muitas vêzes, procurando somente â CoflVeÍ-

são L não os aplausos 
-dos 

seus ouvintes. Seus dis-
cursos, sustentádoS com seus exemplos e seus mila-
gres, foram tão eÍic azes, gue _converteram os judeus

õstabelecidos em Bourges; e êle teve a consolação de
.t
'4

à
5

I
ê
i,
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os batizar, guase todos. Os gue continuaram obsti-
nados retirararl-se paÍa outros lugares.

A virtude principal de sulpício era a caridade.
Num tempo de carestia e de frio intensíssimo, um
menino, extenuado de tome, atirou-se-lhe aos pés,
rogando-lhe gue tivesse piedade dêle. o santo ráco-
mendou-o insistentemente ao mordomo, gue prometeu
ter dêle grande cuidado. Mas, ocupado em outras
coisas, perCeu-o de vista, por alguns momentos. In-
teiriçado de f "io, o pcbre menino arrastou-se para
perto da fornalha dos banhos e aí morreu. O mor-
domo -procurou-o inutilmente e, guando Sulpício
pediu-lhe notícias, confessou, com grande confúsão,
gue o perdera. Imediatamente o santo, entrando na
cela., prostrou-se poÍ terra numa torrente de lágrimas,
implorando a misericórdia de Deus, como se fôsse êle
o culpado do homicídio. No intervalo, o doméstico
encarregado de aguecer a fornalha dos banhos encon-
trando o cadáver do menino, levou-o aos pés do
pontífice gue duplicou suas orações, lágrim." ã g€mi-
dgr atê gue restituiu a vida à criançá. O mãnino
viveu ainda vários anos com o autor, gue escreveu a
vida de São Sulpício.

Outra vez, de noite, um ladrão introduziu-se na
dispensa do santo homem. Mas no momento de
f-ugir, ,ã9 encontrou mais a saída. sulpício mandou
dois criados agarrâ-lo e trazê-lo. Mas- êle escapou-
lhes das mãos e atirou-se num poÇo fundo, para evita,
os olhares da multidão, gue tinha acorrido. Todavia"
caindo no abismo, clamou pelo bem-aventurado bispo
gue correu também e mandou um criado descer ão
poço. O ladrão, retirado são e salvo, prostrou-se
aos pés do santo, implorando-lhe o pe"áão de seu

I
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crime. Sulpício concedeu-lho, imediatamente, dando-

n" ,i"au á d" que precisava e dizendo que- preferia

f azer-lhe preseni"t á por êle ser roubado' ( 1 )

São Modoaldo de Trêves era originário de uma

família onde a santidade não era menos hereditária

que a nobreza. Irmão de Santa I
óunhado de Sao PePino, tio de

de Santa Bega, deu à família e

tão edificantes como os que dela

ilpfã" tra"". depois da morte de São Sebaud'

Mandou construir óbr" o Mc'sela um mosteiro de

;;;;, ;_ honra de Sãc Sinforiano e esrabeleceu

ao-o primeira abadêssa Santa Severa, sua irmã, hon-

rada a2O de agôsto. Faz-se a festa de São Modoaldo

a 12 de maio.

Santo ArnolÍo solicitava sempre. permissão para

." r"ãràr para a solidão. Um dia.o jovem rei Dago-

Éártá, iulgando atemorizâ-lo com ameaças, disse-lhe:

Se nãá fIcardes conosco, co,rtarei a cabeça ao mais

õr".ia. de vossos filhos. O santo respondeu: A
,rida de meu filho, está ni s mãos de Deus; vós que

a pretendeis tirar aos inocentes, sois somente senhor

áJ.rott". O rei, em cólera, tomou a espada de um

dos presentes e ameaçou-o. O Bispo disse-lhe: Que

iur"ir, inÍeliz? Quereis pagar o' bem com o mal?

Eis-me aqui; -"rgrlhai vossa aÍma no meu sangue!

Não temo morrer por aquêle que me deu a vida e

morreu por mim. 
-Um 

dos senhores que 1á estava

advertiu o rei sôbre o seu arrebatamento' A rainha

Gomatrude, chegando nesse instante , Í.êz-l[te tam-

bem censuras, e ambos, o rei e rainha, lançarârl-se

t4L

(1) Acta SS., 17 de Jau.
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aos pés do santo bispo para lhe pedir perdã o, dizen-
do: Ide, senhor, à solidão que vos aprouver, contanto
que nos restituais vossa benevolência. Ao sair do
palácio, êle encontrou uma multidão quase incontável
de alei;ados, cegos, órfãos, viúvas e outros pobres,
gue lhe gritavam, chorando: Santo Pastor, por que
nos abandonais em nossa miséria? euem têrâ pre-
dade de nós? Quem nos dará o alimento e as vesies?
Arnolfo chorou com êles e os consolou, com â esp€-
r.ança * que bem depressa teriam um pastor cari-
doso. De fato, poucos dias depois, foi eieito pur" o
substituir, seu parente, são Goérico, cognoáinado
Abbon.

Numa noite, o fogo tomou conta dos arm azéns
{o prjlcipe e ameaçavá todas as casas da vizinhánça.
Arnolfo, 

. 
que estava em matinas, acorreu ao I"g*

do incêndio e prostrou-se por terrar depois, estendãn-
do a mão contra as chamá., u elas atírou uma cÍuzi
imediatamente o incêndio começou a diminuir e rrpa-
gou-sêi e voltamos a terminar as matinas e descanóar,
diz o historiador dê sua vida, que estava presente.
Tendo assim renunciado a tôdas as coisas dã mundo
e distribuído seus bens aos pobres, Arnolfo foi, po-
bre também, para a solidão que seu amigo Ro;il;.
lhe tinha pJeparado nos vosg"s, ,ão ióng" de seu
mosteiro . Lâ, êsse grande sãnhor, antepãssado d;
tantos heróis e reis, servia com suas mãos os monges
e os 

- 
leprosos, limpava os calçados, ravava-lhes "os

pés, fazia-lhes o leito e trazia-lhLs a comidu, 
""quá"tãêfe -mesmo passava fome. Morreu nesses exercícios

de humildade e de caridade, no ano 640 nas mãos de
santo Romarico, que o enterrou em seu mosteiro.
Mas no ano seguiáte, são Goérico, foi lá com Joi.
outros bispos, Paulo de Verdun e Teofredo de Toul
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O rei Dagoberto. Segrrndo um antigo baixo-

relêvo da Igreia abacial de Sáo Dionísio'



L44 PADRE ROHRBACHER

tirou-o da terra e o levou a Metz, a 18 de julho, dia
em gue a Igreja lhe honra a memória. (l )

O duque Pepino, que governava o reino da À,us-
trásia, desde a morte de Dagoberto II, em 679, gover-
nou todos os reinos dos francos, desde o unõ 687,
como mordomo do palácio de Teodorico III, gue o
ti.nhg feito prisioneiro, depois de uma grande .ritóriu
obtida contra os Nêustrios, em Textii; entre Sao

grande número de fugitivos se havia refugiado na
Igreja de são Quentin e na de são Fursi de Feronne.
os abades das duas igrejas intercederam por êles e
Pepino concedeu-lhes de boamente, a vida e a liber-
dade com seus bens. Entretanto, deixou-se iludir
por delações contra Santo Ansberto de Ruão e o
exilou para o mosteiro de Hautmont em Hainaut. G
santo bispo aí retomou sem dificuldade a observân-.
cia da vida monástica, gue tinha deixado contra voÍr-
tade. Santificou o descanso do,retiro pela composição
de algumas obras e principalmente de um fvro 

-de

guestões, dirigidas a um recluso chamado Silvano.
conquistou bem depressa, por sua humildade e f.er-

mandou o abade de Hautmont com algumas outras
pessoas distintas, ao duque, para destruir as calúnias
com gue o tinham denegrido em seu espírito e para

(1) Acta S§., 18 Julii.
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lhe dar a conhecer gue, bem longe de intrigas paia
reconquistar sua ..d", tinha aceitado o episcopado

contra a vontade, por ordem do rei e por escolha dos

cidadãos. Pepino, que tinha retidão, feconheceu gue

o haviarn 
"rgãnado 

e, lembrando-se de Sao Vandri{-
lo, seu purát", de guem Ansberto fôra discípulo,
ordenou que o santo Bispo fôsse reintegrudg co3
honras em sua sede. Mas êle caiu doente, sabendo

da nctícia de sua volta e morreu a 9 de Íevereiro

do ano 695. ( 1 )

Pepino governava om uma

sabedoria qü" o fazia -qra1$e
fortuna, quãndo Santa Nivelle,
no ano trigesimo-terceiro Santa

Gertrud"., s.ru irmã, isto é, no ano 692, e rogou à
abadêssa e sua comunidade gue a ajudassem em seu

desígnio de fundar um mosteiro. A abadêssa deu-
lhe ieltquias e exemplares das- sagradas Escrituras,
com uma parte do lei[o em que Santa Gertrudes tinha
mcrrido. Uniu a êsses presentes algumas religiosas
das mais fervorosas e das mais antigas de Nivelle,
para escrever a regra do_mosteiro que Bega mand 1r^'
construir em Andúne. Santa Bega também ai se fêz

religiosa e morreu dois anos dep_oi9 de terminada a

con"strução. É honrada no dia I 7 de dezembro.

***

I

(1) Acta S§., 9 Fevereiro, Act- Bened.



sÃo PAMBON (*)

Abade
Pambon foi discípulo de Santo Antônio e abade

no deserto de Nítria, a oeste do delta do rio Nilo.
Nascido por volta de 320, f.ê.2, do primeiro yeet-

sículo do salmo XXXVIII: "Eu disse: Velarei sôbre
o meu proceder para não pecar com a minha língua",
obleto de meditação por mais de seis meses.

Com efeito, São Pambon falava pouguíssimo,
apenas o essencial para dar-se a entender. Traba-
lhava muito e com grande concentração, e, antes de
morrer, dissera:

]amais comi gualguer coisa gue não fôsse
obtida por meio do trabalho.

De fato, São Pambon morreu trabalhando: tecia
um cêsto, o gual Santa Melânia tomou para si, inaca-
bado, como relí,guia.

Um dia, foi o Santo convidado por Atanásio
para ir combater o arianismo em Alexandria. Na
cidade, o velho abade deparou com uma cortesã pâvo-
neando-se diante dos admiradores. Suspirou e disse,
contrariado:

Ah, pobre dela, e pobre de mim! Quão mais
zelosa pelo mal é aguela mulher do que eu por Deus!
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De uma feita, falando-se da obediência, Pam-
bon assim julgou quatro monges, dos quais um era
grande jejuador; outro, paupérrimo; o terceiro, cari-
doso ao extremo; e o quarto, por vinte e dois anos
servia um velho: São Pambon achava que o último
levava a palma aos demais, porque, se os três Pri-
meiros viviam segundo o bel-prazeÍ, o guarto elimi-
nara a própria vontade,' recebendo ordens de um
outro.

São Pambon faleceu em 390.

***



BEM-AVENTURADO SIMÃO DE
LTPNICA (*)

ConÍ"tsor

Simão, nascido em Lipnica, foi um M-enor polo-
nês, grande pregador. Estudado na universidade da
Cracóvia, depois da ordenação trabalhou com dili-
gência na terra natal. Votando singular veneração
pelo santo nome de ]esus Cristo, sempre que termi-
nava de pregar, suplicava ao auditório que, contrita-
mente, repetisse por três vêzes aquêle nome divino,
gue, não se cansava de dizer, resumia tudo, dizia
tudo.

Desejoso do martírio, se não recebeu a gloriosa
palma, derramando o sangue, foi, entretanto, mártir
da caridade: quando terrível peste caiu sôbre a Cra-
cóvia, o superior nomeou-o enfermeiro espiritual; e o
bem-aventurado, restituindo aos enfermos e moribun-
dos a chama necessária, ardente, para as almas enfra-
quecidas, contaminado pelo mal faleceu no dia 18
de julho de 1482,

O papa Inocêncio XI declarou-o bem-aventu-
rado em 1 685.

{++
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No mesmo dia, em Bréscia, São Filastro, bispo

morto por parente-s da espôsa, a gual deixara Pata
viver po,r Nosso Senhor.

Én Anlou, Santo Hervê, conÍessor' falecido em

1119.
Na abadia de Marguette, a bem-aventurada

Berta de Marbais, abadêssa. Da alta nobteza,

Tomás Tunstall, mártir, em 1616'
Em Utrecht, São Frederico, bispo e mártir, nas-

cido no último quarto do século VIII'
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Na Bretanha, São Gonery, confessor, gue viveu
depois do século XIII.

Em Tívoli, Santa Sinforosa, mulher de São
Getúlio, mártir, e seus sete filhos, Crescêncio, julao
Nemésio, Primitivo, Justino, Estácio, e Ergá"il. ã
^i", por causa de sua constância insuperável, Íoi,
sob o imperador Adriano, primeiramente, e por muito

, pendurada pelos cabelos,
nde pedra e precipitada ao

e puxados com polias,

seus corpos, que tinham sido r"""dgSTfr:,# ?JrTi,
cado de Pio IV, na igreja
ria, título de um cardeal-

unhas de ferro, depois, por muito tempo encerrada
numa masmorra infecta, p Em
Dorostora, na Mísia, Sant tempo
de ]uliano Apóstata, tendo s forna-
lnu, .o9. ? governador Capitolino, recebeu a palma
do martírio. -, Na Galícia, província da Espanha,

ártir. Em Milão, São
imperador Maximiliano,

to e pela defesa de seu
ão @ flagelado diversas
ria por ter muitas vêzes
no Senhor. Em Fo,r-

limpópoli, na Emília, são Rufilo, bispo dessa cidade.

ttt



19: DIA DE IULHO

SÃO S ÍMACO

Popo

O Papa Santo Anastácio havia morrido a 16

de novembro, do ano 498 e foi escolhido para seu

sucessor o diácono Símaco, filho de Fortunato e nas-

cido na Sardenha, segundo certos manuscritos, em

Roma, segundo outros. Mas havia em Roma um

emissário ão herege Anastácio, imperador de Cons-
tantinopla. Era o patrício Festo. Tinhagometido
ao impárador heregá, Í'azer de modo gue-o B"pu subg-

crevesse um editJ imperial em favor da heresia de

Eutiques. Êsse edito chamavâ-se o henótico ou edito
de união. No momento, po'rtanto, effi gue se Íazia a
eleição do Papa, Festo comprou com dinheiro várias
pessoas e fez eleger ao mesmo tempo- o arcipreste
Lort"rço. Os dois eleitos foram sagrados no mesmo

dia; Simaco na basílica de Constantino, Lourenço na
basílica de Santa Maria. Êsse cisma, assim importado
de Constantinopla, causou uma guerra civil em Roma.
Foi preciso daí-he um pronto remédio: o mais legi-
timo e o único canônico teria sido um concílio dos

bispos da Italia; mas, isso teria exigido vários meses.

Foi então resolvido acomodêt-se a neçç§§idadq do
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lempo e convenceram Símaco e Lourenço a irem a
Ravena submeter-se ao julgamento do rei Teodorico,
ariano qug, era, mas gue tinha por oráculo o sábio, e
virtuoso Cassiodóro. Decidiu gue ficasse na Santa-
Sé, o que tinha sido sagrado boo primeiro, ou que
tinha para si o maior número. E Sí-aco, verifiôa-
rârr-se tôdas essas condições e assim êle foi recc,nhe-
cido como Papa legítimo e ocupou a Santa Se por
mais de quinze anos.

No comêço de seu pontificado, a l.e de março
de 499, reuniu em Rom a e ai presidiu a um concílio
na basílica de São Pedro. Aí, encontravam-se setenta
e dois bispos, sessenta e sete padres e cinco diáconos.
Fizeram-se três decretos paia impedir as divergên-
cias nas eleições dos bispos. Entre cs padres signa-
tários, o primeiro foi o, arcipreste Lourenço, do título
de são Praxedes, o mesmo que tinha sido eleito
antipapa. Por comiseração, o Papa Símaco fê-lo
Bispo de Nocera.

Os bispos d r África, e entre ê es São Fulgêncio,
estavam então exilados na Sardenha, po' ordem do
rei Trasamundo. o Papa Símaco fornácia-lhes todo,s
os anos o alimento e as vestes necessárias: o próprio
rei Teodorico contribuía para essa caridade. o Papa
julgou dever ainda consolá-los pc,r cartas e serviu-se
para êsse fim da pena de Enódio. Mandou-lhes, ao
mesmo tempo, relíquias de São Nazário e de São
Romano, que êles lhe tinham pedido em sua carta
ac diácono Hormisdas. Êle resgatou ainda os cativo,s
na Liqúría, no Milanês, e ern diversas províncias,
f.azendo-lhes além disso presentes yaliosos e rnân-
dando-os para suas casas. ( I )

(1) Anast. Bibliot,
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ter co,metido adultérios e alienado os bens da Igreia.
Como a discórdia aumentasse cad'a vez mais, os catô-
lico,s, de acôrdo com o Papa, sugeriram ao rei Teo-
dorico Íazer decidir essa contenda com um numeroso

concílio dcs Bispos de seu reino. Os bispos receberam

o,rdem, e os da'Emília, da Ligúria e do Vêneto, gue,

para ir a Roma deviam passar por Ravena, peÍ§füÍl-

tara- ao rei o motivo da-reunião. Êle respondeu que

festado, por Suas cartas, vontade para a Convocação

do concílio. Os bispos pediram para ler essas cartas

e o rei as mandou apresentar, assim como as peças



PADRE ROHR,BACHER

motivo de murmuração aos cismáticos; mas não se
s€pararam 

_ 
para isso de sua comunhão, pois jamais

deixaram de dizer seu nome no santo Sacrifício.
O concílio reuniu-se primeiro na basílica de |úlio,

no mês de julho de 501, sob o consulado de Fausto
Avieno, gue era descendente da ilustre família dos

Mas os cismáticos, em vez de provar suas âcusâ-
ções, recorreram à vio,lência. Atacaram com armas o

restava que exortar os dissidentes à concórdia. A
questão não era mais saber se Símacc, tinha sido canô-
nicamente eleito: não havia mais dúvidas a êsse res-
peito, mas, se as coisas de que o acusavam os inimigos
não o tornavam indigno do episcopado. Como 

- 
os
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é oculto; que era precisc,agir assim, sobretudo no caso
presente, onde se tratava do sucessor de sao Pedro;
que quase todo o mundo se comunicava com símaco
e gue era urgente remediar ao mal gue pode causar
a divisão. Êles f.izeram várias vêzes uo sãrrudo seme-
lhantes advertências, exortando-o a aderir, como
convinha aos filhos da Igre ja, ao gue tinha sido feito
no concílio, segundo a inspiração de Deus. A causa
primeira da discordia estava, não no, clero, nem no
povo, mas no senado, c,s melhor, num de seus chefes,
! patrício Festo, gue lhes tinha trazido o germe funesto
de Constantinopla.

No ano 503, reuniu-se outro concílio em Ro,ma,
quinto, sob c, Papa Símaco. os bispos estavârl âsseÍr-
tados diante da confissão de sãó Pedro e o papa
disse: Traga-se o escrito composto po,r Enódio .*rrír"
os que ousaram atacar nosso quarto co,ncílio reunido
em Roma, na Palma e leia-se diante de todos. Santo
Enódio, então diácono e depo,is bispo de pavia, tinha
composto essa apologia para respond eÍ a um escrito
publicado pelos cismáticos so,b este título,: Contra, o

com asjrerrogativas de sua sé, a licença de pecar.
Santo Enódio nega essa consegüência e'diz, falando
de São Pedro: transmitiu a seus sucessores um dote
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são-lhe suÍicientes. |esus Cristo eleva homens ilustres
a êsse lugar tão eminente ou to,rna ilustres os gue

eleva; ele, sôbre guem a Igreja está apoiada, prevê o

que é próprio para lhe servir de fundamento.- 
ds císmáticos diziam ainda: Se é verdade gue o

Papa jamais sofreu o iuizo de seus inferiores, Por gue

foi citado e levado a êsse iuizo? A gue Santo Enódio
responde que o fêz por humildade e sem a isso ser

obíigado e que Íoram suas vio,lências que o obrigaram
a se retirar.

Por gue, obletavam êles ainda, o Papa Símaco

recusou receber um bispo visitador, como êle mesmo

o manda às outras igré;as? Nisso, não desobedeceu

às regras eclesiásticas? Santo Enódio neg'a gue

Símaco tenha feito alguma coisa, com essa recusa,

terminar por homens as

mas guis ieservar a seu iuizo o bispo dessa sé. Quis
gue os sucessores do bem-aventurado Pedro tivessem
que provar sua inocê diante
dugrãI" que os pc,de E se

dizeis que tôdas as a ujeitas
a êsse juizo, responderei a um:
Tu és Pedro " .ôb." ".t 

minha
igreja e tudo o que desligares na terra será desligado
no cêu.

Depois que êsse escrito de Santo Enódio, que

ainda temos, 
-foi 

lido no concilio de Roma, os bispos

aprovarâÍI-flo a uma voz e disseram: Que êsSe eSCrito

râ;u recebido por todo o mundo e transmitido à po:-
teíidade entre os ato,s de nosso concílio, como tendo
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sido composto por sua autoridade. O PaPa Símaco,
com o assentimento de todos, ordenou gue fôsse pôsto
no número dos decretos apostólicos. Depois disso,
todos os bispos pediram em altavoz assim como todos
os padres, que estavam presentes, se condenassem
aquêles gue tinham acusado o Papa e falado ou escrito
ccntra o co,ncílio. Mas o Papa pediu, ao contrário.
que seus perseguidores fôssem tratados com mais
brandura, declarando gue êle lhes perdoava. Entre-
tanto, para evitar semelhantes acusações, quis gue se

renovassem os antigos cânones gue proibem às ove-
lhas acusar seu pastor a não ser quando errar na [é
ou'que lhes tenha feito um'a injustiça. Em particular,
pois, ainda que se iulguem repreensíveis 1s ações dos

pastôres, não se deve falar mal delas. Pediu ainda
se determinasse gue o bispo, despojado de seus bens
ou expulso de sua sé, fôsse reintegrado e que tôdas
as coisas fôssem restauradas completamente, antes
que pudesse ser chamado a iuiz:o. O concílio confir-
mou tôdas essas deliberações, sob pena de dep'osição,
para os clérigos e de excomunhão, para os monges e
leigo,s, com ameaça, se não se corrigissem, de serem
feridos com o anátema. (1)

Como uma d'as acusações que os cismáticos
tinham suscitado contra o Papa se referia aos costu-
mes, iulga-se que essa calúnia deu-lhe motivo de f.azer

um decreto, que determina que os bispos, os padres
e os diáconos serão, obrigados a ter sempre pessoa de
probidade conhecida para testemunha de suas ações
e que aquêles que não têm meios suficientes pa{a
manter uma pessoa dessa qualidade Ee servirão de
companheiros, a fim de que a vida eclesiástica fique

(1) Labbe, t. fV, 1364.
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a salvo, não sômente do mal, mas da suspeita. Temos
uma lei feita em nome de um bispo, po,r Santo Enódio,
em execução a essa lei e eram seus companheiros inse-
paráveis, os gue se chamavam de inspetores.

Por êsses diversos concílios, particularmente,
pelo último, que aprovou e Íêz sua apologia de Santo
Enódio, vemos o que o,s católicos pensavam então da
autoridade e das prell,srgativas do Pontífice Romano.
O que não mostra menos a sensação que êsse assunto
produziu nas Gálias. Quando lâ se soube que um
concílio da Italia tinha deliberado julgar o Papa, todos
os bispos ficaram alarmados e encarregaram Santo
Avito, bispo de Viena, que escrevesse em nome de
todos. Êle dirigiu sua carta aos dois primeiros do
senado, Fausto e Símaco, ambos patrícios e antigos
cônsules: Fausto, do ano 483 e Símaco, do ano 485;
aquêle, descendente dos Cipiões e êste, sôgro de Boé-
cio. Santo Avito diz, primeiro, que seria de deseiar
que as desgraças do tempo não impedissem os bispos
das Gálias de ir livremente a Roma para os assuntos
espirituais e temporais, ou gue a diversidade dos rei-
nos não fôsse obstáculo à convocação de um concílio
de tôda a nação; gue se isso tivesse sido possível êle
lhes teria enviado sôbre o assunto presente, que é
ccmum a todos, uma relação comum, contendo o sêil-
timento de todos os bispos das Galias, reunidos; que,
entretanto, lhes ro,ga não considerem sua carta a carta
particular de um bispo, pois escreve por ordem de
todos seus irmãos, os bispos da Gália, que lhe deram
a incumbência, por meio de suas cartas.

Depois dêsse exórdio, entra assim na matêria:
"Estávarno,s muito apreensivos e cruelmente inquietos,
com relação ao assunto da Igreja romana, sentindo
bem gue nosso estado mesmo, o episcopado, está
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periclitante, quando o cl-refe ê atacado e a mesma

âcusação se iirr".r" derribado o Estado do Príncipe

,16 t"iia ferido a todos; estávamos 'ansiosos, quando
do pelos bisPos ita-
ito do PaPa Símaco.
torne êsse decreto

respeitável qug o santo

eui,u Sim o diante do

século, ter qolegal col-
soladores, antes gue iuizes rbitro do céu

nos ordena ser suLmiÁsos âos poderes da terra, predi-
zendo-íos que compareceremós diante dos reis e dos

príncipes em tôda sorte de acus açáo, não é facil con-

ceber por gue tazáo, o

superior é julgado pelos
tolo Í.êz-nos um preceito
contra um simPles Padre,
receber, contra o PrinciPa
concílio mesmo bem o en
creto, guando reservou ao iuizo de Deus uma causa '

gue, r"1u dito sem o ofender, êle tinha consentido

g,ru." támeràriamente em extlmin'ar e guando prestou
tãstemunho em poucas palavras, coÍno pôde, de gue

nem êle, nem ô rei ieodorico tinham encontrado
alguma prova dos crimes de gue o Papa era acusado.e 

"pár isso, na gualidade ãe senador romano e de

bispo cristão, eu vos rogo não ter menos a peito a

glória da Igreja, do
por nós o poder gue
na Igreja romana a
em Roma a capital do un
com a profund,eza que voss próprig ai vereis ünica-
mente o assunto atual de Roma. Nos outros ponÚ-
fices, se algum'a coisa os vem abalar, podem ser refo'r-
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mados, mas se o Papa de Roma é pôsto em dúvida,
não é mais um bispo, é o mesm se
vetâ vacilar. Não ignorais.entre as
heresias, conduzimoi o barco da co

heis conosco para
os navegantes se
ia prudência ceder

] eles mesmos ao perigo, para
os castigar? Aguêle gue está à frente do-rebánhô do
senhor dará contas da maneira como o. co,ndu z; mas
não toca ao rebanho pedir tais contas a seu pastor;
é ao juiz." ( I )

Essa magnífica carta é ainda menos honrosa
para o Papa símaco do gue para os bispos das Gálias,
em nome dos quais foi escrita. É o mais belo *orru-
mento da Igreja galicana. O imper
estava bem longe dessa sabedoría.

ício Festo,
)usera Con
o santo Papa Símaco um

manifesto ou melhor, um ibelo difamãtório, onde o
acusava de ser manigueu e. de ter sido sagrado papa
contra cs cânones. Mas o Papa respondtu-lhe .ó-
uma Íirmeza e uma dignidads tôda io*uru. como
previa que sua resposta seria mais Ionga do gue o
libelo do imperador, êle nota gue saú Ambrósio
não tinha julgado dever medir sru r"sposta ao impe-
rador Graciano pela carta gue dele íirrh" ,ecebião,
pois qqe tinha emnregado oito livros inteiros para
responder ? uma simples carta. Depois, dirigindo-se
ao imperador:

(1) Labbe, t. fV, 1362.
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"Se tivesse de defender a f.é católica diante de
reis estrangeiros e, gue não têm nenhuma ideia de
Deus, deixaria, mesmo com perigo de vida, de dizer
tudo o que a verdade e a razáo me aconselhassem;
pois, ai de mim, se não pregar o Evangelho! Mas
vós, se sois imperador ro,mano deveis admitir com
clemência as mesmas legações dos países bárbaros.
Se sois príncipe cristão, deveis escutar com paciência
a voz do pontífice apostólico. Não posso dissimular
vossas injúrias, nem p:ara mim, nem para vós; para
mim, são muito honrosas; para vós, vcs tornam muito
culpado, diante de Deus. Foi dito do ljanhor mesmo
que era possesso do demônio, que era homem dado
aos prazeres, e pensais gue eu me vou afligir com
tudo isso,? As leis divinas e humanas não cuidaram
disso, o,rdenando gue todo assunto terminaria pelo
testemunho de duas ou três pessoas? lâ o juízo dos
homens demonstrou a falsidade de vossas acusações:
que fareis, então, no juizo de Deus? Ou então, por
gue sois imperado,r, julgais gue não haverá êsse tri-
bunal? Alem disso, co,nvém a um imperador fazer-se
acusador? Segundo as leis divinas e humanas, é pos-
sível, que êlà ieja, ao mesmo tempo, acusador e juiz?

"Dizeis gue sou manigueu. Mas sou eutiguiano
ou protetor dos eutiguianos, cujo favor auxilia sobe-
ranamente o êrro do,s manigueus? Roma ê-fre.. teste-
munha; seus arguivos o atestam. Se em nada me
afastei da fe católica, gue recebi da cátedra do bem-
aventurado apóstolo Pedro, saindo do paganismo, gue
alguém se adiante e me acuse e prove; do contrário,
tudo será tido como injúria e não como provas.
Ignoro com gue fundamento dizeis gue não fui sâ-
grado canônicamente. Escapei são e salvo através
da chuva de pedras; Deus julgou. Ou melhor, por
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ser imperador julgais poder desprezâr o, juizo divino?
Direis, talvez, gue Deus permite muitas vêzes co,isas
funestas em sua cólera. Mas está escrito: pelos frutos
vós os reconhecereis. Mostrai então, porque pensais
que Deus, em sua cólera, permitiu coisas que não
eram convenientes. Será para gue eu não conftater-
nize com os eutiquianos? Mas isso não me causa
nenhum mal, isso, mostra apenas bem claramente, que
procurastes af astar-me da dignidade, que o bem-
aventurado Pedro me impôs por sua intervenção.
Ou então, porque sois imperadcr, agis contra o poder
de Pedro? E porque recebeis o herege Pedro Monge,
de Alexandria, pretendeis calcar aos pés o bem-aven-
turado apósto,lo, Pedro, em seu vigário? Será gue eu
teria sido bem sagrado se eu favorecesse os eutiquia-
nos, se eu me comunicasse ccm o nome de Acácio?
Não se poderia ignorar porque vós afirmais tudo isso.

"Mas, comparemos a dignidade do imperado,r,
com a do pontífice. Há essa enorme diferença que
um governa as coisas humanas, o outro, as divinas.
Imperador! Do pontífice recebeis o batismo e os
sacramentos, solicitais a oraçãc, e esperais a bênção;
ao pontífice pedis a penitência. Administrais as coisas
humanas, êle vos dispensa as coisas divinas. Sua
dignidade é então, certamente igual, para náo dizer-
mos superior. Não imagineis sobrepujá-lo na pompa
do século; pois o gue há de mais fraco do, lado de
Deus, é mais forte gue os homens. Vede, pois, o que
vos convém f.azer, Desde gue me acusais,'as leis divi-
nas e humanas vos co,locam no mesmo pé gue eu. Se
sou acusado em vista de vossa acusação, perderei
minha dignidade; mas, pela mesma razáo,, se não
podeis provar meu crime, perdereis a vossa.
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"Por favor, imperador, permiti-me dizer-vos,
lembrai-vos de gue sois homem, a fim de que possais
usar do poder que Deus vos co,Írcedeu; pois, embora
os homens já tenham julgado êsse assunto, êle será
necessàriamente examinadc, no tribunal de Deus.
Talvez, direis, está escrito que devernos estar sujeitos
a todo poder. Recebemos os poderes humanos em
seu número, enquanto êles não erigem su'as vontades
contra Deus. De resto, se todo poder vem de Deus,
com mais forte razác' aquêle que está preposto às
coisas divinas. Deferi a Deus em nós e nós deferire-
mos a Deus em vós. Se não deferis a Deus, não
podeis usar do privilégio daguele cujos direitos des-
prezais.

"Dizeis güe, de acôrdo, com o senado, eu vos
excomunguei. Seja. Nisso, outra coisa não Íiz que
seguir e gue meus predecessores tiveram razáo de
Í'azer. Dizeis que o senado romano vos maltrata. Se
vos tratamos mal, exortando-vos a abandonar os
hereges, tratais-nos bem, querendo, à fôrça unir-nos a
êles? Quem Í.az a mim, dizeis, o gue Íêz Acâcio? Se
não vos f.az nada, abandonai-o, então; se não o 'aban-

donais, é gue isso vos causa alguma coisa. Não foi
o imperador, que excomungamo,s, mas Acácio; a[as-
tai-vos de Acácio e vos afastareis de sua excomunhão.
Se vos unirdes a êle não seremos nós quem vos
excomunga, sois vós mesmo. De maneira que, quer
vos separeis dêle, quer não vos separeis, não fôstes
excomungado por nós.

"A notícia espalhou-Se de que obrigais, pela
fôrça militar, a voltar ao eontágio da heresia, aquêles
que dela se tinham desligado,, havia muito tempo.
Seja qual [ôr vcsso poder, lembrai-vos de que sois
homem e considerai, que aquêles, que desde a origem
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do cristianismo perseguiram a fC católica, ficaram
reduzidos a nada, ao passo gue a verdade ortodoxa,
tornou-se tanto mais firme quanto mais foi oprimida.
É ser perseguidor, conceder liberdade a tôdas as
heresias e a recusar sômente à co,munhão católica.
Se a consideram como um êrro, evemos tolerá-la
com os outros êrros; se a consideram como a verdade
inteira, devemos segui-la e não a perseguir. Todos
os príncipes católicos, guer guando chegam âo, go-
vêrno do império, quer quando s'úem da elevação
de um novo pontífice à cátedra apo,stólica, escreveÍl-
lhe imediatamente para manifestar sua comunhão,
com ela. Os que, portanto, não no Í.azem, a isso se

declaram estranhos, como poderíamos vô-lo provar,
por vossas mesmas cartas, se não evitamo,s em vós
o rival, o culpado, o inimigo, e o juiz. Não é. de
admirar que os patronos dos maniqueus persigam os
católicos, pois a falsidade não pode perseguir a ver-
dade. Não é de admirar gue se mostrem cruéis para
cc,m os ortodoxcs, os gue se podem acomodar com
tôdas heresias; os amigos de todos os erros só podem
ser inimigos dos gue não erram." ( 1 )

A l.n de o,utubro, o Papa S ão Símaco tinha
reunido em Rcma um concílio, cujos decretos respi-
ram c, rleStrro vigor apostólico. Tratava-se de rêIne-
diar aos males que as igrejas sofriam da parte daqueles
que invadiam os bens, quer móveis, quer imóveis,
que os fieis tinham deixado por testamento às Igrejas,
para a remissão de seus pecados e para conquistar a
vida eterna. Os co,ncílios precedentes já tinham feito
diversas determinações a êsse res reito; mas o Papa
Símacc que, segundo a opinião dos t ispos gue Í.izeram

(1) Labbe, t. fV, L296.
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várias aclamações em seu lo'uvor, julgou gue era
gar os
s bens
Í€f,-Se

i usurpadores dêsses bens'

e anatema tizâ'los, se se 
T:Tá:t""#r;á:t:U-l:r:

tituição inteira. O con-
Gaágres, que Proibem'
ou dar as oblações dos

aiba, ou o administrador
ndo o que decide nestes

têrmos: -

"É portanto um grande sacrilégio, para os gue

nisso deveriam vigiar Parti
tãos, mas sobretudo os Prí
cada país, tirar à lgreja o

u ,"ríit.ão, de seus Pecado
ou de o converter em o
aquêle que Pedir -ou rec

mãnte os Íundos de terra
forem restituídos o mais

matizado. Sim, seja anate
ou dá, ou Pcssui êsses b
perpàtuamente com o aná

*ite confiscar, contestar ou invadir maldosamente os

b;;;, Igreja, a menos que os satisfaça imediata'

;;;t". S.";uá igualmente feridos com um perpétuo

anátema o,s que con ia Por

ordem o, p"lá liberal 
-11-g^:"t

poderoscs, ou Por uma- il:":-,"
ãs transmitem á seus fil ls nao

é injusto sejamos, antes, os guardas do's papéis que
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defenso,res das mesmas coisas que nos são confiadas.
Nao é portanto permitido ao imperador, nem a nenhum
cristão-, algo esperar contra os-mandamentos divinos,
nem algg f.azer-gue se oponha às regras dos Erur-
ge.lhos, dos profetas e dós apóstolo,s. pois u^ iirroinjusto, uma decisão injusta, que dão os juízes pela
ordem ou por temor do rei, é invárida. Nenhum'atà
contrário à do,utrina do Evangelho, dos pro,fetas e
dos. apóstolos, às ordens dos ap"ostolos o,, áo, santos
Padres, subsistirá; e o gue tiver sido feito pelos infieis
ou pelo,s hereges, será inteiramente au.rádo.,,

Depois dêsses decretos tão, importantes, todo o
concílio, erguendo-se, exclamou oito vêzes: Tôdas
estas coisas nos agradam; pedimos que sejam confir-
madas pTg sempre! ôito vêzis, |eárs Crirtã,
ouvi-nos, Viva Símaco! - euin ze vêzesi Todo aguelá
gue violar conscientemente estas co,isas, gue seja
ferido com um anátema perpétuo! Enfim,' d"zoiíá
vêzes: Rogamos-vos confirmar nossos decretos! (l )A firmeza dessa linguagem, no comêço do século
sexto, sob um rei ariano,, cáusará admiração, talvez.o gue não deixará-de admirar menos, é que êsse rei
ariano se conf,ormava com tais decretos. Teodorico,
tendo sabido, a pedido _d" Eustórgio, Bispo de nairãã,
gue se tinham arrebatado àquela igreja báns e direitos
que tinha na Sicília, ordenou qr"lt á fôssem restituí-
dos co,m a proibição de o. ,.,rrpar no futuro. Nossa
vontade é, dizi.a, gue ninguém íenha a sofrer ulg"-u
injustiça; p_ois a- glória do soberano é a segu".rrçã do,
súditos. Mas dãsejamos especialmente iápedir táda
injustiça às igrejasi pois garantir-lhes o que é de eqüi-
dade é atrair a misericórdia dirri.rr. O -.r-.

(1) Labbe, t. fV, 1B?1.
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(1) Cassiod', r'.

Fplst., 8,

II, Epist., 29;
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até gue a encontra? Enfim, para explicar ainda mais

uito santo, Padre, ousando
da de uma só ovelh a, ná:o

preciosa, não
quase três pa
foi compruá.,
pelo precioso
a doutrina do

excelência, |esus Cristo,
o gue tinha perecido e
muitos. A seu exemplo,

r-vos em nos socorrer, do
aventurado Paulo, doutor

vosso, avisado em visão de gue os macedô"i", ;;-
n-,em perigo, apresso,u-se er, os socorrer na rea-Iloaoe.

"Quanto a nós, pai, cheio de ternura para comvossos filhos, vendo-nos, não em visão, mas na reari-
{ade, perecer pelu prevaricação de' nosso padreAcácio, não voó demôreis, mas apressai-vos em vir

foi dado o poder, não
a a exemplo do Mestre,

tempo encadeados;
as ainda plantar e
como ]esus Cristo,

ura; não sômente libertar
carne, mas inda rçanimar
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pela caridade aquêles gue hâ muito tempc, loram rcie!-

tud.,r, paÍa qr", o queã D"r. não praza' Satá' vendo

afunda.-vos num excesso de tristeza, não pareça

obter vitória ccntra vós. Não ignorais sua malícia,

"ãr, 
q"" p"aÀ, vosso doutor sagrado, ensina todos

o*" diás apascentar, náo pela vic'lência, mas por uma

urrtà.idtde, que êles gottu- de preve-nir' as ovelhas

áã J"r.r, Crisro,, gqe vos são cónfiadas por tcdo o
o,uído habitável. 

- 
Rogârlos-vos então, rasgar êsse

novo decreto que pesa sôbre nós, co'mo flosso Salva-

dor, fesus Cristo rasgou o antigo sôbre a cÍtJz'

..se Acácio foi anat ematizado, por causa de sua

amizaie pelo's alexandrinos, ou melhor' pelos euti-

quianos, que rejeitam muito' santo

Papa Leác ou o concí Porgue Pas-

samos a vossos olhos que estat?t
sob o anátema, nós que re te a-eplstola

de Leác, e o que foi áito no santo concílio? Nós, p9'r-

que pregu*ol ,or.o dogma ortodoxo' somos atacados

ioi". 
",í 

diu, e anatematizados como heréticcs pelos

partidários de Eutiques? Não acuseis o' iusto c.om o

ímpio, nem corrf,rrdais em vosso iuizo os ortodoxos

e os hereges; os que ana tematizam a santa _epístola
em questíc,, e voSSO santo e ortodC,Xo Collcílio, Com

os que anatema tizam convosco e pedem para morrer'

cadã dia, pela verdadeira fé que pregais'

"Não deixeis, pois, de nos socorrer e não nos

cdieis, porque há daqueles que se comunicam coür os

adversários. Há taábém muitos gu9' podendo-o'

ài..o se abstiveram. Outrcs, encarregados dc cuidadg

das a não Por aPêgo à vida' Tu=
para t 

-q-'e 
lhel estavam confia-

da§.,YqssaPaternidadedisso

169



170 PADR,E ROHRBACHER

terâ provas mais tarde. Alguns, vendo exilarem-sê os
também abandonar suas

rogaram-lhes ficassem, di-
ó: Tomamos sôbre nós o
cia: sômente não abando-

neis, sem necessidade, as ovelhas de Jesus cristo
aos lôbos, não permitais que os hereges tomem vossos
Iugares e devastem vosso rebanho. "

"Assim, então, todos, enquanto somos ortodo-
xos e cs que se parecem comunicar co,m os adversários
e 9s que disso se abstêm, esperamos, depois, de Deus,
a luz de vossa visita. e de vossa assistência, Apres-
sâi-vos em soco,rrer o oriente de onde o Salíador
vos fêz saírem dois grandes astros, pedro e p"rto,
paÍa iluminar a terra. Dai-lhes o, que dêles ,"."b"rt"r,
iluminai-os coÍl a verdadeira luz da fé, como êle vos
iluminou no tempo do conhecimento de Deus. euando

um só, perecia na iniqüi-
ara o curar, chamavam o
dos pastôres: ó vós que
os; vós gue estais senta-

p o d er e v i n d e r i b e r t ar- Ír os . trff : :l 
" 
*ã:' H r,l"j;:

ferjdos por outra chag a, pela prevaricação d"'oriÃ
pai, elevamos ro,sso clamor ; vossa beatitude, afim de que, a exemplo do Firho de Deus, venhais
em nosso auxílio,, Iembrando-vos, muito santo padre,
cle q.ue já Íoi dito que não são os gue g'ozam de boa
saúde qge têm necessidade de mcãico] mas os que
estão enfermo,s.

"se o mal fôsse sômente medíocre, nós nos apres-
saríamos sem dúvida em ir, nós mesmos, procurar
nosso médico espiritual, e lá honrarmos o, ,àfrirner-
tos dos gloriosos apógfolgs, vo,ssos doutôres, adorar
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vossos pés sagrados, e receber da bôca mesma de
Vossa Santidade o remédio de nossa prevaricação, a
Iibertação, de nossos liames e o perdão de nossa falta.
Mas, ccmo desde a planta dos pés até o vértice da
cabeça, tudo é uma chaga, a vós, médico caridoso,
rogamos venhais, vós mesmo, em nosso auxílio, para
curar os membros exaustos do corpo da Igre ja, reani-
mar a mão que já não tem fôrças, fortalecer os joelhos
que se dobram, e dirigir nossos pés ao caminho da
verdade , paÍa gue aquêles que já estão coxos não se
quebrem, de uma vez, mas'ao contrário, tudo se repare
por vosso zêlc, e vossos cuidados.

"Do mesmo modo, gue o Senhor disse outrora a
São Paulo, falando de Corinto: Falai e não vos caleis,
pois eu tenho um grande povo naguela cidade; do
mesmo modo, sua bondade hoje diz a Vossa Beati-
tude: Apressa-te , vai sem demora em socorro do
Oriente, ou melhor, das principais partes do universo;
pois não sômente uma multidão de cento e vinte mil,
como em Nínive, mas de muito mais ainda, espera,
depois de Deus, sua cura de ti. Sem dúvida, Vossa
Beatitude se apressará como São Paulo, em escutar
a yoz do, Senhor. Pois, se vosso predecessor, o s'anto
arcebispo Leá,o, não julgou indigno de si, correr à
presença do feroz e bárbaro Átila, para salvar da
escravidão corporal não sômente os cristãos, mas
mesmo os judeus e pagãos, ( I ) guanto .mais vossa
Santidade, apress'ar -s?-â a arrancar a um cativeiro
muito mais funesto, tantas almas gue nêle gemem ou
caem todos os dias, e rrlo,strâr-nos de uma maneira
mais expressa o caminho reto da verdadeira fé, entre
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as duas vias enganosas e diabOlicas de Eutigues e de
Nestório!

"Foram nossos pecados que espalharam dúvidas,
alguns imaginando que entre Nestorio e Eutigues é
impossível encontrar-se um terceiro caminho, interme-
diário de salvação e gue se está necessàriamente num
ou nc, outro. Por isso, apressai-vos, depoi.s de Deus,
a nos socorrer; e, como entre Ário, que dividia a natu-
Íeza divina, e Sabelio, gue confundia as pessoas, o,s

Santos Padres mostraram o caminho intermediário
da verdade na unidade de natu Íeza e na trindade de
pessoas vós, do mesmo modo, entre Eutiques que,
à imitação de Sabélio, confunde as naturezas, e Nes-
tório que, à imitação de Ário, 'as divide, mostrêi-Ítos
gual é a verdadeira co,nÍissão da Íé ortodoxa, que nos
transmitiu o Papa São Leão e os discípulos dos San-
tos Padres em Calcedônia, com relação às duas natu-
Íezas unidas na mesma pessoa de nc,sso Salvador e

grande Deus, ]esus Cristo. Nós, santíssimo e bem-
aventurado Símaco, cremos gue o mesmo Cristo é de
duas naturezas e em duas nature-zas, e náo sômente
de . uma só das duas, depois da união como dizem
os cutros. (1 )

Eis como nos primeiros ancs do século sexto,
mesmo depois de dois concílios ecumênicos a êsse
respeitc,, tôda a Igreja do Oriente suplicava ao Papa
lhe indicasse o caminho reto; eis Çomo, há quatorze
séculos, tôda a Igreja do Oriente reconhecia solene-
mente que, depois de Deus, sua única salvação estava
no Papa. Semelhantes monumentcs são bem dignos
de conhecidos e meditados, sobretudo em nossos dias:
devemos procurá-lo,s, não na história de FleuÍy, gue

(1) Labbe, t. fV, 1304.
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se contenta em dizer mais o,u menos gue a carta dos
Bispos do Oriente ao Papa era muito longa; não em
Berault-Bercastel, gue dela náo f.az nem mesmo rtr€o-

ção, mas no, texto original gue se encontra em tôdas
as coleções de concílios.

Não se sabe por guem essa carta foi levada a
Roma, mas nas subscrições dos concílios rcmanos, sob
o Papa Símaco encontramos os nomes de vários bi3pos
do Oriente e sabe-se gu€, guando das acusações calu-
niosas intentadas contra Símaco pelos cismáticos,
Dióscc,ro, diácono de Alexandria, estava em Roma
e foi mesmo mandado por êsse Papa ao rei Teo-
dorico. ( I )

A carta que temos do Papa Símaco 'aos Orien-
tais está datada de 8 de outubro de 512, parece ser
a respcsta desta, embora dela não faça menção. Ai
narra em poucas p'alavras as devastações que a here-
sia de Nestório,, de Eutiques e de seus sectários,
tinham causadc, às Igrejas do Oriente. Exorta os
Orientais a se aterem firmemente ao que tinha sido
deliLcrado uma vez contra Eutiques; pois, se se peÍ-
mite voltar às decisões precedentes, que será da auto-
ridade dos Padres? Que será da majestade da f.ê

católica? Que será da doutrina consagrada pelo sâr-
gue dos mártires? Êles, com admirável paciência,
suportaram a perda de todos os seus e tôda so'rte de
tormento, para não perderem a herança eterna. A seu
exemplc,, eue cada um de vós considere o exílio e a
deportação como sua pátria. Eis o tempo em que a
fe pede seus soldados. Eis a ocasião favorável, diz,
para ajuntar frutos de vida, e, por um pcuco de sofri-
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(1) Muratori, Script, rer. ital., t. IIr, pot 2, col. 47.
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mento, merecer grandes recompensas. Exorta-os a
professar a verdade clara e.conajosamente; pois, se

a isso se quiser associar a mentira, ela virá a sofrer
necessàriamente, e o corpo todo da Igre ja ficarâ lân-
guido e débil. Devemos, então, fugir igualmente do
êrro sacrílego de Eutiques e da comunhão dos gue
a compartilham. Eu vos induzo, co,mo quem vos ama,
não vos acuso como guem vo,s odeia. Por isso, meus
irmãos, desejando todos a unidade da Igreja e aspi-
rando à beleza celeste da santa concórdia, dizemgs
com Davi: Como é bom, como ê. f.eliz viverem unidos
os irmãos: Peçamo,s a realizaçáo do que disse São
Paulo: Vós todos sois irmãos em um só Cristo. Pois
até gue volte a unidade, não se deve duvidar de que
não aconteçam as mesmas calamidades que ültima-
mente, na Igreja de Constantinopla; calamidades que
so,u obrigado, ao mesmo tempo, a lamentar e a calar.
Pois aquêles que julgaram dever descuidâr-se da
advertência da Se apostóli ca, cairam no que acontece
de ordinário aos que não têm amparo. Se então
alguém, pensando em sua própria salvação, obsenzar
juízos apostólicos, desde gue esteja separado do con-
tágio dagueles de que se falou, não deve duvidar de
maneira alguma, de que não seja participante de
nossa comunhão. Se não se separar da sociedade dos
que a Sé apostólica condenou, saiba que, sob nenhum
motivo, por nenhuma falsidade, por nenhuma astúcia,
poderá vencer a vigilância da Igreia. Pois, do mesmo
modo que abraçamos de to,do o coração os gue se

afastam do veneno de tais indivíduos, isto é, Eutiques,
Dióscuro, Timóteo Elure, Pedro, o Monge e Acácio,
do mesmo modo nossa solicitude vela sempre para
gue seus sectários não possam entrar de surprêsa.
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Que Deus vos conserve sãos e salvos, bem-aventu-
rados irmãos. (1)

O Papa Sao Símaco não teve a consolação de
ver essa reunião tão dese jada, Morreu a 19 de julho
de 514, tendo ocupado a Santa SC durante guinze
ano,s e perto de oito meses. A 26 do mesmo mês de
julho, teve por sucesso.r Santo Hormisdas, sob cujo
pontiÍicado veremos a reconciliação do Oriente com
Roma, a 6 de agôsto.

tt*

(1) Labbe, t. fV, 1304.



SANTO ÉPAFRAS (*)

Díscipulo de São Pqulo

I.n Século

Santo Épafras é-oo,s apresentado por São Paulo
na Epístola aos Colossenses.

Colossos situavâ-se ra Frígia, ficando perto de
Laodiceia e a cêrca de duzentos guilômetr'cs de Éfeso.

Embora o Apóstolo nunca fôsse a Colossos,
durante c, tempo que pregou em É[eso, todavia, coÍI-
verteu alguns habitantes daquela localidade, entre os

guais destacarl-se Filemon e ÉpaÍras, que mais tarde
seriam os apóstolos da própria terra.

Durante o cativeiro, em Roma, São Paulo rece-
beu a visita de Épafras, chefe da Igreja de Colossos,
gue o informou do estado d'a co,munidade gue lhe
'éstava af.eta. Se bem gue os cristãos colossenses
Íôssem ardorosos, corriam, no entanto, sério perigo,
em virtude dos falsos doutôres gue pela cidade aipÍe-
goavam errc,s. Foi por isso que São Paulo lhes escr€-
veu, prevenindo-os.

Na Epístola aos Colossenses, o grande Apósto'lo
Íaz o m'ais belo elogio a Épafras, ao dizer:

"Damos graças a Deus e Pai de Nosso Senhor

)esus Cristo, ôrando semPre Por vós, conhecedores



VrDes Dos SeNTOS 1??

da voss a ÍC em |esus Cristo e da caridadg gue tendes
(leuados) pela esPerança

ue vos está reservada nos
ecimento pela verdade do

atê vós, como a to'do o

mundo,, e frutifica e cresce Cclmo entre vós, desde o

dia em que ouvistes e conhecestes ? gJaç? de Deuq

,ru ,r"rdád., conforme aprendestes de ÉpaÍras, nosso

mui ' us)' ?
gua o qual

tam ) esPi-

ritual".
No final da carta, torna a lembrá-lo:
"Saúda-vos ÉPafras,

de ]esus Cristo, o gual
orações, PaÍa gue Per
observância de tôda a
dou testemunho de que êle trabalha mqfto. por vós,

;;úr Je Laodicéia e pelos de-Hierápolis"' ( 1 )

Depois, na EPísto'la a Filemon:
"EpJrár, qu" estâ prêso comigo por )esus Cristo'

saúda-te". (2)
Santo Épafras foi um dos mais fi6is discípulos

d" Apàstolo.'Evangelizo,u Colossos e, Provàvelmente,
as cidades da vizinhança.

***

(1) Col 1, L'8. 4, t2-L3.
(2) Flp. 1, 23.



SANTA MACRINA, A JOVEM (*)

Virgem

Macrina, a ]ovefr, erâ filha de Emélia e Basílio,
o Antigo, 

- 
e irmã de Basílio, bispo de. cesareú, aá

Gregorio, bispo de Nissa, de pedro, bispo de sebásta,
de Nicéforo, de Pancrácio, de Teosebia e de três
outras, cujos nomes não chegaram até nós.

elha, a mãezinha, â prote-tora, Basílio, com emoçãó, Í.alague .

de vir ao mundo misterr*?"1,:* ?í;f"Éf.i#";
chamá-la Tecla, nome da mártir de Icônio, lendàià
companheira de São paulo.

A mãe, diz-se, inspirou-se na Escritura santa
para formar a filha, na 

-saúe 
doria de salomá.-il;-

ffi,; êo passo gue o Saltério

rendo-rhe o prerendenre, :?"n1t"l.ti'"i;#ff' ff.';
mais senão em se consagrar à educação dos irmãos.
_ Em 373, Emélia falãceu. Os Íihós, iá f";;J;;;
de vez em vez vinham visitar a Gra.nd,e Mu",iná',
como diziam nos tempos da longíngua infância.
Quando doente, jâ peúo da morte,"quá a levou em
379, Gregório encontrou-a sôbre ,-á tábua, ""* o
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cilício. Tomou-a carinho,samente e pô-la no leito,
onde a moribunda, evocando o passado, pôs-se a
render graças a Deus por tudo aguilo que, bondo-
samente, dignou-se coÍrceder-lhe.

Senhor, tu acabaste com o mêdo da morte.
Por ti, a verdadeira vida co,meça guando se acaba
a vida atual. Dormimos p.o'r uns tempos, depois .Íes-
strscitar-flos-ás ao som das trombetas.

Depois:
Tu nos salvaste da maldição e do pecado,

vindo por nossos pecados e nossa maldição'.
Com o crucifixo de ferro, gue encerrava uma

relíguia da Cruz do Salvador, gue sempre trouxera
consigo, morreu em pdz, sendo enterrada perto do
pai e da mãe. Chamam-na a |ovem, para diferen-
ciâ-la da avó, Macrina, a Velha.



a-

sÃo PEDRO CRTSCI DE FOLIGNO (*)

Conf essor

Filho de no,bre e rica família, Pedro Crisci foi
moço de vida tôda ela cheia de aventuras. Conver-
teu-se aos trinta ano,s. Abominando tudo aguilo que
Íizera na ruidosa juventude, vendeu o que possuía,
o que apurou distribuiu aos pobres e, nada mais res-
tando, quis vender-se a si mesmo, prometendo a guem
o comprasse obedecê-lo em tudo.

[Im senhor comprou-o, mas, tocado pela humil-
dade do jovem Pedro, restituiu-lhe a liberdade, im-
pondo-lhe, como condição para tal, que não se

esguecesse jamais de pedir a Deus por si.

Vestido com um saco, Pedro de Crisci o,rava a
olhar para c,sol, gue para êle simbolizava )esus Cristo.
Banhado em suor, enquanto não terminava as orâ-
ções, não abandonava aquela postura, o que, logo,
levou o,s habitantes de Foligiro a tê-lo como louco.

Mc,rto aos 19 de iulho de 1323, no campanário
da catedral, gue era a sua casa, foi honrado como
santo guase que imediatamente depois - iá que inter-
rogado pelos inguisitores de Assis e de Espoleto,
saíra-se honro,samente de tudo aguilo que os afoitos
e os mal informados o haviam acusado.
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Escreveu-lhe a vida um dos bispos de Foligno,
o dominicano |oão Corini de São Geminiano.

No mesm.o dia, em Autun, São Retício, bispo e
confessor, falecido depois de 314, um dos primeiros a
empregar o latim para explicar a Escritura santa.

Em Campanie, Santo Ambrósio Autpert, confes-
sor. Da côrte de Pepino, o Breve, preceptor de Carlos
Magno, foi religioso, evangelizador, e biógrafo dos
santos Paldon, Taton e Tason, fundadores do mos-
teiro de São Vicente.

Na Polônia, o bem-aventurado João Dukla,
confessor, que, dando-se ao ministério apostólico,
converteu almas e almas. Cego, continuou, como se
nada fôra, a pregar e a ouvir confissões. Falecido a
29 de setembro de 1484, com setenta 'anos, em 1649
apareceu no céu, durante um combate, pondo os russos
em debandada. O papa Clemente XII proclamou-o
patrono da Pc,lônia ê áo Grão-ducado da Lituânia, a
pedido de Augusto III, então rei da Polônia.

Em Chester, oâ Inglaterra, o bem-aventurado
|oão Plesington, mártir, em 1679,

Em Poitiers, São Libério, bispo e confessor.
Em Constantinopla, São Die, arguimandrita

(sáculo V ) .

Em Nápoles, São Lourenço, bispo, desap'are-
cido em 717 .

Em Utrecht, São Bernoldo, bispo e confessor.
No mosteiro de Marienburgo, na Francônia, a

bem-aventurada Stilla, virgem, falecida em 1140,
De nobre e grande família, que deu vários santos à
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Igreja, Stilla fo'i piedcsíssima desde a infância. Às
suas ordens construiu-se uma igreja dedicada a São
Pedro, numa montanha perto de Abenberg.

Na França, São Vicente de Paulo, conf essor,
que adormeceu no Senhor, a 27 de setembro, dia em
que se encontrará sua vida.

Em Córdova, Santa Áurea, virgem, que tendo
a princípio renunciado, à f.ê, depois, detestando sua
flagueza e infidelidade, voltou novamente ao cofi-
bate e venceu o inimigo derramando seu sangue.

Em Tràves, São Martinho, Bispo e mártir.

Arcádio' jrffJ.""' do

Em Verona, São Félix, Bispo. ,- Sôbre ê rtrofl-
tanha do Scété, no Egito, Santo Arsênio, diácono
da Igreja romana, Çue , no tempo do imperador
Teodósio, se retirou para a solidão. Perfeito em
tôdas as virtudes e banhado continuamente em
lágrimas, gue êle derramava, entregou a alma a Deus.

***



20: DIA DE IULHO

SÃO JERÔNIMO EMILIANO

Fundador dos Somascos.

Nasceu em Veneza em 1481 e foi seu pai Ângelo
Emiliano e sua mãe, Leono,r Morocini, ambos oriun-
dos de família nobre, que deu à" igreja vários prelados
e à república veneziana procuradores de São Marcos,
senadores e grandes generais; seu pai mesmo era
senador, quando êle veio ao mundo. ferônimo reve-
lou em tenra idade muita inclinaç ác, para. a virtude
e entregou-se ao estudo das letras humanas nas quais
fCz muito progresso, atê à idade de guinze anos,
quando o desejo das armas lhe interrompeu o dos
estudos e despertou nêle a coragem marcial, que
alguns de seus antepassados tinham demonstrado,

Em 1495 os veneziano,s reuniram tropas e |erô-
nimo Emiliano engajou-se nessa milícia, sem ter
em conta as lágrimas da máe, que, tendo perdido o
marido pc,uco tempo antes, recebia novas tristezas
pelo afastamento de )erônimo, a quem considerava
a única consolação gue lhe restava na vitvez, embora
fôsse o' último de seus filhos, Temia perdê-lo, t:alvez,
de mais de uma maneira.
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sômente a ambição punha limite às suas desordens.
Para chegar aos altos cargos da república era preciso
ter tido um proceder honroso. No ano 1508, serviu

Resistiu a vário,s assaltos; mas enfim, a fortal eza Í.oi

vencida, a maior parte da guarnição sacrificada e
Emiliano atirado a uma prisão. Os alemães puseÍârl-
lhe cadeias no pescoço, nas mãos e nos pés, com
uma bola de mármore; davam-lhe como alimento,
pão e água e f.aziam-lhe mil ultrajes.

Nada lhe parecia mais espantoso que a mcrte,
que o esperava a to,do momento. Mas, bem depressa
temeu alguma co,isa, muito mais vivamente que a
perda do corpo: a perda da alma. Sem nenhum
r,o.orto humano, via a salvação sômente em Deus;
Deus, que êle tinha deixado esquecido, por tanto
tempo, Deus, gue êle tinha tão gravemente ofendido.
Vieram, então, os remorsos amargos pelas desordens;
reconheceu, derramando uma torrente de lágrimas, que

Deus era iusto e gue êlç tinha mereeido o que sofria.
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Enguanto êsses tristes pensamentos o atiravam a
uma 

-melanco,lia 
profunda, e aflição extrema, de

repente uma luz divina lhe aclarou a alma e lhe
trouxe paz; recordoü-se de Nossa Senhora de Tre-
viso, a consoladora dos aflitos, o refúgio dos peca-
dores. Imediatamente, em lágrimas e em preces,
suplicou-lhe tivesse piedade do mais miserável dos
pecadores e lhe obtivesse de seu Filho graça
e misericórdia. Fez voto de visitar descalço seu
santo, femplo, em Treviso, e de ai mandar celebrar
missas e publicar-lhe as benemerências, à viva voz
e com quadros.

Mal tinha pronunciado o seu voto, a prisão foi
iluminada pcr uma luz celeste. A mãe de Deus,
consoladc,ra dos af litos, apareceu-lhe e o chamou
pelo nome, deu-lhe as ch'aves de seus ferros e da
prisão', ordenou-lhe que saísse e cumprisse fielmente
a promessa. Ela leva-o do mesmo modo através do
exército inimig,o, até à porta de Treviso. Lâ entra,
dirige-se à Igreja da Virgem, deposita aos pés de
seu altar as chaves da prisãs,, os ferros de seu pes-
coço, dos pés e das mãos, suspende à abObada a
bola de mármo,re, publica todos êsses fatos à viva
voz, manda-os registrar diante de um tabelião e
pintar nos quadros.

Na paz, as cidades que tinham sido tomadas
aos veneziaÍros, foram-lhes restituídas; receberam

Prefeito ou chefe de justiça; mas não exercitou êle
por muito tempo êsse cargc,, tendo-o deixado depois
da mqrtq dg seu irmãq, para ir a Yençza, tomara

I
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tutela de seus sobrinho,s. Fazendo aproveitar seus

bens, teve grande cuidado de os educar na piedade:
serviu-lhes 

-mesmo de exemplo, porque depois gue
deixcu o cargo de prefeito, cumpriu as 

_ 
pro'messas

que tinha feitã, a Dáus d: mudar de vida; e, nada
querendo f.azer sem o aviso de um sábio diretor,
escolheu um cônego regular da Congregação 

- 
de

Latráo, gue uniu -úitu piedade a um profundo saber

e abandonou-se inteiramente à direção dêsse santo
religioso, gue o f.ez calcar aos pés tudo o gue se

parecia com a vaidade e o luxo.
Emiliano renunciou, então, a tôdas as doçuras

e comodidades da vida. Não teve outros sentimentos
de si mesmo, que os que uma humildade profunda
lhe pc,dia inspiiar. Esgueceu a ncbre za e as dign-i-
dadâs de sua casa e só m'anteve, das vantagens de

sua descendência, uma certa polidez, que lhe serviu,
depois, para ganhar muitas almas a Deus. Afligia o
corpo com jejuns e macerações extraordinárias e só

Ihe- concedia' algumas ho,ras de sono, passando o
resto da noite em oração e prece. Suas ocupações
durante o dia eram visitar as igrejas e os hospitais,
prcvidenciando aos doentes todos os auxílios elPi-
iituais e temporais de que tinham necessidade. Sua
Iiberalidade não se estendia sômente aos pobres dos
hospitais e aos indigentes que encontrava nas ruas,
mas, quando previa que algumas moças estavam em

perigo de se prostituir, dava-lhes dotes e partidos
vantajosos, para as salvar.

Todos ficaram surpresos com essa mudança, mas
Emiliano ficc,u ainda mais, êle mesmo, quando coÍr-
siderava que tinha vivido tanto tempo, sem sentir o
pêso das cadeias e todos os horrores da escravatura,
de que Deus ç haVia libertado; não podi6 pensar nas
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a comer até os animais mais imundos ou a se contentar
com algumas raizes, para conservar a vida, qlte se

esvaía. A mo,rte levava a muitos tc'dos os dias e

deixava no rosto dos gue Íicavam fúnebres vestígios,
de que sua vez não haveria de tardar. Os prefeitos
de Anone ou dcs víveres, em Yeneza, souberam pri-

cícios de pied'ade com mais zêlo ainda. Para cumprir
as promessas gue acabava de f.azer a Deus, presto'u
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contas da administração dos bens aos sobrinhos, des-
pojou-se da veste de senador, revestiu-se de um
habito gue tinha c'omprado para um pobre, tomou
sapalos velhos e apareceu nesse estado pelas ruas
de Ven eza. Uns se riam, como de um homem gue
tivesse perdido a razáo; o,utros, gue o conheciam
melhor, lhe admiravam a humildade. Muitos, hesi-
tantes, esperavam com ansiedade os resultados dessa
nova maneira de viver. Não demorou muito e os
viram.

A carestia e o contágio tinham levado grande
número de pessoas o do campo;
havia por tôda pa órfão,s, pri-
vados dospais e d àmendicân-
cia, sem nenhuma educação e por isso mesmo,
expostos a todos os vícios. Por amor de Deus,
Emiliano se Íêz pai e mãe daqueles gue jâ não os
tinham. Preparou uma casa para os receber, foi pro-
curá-los pelas ruas e pelas praças, providenciou-lhes
mestres para lhes ensinar algum ofício, não permi-
tindo gue nenhum deles continuasse a mendigar,
dando-lhes com sua caridade o, gue faltava ainda ao
benefício de seu pegueno trabalho. Tinha ainda
muito mais cuidado da salvação de suas almas. De
manhã, f.azia-os dízer as orações, ouvir a santa missa,
aprender a ler, para afastar todo mau pensamento;
o trabalho manual era entremeado por momentos de
silêncio, por leituras gue se lhes f.azlam, pelo canto
de hinos e de ladainhas, em particular do santo Rosá-
rio. Duas vêzes por dia, antes e depois do trabalho,
recordava-lhes os elementos da doutrina cristã. La-
vando as mãos, antes de se porem à mesa recitavam
o Miserere, pelas almas do Purgatório. Confessa-
vâm-se todos os meses e nas festas principais de
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Nosso Senhor e da Santa Virgem. Andavam todos
vestidos de branco. Nos dias de festa, êle os levatra
em procissão cantando as ladainhas, pelas ruas e
praças de Ven eza, a visitar os principais santuários,
ou ouvir algum sermão. 'Tcdo o povo corria para
assistir ao edificante espetáculo. Ficava-se co,movido
atê às lágrimas por se ver aguêle nobre senador,
aquêle bravo general vestido como um pobre feito
pai dos ôrfãozinhos.

A piedade e a modéstia daqueles menincs enter-
neciam todos o,s corações: a maior parte dc,s especta-
dores chorava de alegria; outros f.aziam côro aos
meninos, que cantavam as ladainhas da Santa Virgem,
respondiam devotamente Ora pro nobís. Foi uma
comoção, de piedade, para tôda a cidade. Todos
queriam ver a casa dos ór[ãos. Era algo de admirá-
vel, gue atraiu logo socorros suficientes.

Santo Emiliano pôs-se então a visitar os ârre-
dcres de Veneza. Encontrou miséria maior ainda;
jovens e velho,s obrigad,c.s a morrer de fome: teve
cuidado de uns e de outros. Yeneza confiou-lhe um
hospital de incuráveis. Emiliano encarreffou-se de
boa vontade, de acôrdo com seus dois amigos, Sao
Caetano de Thienne e Pedro Carafa de Nápoles.
Ademais, tinha ainda cutros pc,derosos auxiliares.
Quando queria obter de Deus uma graÇa particular,
Í.azia rezaÍem guatro dc's ôrfãozinhos, menores de oito
anos e nunca deixava de obter o que pedia.

O zêlo de Emiliano pelas obras de misericórdia
crescia com o sucesso. Vendo então as de Veneza
num estado, próspero, c,cnfiou-lhes o cuidado a alguns
piedosos amigos e foi fundar obras semelhantes em
Pádua e Verona. Nesta última cidade viveu algum
tempo desconhecido entre os pobres, mendigando o
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pão como êles, a fim de ter uma ocasião mais natural
de os instruir nas verdades da religião cristã. O
hospital de Verona foi ccnstruído por seu intermédio.
Passando dessa cidade a Brescia, lâ fundou uma
segunda casa de órfãos com a mesma organização
que em Yeneza. Um rico burguês de Brescia quis,
ao morrer, f.azê-lo herdeiro universal; mas êle recusou
a doaçáo. e persuadiu o homem a dar os bens ao
grande hcspital, com a condição de êle ser obrigado
a prover aos ôrfãozinhos de remédios quando ficas-
sem doentes, dar os adornos para a igreja e Í.azer
construir sua casa; o que São Carlos Borromeu,
f.azendo a visita a Brescia, na gualidade de visitador
apostólico, mandou executar po,r meio de administÍa-
dores daquele hospital.

Em Bergamo e nos arredores, encontrou outras
ocasiões de exercitar a caridade. Depois da fome
e da peste, a maior parte das casas estavam va.zias
de habitantes, sobretudo no campo. Era o tempo da
ceifa, o trigo estava maduro,, rrâs não havia ceifado-
res, nem fãices; a colheita ia perder-se. Emili'ano,
fazendo-se tudo a todos, reuniu de todos os lados
muitas foices e os camponeses que pôde; pôs-se à
frente dêles, ceifando o trigo, apesar do calor insu-
pcrtável da canícula na Italia. Enguanto os outros
descansavam ou tomavam a refeição, êle entregavâ-se
à oração, contentando-se com um pouco de pão e de
âgua, por alimento. Mas, não é tudo. Para aliviar
seu penoso trabalho, os ceifado,res tinham o habito
de cantar algumas canções frívolas ou mesmo más.
Emiliano, com sua graça ordinária, soube impedir
isso,. Entoava, com voz harmoniosa, ora a oração
dominical, ora a Saudação angélica, ou o Simbolo
dos apóstolos; os outros ceiÍadores repetiam com
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êle de sorte gue todo o campo ressoava com os lou-
vores de Deus.

Na mesma cidade de Bergamo, fundou dois

estabelecimentos de órfãos, um P'ara Íapazes, outro
paÍa meninas. Mas sobretudo, começou uma obra
de tod'o nova: retirar do pecado as moças e as

mulheres perdidas. Tendo ainda convertido _algu-
mas, co,loCou-as primeiro em casa de mulheres
virtuosas. Foi
serviam para a
sem Para o esc
tutas, tendo-se
parte, com um regulamento para lhes confirmar as

tou. resoluções e as preservar de uma recaída.
O Bispo de Bergamo eta entáo Luís Lippomani,

prelado ilustre pot túa doutrina e_ pela inocência de

sua vida, que fãi mais tarde um dos presidentes do

concílio eCumênico de Trento. É autor de várias
obras e Íoi um generoso sustentáculo de São )erônimo
Emiliano, em suas boas obras, em Bergamo.

Com a bênção dêsse piedoso e sábio bispo,
Emiliano perc,orreu, como apóstolo, âs aldeias e as

vilas mais afastadas da diocese, acompanhado de

alguns meninos dos mais instruídos na doutrina
crístã. Eis gual era seu méto'do. Chegando a um
lugar, ia primeiro à igreja
e a intercessão do patrono
campainha trazida de pr
todos os habitantes a se

um bom número dêles, Emiliano dirigiâ-s€ aos mais
pobres e às crianças, ensinava-lhes de maneira
muito. familiar os principais mistérios da Í.é cristã,
a oração dominical, a saudação angélica, o símbolo
do,s apóstolos, os mandamentos de Deus e da Igreja;
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órfá dos hospitais de Veneza (Somas-
quas), segundo um desenho de Cesare

Vecelio. Século XVI.
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algumas vêzes mesmo o sinal da quz, pos a igno-
rância de alguns chegava atê lâ, Seus peguenos
categuistas o secundavam maravilhosamente de pre.
Íerência com as crianças de sua idade. O resultado
foi assombrosg. Melhor instruídos os pobres do
campo começaram uma vida melhor, renunciaram às
inimizades, aos juramentos e a roubar uns aos outros.
Todos êsses vícios foram substituídos pelas virtudes
contrárias. O exemplo de Santo Emiliano era ainda
mais eficaz gue suas palavras; noite e dia, viaür-oo
ocupado em instruir, em Íezar ou então em visitar e
em servir os doentes.

Quando voltou a Bérgamo, onde se havia espâ-
lhado a fama de tôdas essas maravilhas, dois santos
sacerdotes se juntaram a êle: Alexandre Bezuzio e
Agostinho Barilo, ambos ricos, mas gue haviam dis-
tribuído os bens aos pobres para imitar a pobreza
voluntária de Santo Emiliano. Nesse tempo coos-
truiu do,is novos estabelecimentos em Como, pela
liberalidade de Bernardo Odescalchi, gue acabou por
lhe dar sua própria pessoa. Outro sócio ilustre foi
o conde Primus, oriundo de uma irmã de Didier,
antigo rei dos lombardos, contemporâneos de Carlos
Magno.

Houve então mais gue nunca, a guestão entre
os piedosos amigos de se organizarem em congÍegã,-
ção regular e escolherem uma sede principal. Êles
nã'o a gueriam nas cidades, mas em algum lugar reti-
rado, gue pudesse servir de seminário. A aldeia de
Somasco, entre Milão e Bérgamo, pareceu-lhes favo-
rável. Daí seu nome de clérigos regulares Somascos.
Depois de ter procurado uma casa cômoda para
receber os pobres õrfãozinhos, lá estabeleceram sua
moradia, e o santo fundador prescreveu-lhes as pri-
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meiras regras para a conservação da congregação.
A pobr eza aparecia em tôdas as coisas, nos hábitos
como nos móveis. Os alimentos delicados eram bani-
dos de sua mesa e êles se contentavam com a comida
dos camponeses e dos pobres. Fazia-se uma leitura
durante a refeição. O silêncio era exatamente obser-
vado e as austeridades, muito fregüentes. Havia
uma santa emulação entre êles, sôbre quem praticava
mais mortificações, e Emiliano era o primeiro a excitar
os outros com seu exemplo. Llniam à mortificação
uma pronta o,bediência e muita humildade. Empre-
gavam parte da noite na oração; durante o dia, con-
versavam sôbre coisas santas ou se ocupavzlm de
algum trabalho manual e iam aos arredores servir os
enfermos e instruir os pobres do campo. O fim prin-
cipal dos Somascos era então,, e ainda é, a instrução
das crianças e dos jovens eclesiásticos.

São ferônimo Emiliano estêve em Miláo e em
Pavia para fundar outros estabelecimentos, para os
quais Francisco Sfo,rza, duque de Milão, contribuiu
muito. Tornando a passar por Somasco, foi até
Veneza, mas lâ parou pouco. Uma peste horrível
tinha invadido o território de Bérgamo e êle para
lâ se dirigiu depressa a fim de servir aos doentes.
Mas também foi atacado pela enfermidade e morreu
em So,masco, a oito de fevereiro de 1537, na idade
de cingüenta e seis âÍr,o,s. Foi beatificado por Bentc
XIV e canonizado por Clemente XIII. Em 1760
a Santa-Sé aprovou um ofício composto em sua honra
e permitiu fôsse recitado no dia 20 de julho.

I++



SANTO ELIAS (*)

Profeto

Antígo Testamento

Santo Elias é uma das mais fortes personalida-
des da história da Revelação no Antigo Testamento.
À perversidade religiosa de Israel, anunciou a sançã-o

diíina: i = i

"Elias Tesbita, uln dos habitantes de Galaad,
disse a Acab:

Viva o Senhor Deus de Israel, em cuia
presença estou, gue nestes anos não cairá nem orvalho
nem chuva, t"râo conforme as palavras da minha
írli
boca

"Dirigiu o Senho,r a sua palavra a Elias, nestes

têrmos, Rãtira-te dagui, vai para a banda do oriente
e esconde-te junto da torrente de Carit, gue está

do Jordão. Os corvos traziam-lhe pela manhã pão

e carne, e de tarde também pão e carne, e êle bebia
da torrente. Decorrido um certo tempo, secoú-se
a torrente, porque não tinha chovido sôbre a terra.
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"Falou-lhe então o Senhor a.ssim:
Levanta-te, vai para Sarefta dos Sidônios

e fixa lâ a tua morada, porgue eu ordenei a uma
mulher viúva gue te sustente".

"Levantou-se e foi para Sarefta. Tendo êle
chegado à porta da cidade, apareceu-lhe uma mulher
viúva, gue apanhava lenha. Êle a chamou e lhe disse:

Dá-me num-vaso um pouco de água para
beber".

"Quando ela lha ia buscar, Elias
outra vez e disse:

" -, Ttaze-me também, peÇo-te, um

chamou-a

bocado de
pão na tua mão".

"EIa lhe respondeu:
Viva o Senhor teu Deus, que eu não tenho

pão, senão sômente um pouco de farinha na panela,
e um pouco de azeite na almotolia. Ando a apanhar
um pouco de lenha, a fim de ir cozer para mim e
para meu filho, para comermos e depois (de gastcs
êsfes restos) morreremos" (d" fome)."Elias disse-lhe:

" - Não temas, mas vai e f.aze como disseste;
porém, f.aze primeiro paÍa mim dêsse pouco de farinha
um páozinho cozido, debaixo do rescaldo, e traze-moi
para ti e para teu filho, farás depois".

"Com efeito, o Senhor Deus de Israel diz assim:
A farinha gue está na panela não Íaltarâ, nem se
diminuirâ na almotolia o azeite, até o dia em que o
Senhor faça cair chuva sôbre a terra.

"Foi a mulher e Íêz como Elias lhe tinha dito;
durante muito tempo ela teve o gue comer, e a sua
casa e Elias. E desde aquêle dia não faltou a farinha
na panela, nem se diminuiu o azeite na almoto,lia,
conforme o gue o Senhor tinha predito por Elias".
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Aqui, aconteceu gue o filho da viúva, morrendo,
foi ressuscitado pelo profeta:

"Aconteceu depois adoecer o Íilho desta máe
de família, e a doenç a eÍa tão grave que iâ náo res-
pirava. Ela disse a Elias:

tura vieste a minha casa para excitares em mim a
memória dos meus pecadoÀ e matares o meu Íilho?'?

"Elias disse-lhe:
Dá-me o teu filho.

"Tomou-o do regaço (da mãe), Ievou-o à cã-
mara onde êle estava al,oiado, e pô-lo em cima do
seu leito. D"pois clamou ao Senhor, assim:

Senhor meu Deus, 'atê a uma viúva, gue
me sustenta como pode, afligiste, matando-lhe o
filho?"

"Estendeu-se, depois, inclinou-se três vêzes sôbre
o menino, e gritou ao Senhor:

Senhor, meu Deus, Íaze, rogo-te, que a alma
dêsse menino volte às suas entranhas".

"O Senhor ouüu a yoz de Elias: a alma do
menino voltou a êle, e êle recuperou a üda. Eli'as
tomou o menino, desceu-o da sua câmara à casa de
baixo, entregou-o â sua mãe e disse-lhe:

" -' Agui tens vivo o teu Íilho".
"A mulher respondeu a Elias:
"Agora conheço por isto gue és um homem de

Dzus, e gue a palavra do Senhor na tua bôca é Yer-
dade". ( I )

Muito tempo depois, dirigiu o Senhor a sua

palavra a Elias, no terceiro EIno, dizendo:
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(1) I Reis, L7, L-24.



198 PADRE RÔHRBACHER

" ,- Vai e apresen ta-te diante de Acab, para eu
Í.azer cair chuva sôbre a terra".

"Partiu Elia,s, paÍa se mostrar a Acab. Entre-
tanto, a fome era extrema em Samaria.

"Acab chamou Abdias, mordomo de sua casa.
Abdias temia muito o Senhor, porgue guand o lezabel
matava os profetas do Senhor, êle (Abdias) , tomou
cem profetas e escondeu-os em cavernas, cingüenta
numa, e cingüenta noutra, e sustentou-os com pão
e água.

"Disse Acab a Abdias:
Vai pelo país, pelas proximidades das fon-

tes de água e das torrentes, a ver se podemos achar
erva para salvar as vidas aos cavalos e aos machos,
evitando assim abater o ^nosso gado".

"E repartiram entre si o puír para o percorrerem:
Acab ia por um caminho, e Abdias, separadamente,
ia por outro.

"Quando Àbdias ia a caminho, Elias eÍrcor-
trou-se com êle. Abdias, tendo-o conhecido, pros-
trou-se com o rosto em terra e disse:

És tu Elias, meu senhor?"
"Ele lhe respondeu i

Sou eu. Vai e dize a teu amo: Elias está
aqui".

"Abdias replicou:
" - Que pecado cometi eu para me entregares

nas mãos de Acú, a mim, teu servo, paÍa êle me
matar? Viva o Senhor teu Deus, gue não há nação
nem reino, onde meu amo te não tenha mandado bus-
car. Respondendo-lhe todos r Nao está agui f.ez
jurar, um por uD, a todos os reis e povos, gue tu
não tinhas sido encontrado. E agora tu me dizes:
Vai e dize a teu amo: Elias está agui! Quando eu
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me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para
um lugar gue eu ignoro, e, então, indo eu informar
Acab, se êle te não encontrar, matavme-âi ora, o
tzu servo teme o Senhor desde a sua infância (não
metecendo que o ttates assim) . Porventura não foi.
dito a ti, -á, senhor, o gue eu f.iz, guando lezabel
matava os prof etas do Senhor, como escondi cem
dêstes profetas do Senhor em cavernas, cingüenta
numa, A cingüenta noutra, e os sustentei de p:g e

âgua? E agora tu dizes : Vai e dize a teu amo: Elias
está aqui! Ele me matará".

"Elias respondeu:
Viva o Senhor dos exércitos, em cuja Pre-

sença estou, que eu me apresentarei hoie diante dêIe".
"Abdias correu âo, eflcontro de Acab e aüsou-o,

e Acab saiu a encontrâr-se com Elias. Ao vê-lo,
disse:

Porventura és tu aquêle que ttazes pertur-
bado lsrael?"

"Elias respondeu:
Não sou eu que perturbei Israel, mas és tu

e a casa de teu pai, por terdes deixado os manda-
mentos do Senho,r e por terdes seguido Baal. Não
obstante, manda agora juntar todo o povo de Israel
no monte Carmelo, com os quatrocentos e cinqüenta
profetas de Baal, mais os quatrocentos profetas de
Astarte, que comem à mesa de lezabel" .

"Mandou Acab chamar todos os filhos de Israel,
e juntou o,s profetas no monte Carmelo.

Era chegada a hora de Elias vencer os profetas
de Baal.

"Elias, aproximando-se de todo o povo, disse:
AtC quando, claudicareis vós para os dois

lados (inçlinando-uog tuna$ qQzes pata o Senhor e
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ouftas para Baal?) S" o Senhor é Deus; segui-o; se,
porém, é-o Baal, segui -o" .

"O povo não lhe respondeu palavra. Elias tor-
nou a dizer ao povo:

Eu sou o único gue figuei dos profetas do
Senhor: mas os profetas de Baal chegam a guatro-
centos e cinqüenta ho,mens. (Contudo) deem-rros
dois bois, e êles escolham para si um boi, façam-no
em pedaços, ponham-no sôbre a lenha, mas não lhe
metam fogo por baixo; eu tomarei o o,utro boi e o
porei sôbre a lenha, mas também não lhe meterei
fogo por baixo. Invocai vós os nomes dos vossos
deuses, e eu invocarei o nome do,meu Senhor; o Deus
gue ouvir, mandando fogo, êsse seja considerado o
(uerdadeiro) Deus".

dendo, disse:

etas de Baal:
s um boi, e começai vós

primeiro, porque sois em maior número; invocai o,s
nomes dos vossos deuses, mas não ponhais fogo por
baixo".

"Êles, tendo tomado o boi gue lhes fo,i dado,
sacrificarârn-Íro e invocaram o nome de Baal, desde
manhã até o meio-dia, dizendo:

" - Baal, ouve-oos".
"Mas não se percebia voz, nem havia quem res-

pondesse, enquanto continuavam a saltar áiante do
altar gue tinham feito. Sendo jâ meio-dia, Elias
escarnecia-os, dizendo:

Gritai mais alto, po,rque êle é (certamente)
Deus, mas talvez esteja êntrátido a conversar, ou
ocupado, ou em yiageÍI, ou talvez durma e necessite
que o acordem". -
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"Êles gritavam em alta voz, e retalhavâÍl'se,
segundo o seu costume, com canivetes e lancetas até
se cobrirem de sangue.

"Passado c, meio-dia, enquanto êles ptof-etiza-
vam, chegcu o tempo em que era ccstume oferecer-se
o sacrifício, e não se ouvia voz, nem havia quem Íes-
pondesse, nem ouvisse os seus rogos- Disse então
Elias a todo o povo:

- " - Aproximâi-vos de mim".
"Aprcximando-se o pcvo dêle, Elias reparou o

altar do Senhor, gue tinha sido destruído. Tomou
doze pedras, segrádc' o número das tribos de |acó,
a qrá- o Senhtr dirigia a sua palavra, dizendo:
Isráel será o teu flolrle - : com estas pedras ediÍico'u
um altar em nome do Senhor. Em volta do altar f.êz

um regueiro, com a capacidade de duas medidas de

semente, acomodou a lenha, dividiu o boi em guartos,
pô-lo sôbre a lenha e. disse:

Enchei de água quatro toalhas, e entornâi-âs
sôbre o hclo,causto e sôbre a lenha".

"Disse outra Yezi

F azei isto ainda segunda Yez" .

"Tendo êles feitc segunda vez, disse:

Fazei ainda terceira vez isto mesmo".
"E êles o f.ízeram terceira Yez. As águas cor-

riam em vclta do altar, e o regueiro encheu-se.
"Sendo jâ o tempo de se cferecer o holocausto,

chegando,-se c profeta Elias, disse:
Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de

Israel, mcstra hoie gue és o Deus de Israel e que

eu sou teu servo, e que por tua ordem Íiz tõdas estas

Çoisas. Quve-me, Senhor, Çuve-me, Para gue êste
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povo aprenda que tu és o.Senhor Deus, e que coÍrver-
teste novamente o seu coração".

"Então, sübitamente, o fogo do Senhor baixou
do céu e devorou o holocausto, a lenha e as pedras,
consumindo o mesmo pó e 'a água gue estava no
regueiro. Todo o povo, vendo isto, prostrou-se cort
o rosto em terr ã, e disse:

O Senhor é o Deus, o Senho,r é o Deus".
"Elias disse-lhes:
" - Apanhai os profetas de Baal, e não escape

deles nem um só".
"Tendo-os o povo agarrado, Elias levou-os à

torrente de Cison e ali os matou.
"Elias disse a Acab:

Vai, come e bebe,
ruído duma grande chuva".

"Acab retirou-se a comer e beber: Elias, porém,
subiu ao alto do Carmelo e, inclina,do por teria, pôs
o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu criado:

" - Vai, e olha para a banda do mar".
"Tendo êle ido, e tendo olhado, disse:

Não há nada".
"Elias disse-lhe segunda vez:
aa 7dTo,rna a ir sete vêzes".
"A sétima vez, disse o servo:

Vejo uma peguena nuvem como a palma
da mão dum homem, que so,be do mar".

"Disse-lhe Elias:
Vai, e dize a Acab: Manda meter os câVâ-

los no teu carro e corre, não te apanhe a chuva".
"Num instante, cobriu-se o céu de trevas, vieram

nuvens e vento, e choveu eopiosamente. Acab,
entrando no seu çarrof [o_! p.ru lezrael; a mão (r,

porgue jâ se ouve o
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u;rtude) do Senho,r foi sôbre
gido o,s rins, corria adiante
lezrael" , (2)

Elias, o gual, tendo cin-
de Acab, até chegar a

Acab, tendo referido a lezabel tudo o gue Elias
Í.izera, de como matara todos os profetas, acabou por
acender no peito da rainha uma grande ira contra
Elias, que se viu obrigado a fugir, a ir para "onde

o seu desejo o levava".
Chegado a Bersabé de |uda, despediu o criado.

A mandado, dum anjo do Senhor, caminhou guarenta
dias e quarenta noites até o monte Horeb. Ali, Deus
apareceu-lhe, como vimos ao esboçar a figura do pro-
f.eta Eliseu, filho de Safat.

Depois duma primeira vitória de Acab, sôbre
Benad'ad, rei da Síria, e duma segunda, Acab, que
desejava a vinha de Nabot de lezrael lhe disse:

" -, Dá-me a tua vinha, a fim de eu Í.azet uma

horta para mim, porgue está junto de minha casa, e

davte--ei por ela uma vinha melhor, ou, se te Í.az mais
conta, o seu justo preço em dinheiro".

"Nabot respondeu-lhe:
Deus me livre de te dar a herança de meus

pais. Deitando-se sôbre a sua cama, voltou o rosto
para a p'arede e não quis comer nada.

(2) I Reis, 18, 1-46.
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"lezabel, sua mulher, foi ter com êle e disse:

Que ê isto? Donde te vem esta tristeza?
Por que não comes?"

"Êle lhe respondeu:
Falei a Nabot de lezrael e propus-lhe: Ven-

de-me a tua vinha, ou se te Í.az mais conta, dar-te-ei
por ela outra vinha melhor. Êle me respondeu: Eu
não te cederei a minha vinha".

"Disse-lhe então lezabel, sua mulher:
Não és tu o rei de Israel? Levanta-te, come

e sossega o teu espírito; eu te darei a vinha de Nabot
de lezrael".

"Escreveu ela, pois, uma carta em nome de
Acab, selou-a com o sêlo do rei, e enviou-â âos anciães
e aos principais, gue habitavam na cidade de Nabot.
O assunto da carta era êste: Promulgai um jejum,
f.azei sentar Nabot entre os primeiros do povo, e
subornai contra êle dois homens, filhos de Belial, gue
profiram contra êle êste 'falso testemunho: Nabot
blasfemou contra Deus e contra o rei; depois, levai-o
fora da cidade e apedrejai-o até que morra.

"Os seus concidadãos, os anciães e os que viviam
com êle na cidade, f.izeram como lezabel lhes tinha
mandado, como estava eScrito na carta gue ela lhes
enviara. Promulgaram o jejum (3 ) e Íizeram sentar
Nabot entre os primeiros do povo. Tendo mandado
vir dois homens, filhos do demônio, f.izeram-ros serr-
tar defronte dêle; êles, como homens diabólicos, deram
testemunho contra Nabot, diante do povo, dizendo:

(3) Em sinal de luto e
um gra^nde delito cometido
também deliberar sôbre o

de penitência, como se fôra para expiar
por algum dos habitantes da cidade e

fim que lhe dariam.
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Nabot blasfemou contra Deus e contra
o rei".

"Em virtude dêste testemunho (falso) condu-
zitam-rto fora da cidade, e mataram-ro às pedradas.
Depois mandar am dizer a lezabel:",- Nabot foi apedrejado e morreu".

"Quand o lezabel ouviu que Nabot fôra apedre-
jad.o e morrera, foi dizer a Acab:

Vai e torna-te senhor da vinha de Nabot
de lezrael, gue te não guis Íazer a vontade, ceden-
do-ta, pelo devido preço, porgue Nabot foi lapidado
e morreu".

"Acab, tendo ouvido dizer gue Nabot tinha môr-
rido, levantou-se e ia para a vinha de Nabot de

lez;rael, a fim de se apossar dela.
"Então o Senhc,r dirigiu a sua palavra a Elias

Tesbita, dizendo:
Levanta-te e sai ao encontro de Acab, rei

de Israel, gue está em Samaria: êle vai à vinha de
Nabot, para tomar posse dela. Tu lhe falarás assim:
Eis o que diz o Senhor: Mataste-o e, além disso,
tomas agora posse (da uinha do assassín ado). Depois
acrescentarás : Isto diz er Senhor: Neste lugar, em
que os cães lamberam o sangue de Nabot, Iamberão
êles também o teu sangue".

"Acab disse a Elias:
Porventura tens-me por teu inimigo (para

gue assim profetizes contra mím)?"
"Elias respondeu-lhe:

Sim, tenho-te por tal, porque te vendeste,
para fazeres o mal aos olhos do Senhor. Farei cair
o, mal sôbre ti, vârreÍ-t e-?i, exterminarei da família
de Acab, em Israel, todo o varão, escravo ou livre.
Tornarei a tua casa comc à casa de ]eroboão, filho

205
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de Aia, porgue procedeste de modo gue me provo-
caste a ira, e fizeste pecar Israel. E o Senhor
Íalou também de lezabel, assim: Os cães comerão

lezabel no campo de lezrael, Todo o gue, da casa
de Acú, morrer na cidade, comê-lo-ão os cães; o
que morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu".

"Não houve outro semelhante a Acab, gue se
vendeu para Í.azer o mal aos olhos do Senhor, porgue
lezabel, sua mulher, o incitou. Êle se tornou tão
abominável, gue seguia o,s ídolo,s dos amorreus, gue
o Senhor tinha exterminado da face dos filhos de
Israel.

"Quando Acab ouviu estas palavras, rasgou as
suas vestes, cobriu a sua c'arne de um cilício, jejuou,
dormiu envôlto no saco e andou de cabeça baixa.

"Então o Senho,r dirigiu a sua palavra a Elias
Tesbita, nestes têrmos:

Não viste Acab humilhado diante de mim?
Porque êle, pois, humilhou-se, em atenção a mim,
não Íarei vir aquêle mal enquanto êle viver, mas nos
dias de seu filho o farei vir sôbre a sua casa". (4)

Morto Acab, numa batalha contra os sírios,
Ocozias reinou em seu lugar.

"Oco,zias, filho de Acab, começou a reinar sôbre
Israel em Samaria, f,o ano dezessete de )osafat, rei
de )udá, e reinou sôbre Israel dois anos. Praticou o
mal diante do Senhor, andou no caminho de seu pai
e de sua mãe, no caminho de |ercboão, filho de Nabot,

(4) f Reis, 2L, l-29.
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gue tinha feito pecar Israel. Serviu tambêm a Baal
ó o adorou, irrifando o Senhor Deus de Israel, cor-
Íorme seu pai tinha feito". (5)

Eram chegados os último's dias de Elias.
"Depois du morte de Acab, Moab revoltou-se

contra Israel. Ocozias caiu da janela do guarto alto
(do, palacio) , qu" tinha em Samaria, e feriu-se $Íâ-
vemente. Enviou mensageiros, aos guais disse:

Ide, co,nsultai Beelzebub, deus de Acaron,
se me poderei curar desta minha doenç€".

" Éorém, o anjo do Senhor falou a Elias Tesbita,
dizendo:

Levanta -te, vai ao encontro dos mensageiros
do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há um

Deus em Israel, para vós irdes consultar Beelzebub,
deus de Acar"ní Por isso eis o gue diz o Senhor:
Não te levantarás da cama em gue iazes, mas certissi-
mamente morrerás".

" (Dito ís/o), Elias partiu.
"Os mensageiros voftaram para Ocozias, o gual

lhes disse:
Por que voltastes? "

"Êles lhe responderam:
Um homem nos saiu ao encontro e nos disse:

Ide e tornai para o vosso rei, gue vos mando'u, e

dizei-lhe: Eis o gue diz o Senhor: Porventura, porque
não há um Deui e- Israel, é gue mandas consultar
Beelzebub, deus de Acaron? Pois por isso não te

(5) I Reis, 22, ó2-64.
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levanrtarás da cama em gue jazes,
mente morrerás ".

"Êle lhes disse:
Que figura e gue trajo ê

que se enccntro,u convosco, e vos disse
"Êles responderam:

mas certissima-

o dêsse homem,
essas palavras?"

E um homem peludo (6 ) , gue anda cingido
sôbre os rins com uma cir ta cle couio".

"Êle disse:
É Elias Tesbita".

" lmediatamente mandou ter com êle um chefe,
com os cinqüenta homens que estavam debaixo do
seu mando. Êsse chefe foi ter com Elias, que estava
sentado no cimo dum monte, e disse-lhe:

(ó tu, gue te tens por) homem de Deus, o
rei mandou que venhas".

"Respondendo Elias, disse ao capitão dos cin-
qüenta homens:

Se eu scu homem de Deus, desça fogo do
céu e te devo,re a ti e aos teus cingüenta homLns".

"Desceu fo,go do céu, que o devorou, assim como
aos cinqüenta homens que estavam com êle.

" Ocozias enviou outra yez um outro chefe com
os_ seus cinqüenta hcmens, o qual, chegando junto de
Elias, disse-lhe:

Homem de Deus, o rei diz isto: Apressâ-te,
vem".

"Respondendo Elias, disse:
Se eu sou homem de Deus, desça fogo do

céu, que te devore a ti e aos teus cingüenta homens".
"Desceu, pois, fogo do céu, que c devorou com

os seus cinqüenta homens.

(6) De espêssa barba e longos cabelos.
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"Enviou outra vàz Ocozias terceiro cheÍe com
os seus cingüenta ho,mens, o gual, tendo chegado,
pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou assim:

Homem de Deus, não desprezes a minha
vida, nem as vidas do's teus servos gue estão comigo.
Desceu fogo do'céu, gue devorou os dois primeiros
chefes com os cingüenta gue estavam com êles; mas
agora eu te suplico que te compadeças de mim".

"O anjo do Senhor disse a Elias:
Desce com êle, não temas".

"Levantou-se Elias e desceu com êste chefe, a
ir ter com o rei, e disse-lhe:

Eis o que diz o Senhor: Porgue enviaste
mensageiros a consultar Beelzebub, deus de Acaro'n,
como se não houvesse um Deus em Israel, que tu
pudesses consultar, por isso tu não te levantarás da
cama em que jazes, mas certissimamente morrerás".

Com efeito, Ocozias veio a falecer, "conforme a
palavra do Senhor, gue Elias pronunciou, e em seu
lugar reinou ]orão,, seu irmão, no segundo ano de

|orão, filho de |osafat, rei de ]udá, porgue Ocozias
não tinha filhos". (7)

Finalmente, com Eliseu, Elias passou para o
outro lado do Jordão, como vimos em junho, e foi
arrebatado num carro de fogo, puxado por cavalos
também de fogo, ro meio dum remoinho. Num tur-
bilhão,, subia aos céus. E Eliseu, vendo-o des ap:ate-
cer, gritava:

(7) II Reis, l, L-LT.
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Meu pai, meu pai! Carro de Israel e seu
condutor!"

AÍinal, não o viu mais. Rasgou as vestes em
duas partes, em sinal de dor, levantou do chão a
capa gue o profeta lhe deixara cair, capa com a gual
Íeriu as águas, gue se dividiram para uma e para
outra margem, e passou I iam iniciar-se os primeiros
milagres.

A MORTE DE IEZABEL

Ungido rei de Israel, leú passou a conjurar
contra |onão. Morto |orão por leú, morto também
por êle Ocozias, rei de ludâ, leu, filho de |osafat,
filho de Nansi, foi a lezrael,"Ora, lezabel, tendo sabido da sua chegada,
pintou os seus olhos, adornou a sua cabeça, e pôs-se
a olhar, à janela. Quando Ieú entrava pela porta,
ela disse:

Que paz se pode esperar dêste gue, como
Zambri, matou o seu senhor?"

"leú levantou o rosto para a janela e disse:

Quem ês tu?"
"E dois ou três eunucos (que estauam com leza-

bel) Íizeram a Ieú uma proÍunda reverência. Êle
lhes disse:

Precipit ai-a daí abaixo".
"Êles a precipitaram, e a parede ficou salpicada

de sangue, e as patas dos eavalos a pisaram. Tendo
|eú entrado para comer e beber, disse:

Ide ver aguela maldita e sepult ai-a., porgue
é filha do rei".
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",Êles, tendo ido para a enterrar, não encontra-
ram senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. E
foram-no dizer a leu. Êle disse:

Isto é o gue o Senhor tinha pronunciado por
Elias Tesbita, seu servo, dizendo: Os cães comerão
a carne de lezabel no campo de lezrael, e as carnes
delezabel estarão no campo delezrael como o estêrco
sôbre a face da terra, de sorte que os que passarem,
não poderão dizer: Esta ê lezabel" . ( 8 )

No Livro II das Crônicas, Santo Elias aparece
censurando, fcão, rei de )udá. !orão, cruel e ímpio,
tomou posse do reino do pai, |osa[at, e, assim que
se viu bem seguro, ordeno,u que se matassem à espada
todos os irmãos: Azarias, ]aiel, Zacarias, Miguel e
Safatias . Fêz o mal na presença de Deus.

"Naquele tempo, Edom revoltou-se para não
estar mais sujeito a ludâ, e constituiu para si um
rei. |orão, tendo ido (àquela prouíncía) com os seus
generais e co,m tôda a cavalaria que tinha consigo,
levantou-se de noite e desbaratou Edom e todos os
comandantes da sua cavalaria, gue o tinham cercado.
Todavia, Edcm manteve-se rebelde até o dia de hoje,
para não estar debaixo do poder de |uda. No mesmo
tempo, revoltou-se também Lobna, para não estar
debaixo da sua obediência. (Isto aconteceu) porque
êle tinha abandonado o Senhor Deus de seus pais.

"AIem disto, erigiu lugares alto,s nas cidades de,

|udá; induziu os habitantes de |erusalém a idola-

(8) II Reis, 9, 30-37.



I
2L2 PADRE ROHRBACHER

trarem, ]uda a prevaricar, Então, foi-lhe levada uma
carta do profeta Elias, em gue estava escrito: Eis o
gue diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: Porgue não
andaste pelos caminhos de teu pai |osafat, nem pelos
caminhos de Asa, rei de ludâ, mas seguiste o caminho
dos reis de Israel; po,rgue f.izeste cair na idolatria
lúa e os habitantes da casa de Acab; porgue, além
disso, mataste teus irmãos, da casa de teu pai, melho-
res do gue tu, s'abe gue tambem o Senhor te ferirá
com um grande flagelo a ti, ao teu povo, aos teus
filhos, às tuas mulheres e a tudo o gue te pertence.

"Tu serás ferido no teu ventre com uma doença
malignísssima, atê gue te saiam pouco a pouco as
entranhas, durante longos dias".

Deu-se, então, a invasão dos filisteus e dos
árabes.

"O Senhor suscitou, pois, contra )orão o espírito
dos filisteus e dos árabes, que confinam com os etío-
pes, os quais entraram na terra de |uda, assolar àtÍL-rLd,

saguearam tudo o que encontraram no palácio do rei,
e, além disso, (leuaram) or seus filhos e mulheres,
de sorte que não lhe ficou filho algum, senão loacaz,
gue era o mais novo de todos.

"Por sôbre tudo isto, o Senhor feriu-o com uma
doença incurável nas entranhas. Sucedendo-se os
dias uns aos outros, completou-se o período de dois
anos; êle, consumido lentamente, com a podridão,
ia lançando fora até as suas entranhas, e morreu em
meio do mais acerbo sofrimento. O povo não lhe
f.êz as exéquias, queimando-lhe perfumes, segundo o
costume, ccmo tinha feito a seus antecessores. |orão
tinha trinta e dois anos quando começou a reinar, e
reinou oito ancs em ]erusalém. Não andou na reti-
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dão. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não no
sepulcro dos reis" (9 ) .

Os dois últimos livros dos reis descrevem como
é que Israel, depois de ter conseguido atingir gran-
díssima glória no reinado de Davi, filho "daquele
homem de Efrateu, de Belem de fudá", Isaí acabou
por cair no mais profundo abatimento, chegando a
perder a independência. É por isso que o auto'r Í.az

sobressair ou a piedade dêste ou a impiedade daquele
rei, o piedoso a promover o culto do verdadeiro Deus,
o impiedoso o dos ídolos.

Santo Elias deve voltar no fini dos tempos, para
a conversão dos judeus. Venerado no Oriente, o
Ocidente festejou -o d 17 de junho, depois a 20 de
julho, com os gregos, data esta que foi adotada na
primeira edição do martirolOgio romano, €rl 1583,
onde se lê: "Na |udéia, Santo Elias, o Tesbita,
profeta".

Conservâ-se ainda, no monte Carmelo, a lem-
brança de Santo Elias: na extremidade sudeste da
cadeia, sôbre um planalto chamado Holocausto, acha-
se o lugar imortali zado pelo sacriÍício do profeta.
Uma fonte, denominada de Elias,liga-se a êle. Uma
gruta, dita Verdejante, também tem relação com o
grande Santo do Antigo Testamento.

(9) fI Crôn., 2L, 2-20.

***



sÃo JosÉ BARSABAS (*)

C o n Í e s s o r

I.o Século

Quando se tratou de substituir o traidor |udas,
dois candidatos foram apresentados aos apóstolos:
"|osé, chamado Barsabas, o qual tinha por sobrenome
o fusto, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor,
gue conheces os corações de todos, mostra-nos dêstes
dois o gue escolheste para ocupar o lugar dêste mi-
nistério e apostolado, do qual se transviou |udas para
ir ao seu lugar ( I ). Tiraram os seus nomes à sorte,
e caiu a sorte em Matias, o qual foi associado aos
onze Apóstolos" (2) .

São |oão Crisóstomo Iouvou a humildade e a
doçura com gue o |usto aceitou a escolha do Espí-
rito Santo. Eusébio nota que São |osé Barsabas teria
sido um dos setenta discípulos, o que parece grande
verdade, como se vê, a seguir: "É necessário, pois,
que dêstes varões gue têm estado junto conosco
durante todo o tempo em que o Senhor Jesus üveu
entre nós, começando desde o batismo de foão atê

(1)
(2)

infenro, por causa do crime que cometera.
l, 23-26.

Ao
At

-
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o dia em que foi arrebatado (uo céu) dentre nós,
(conuém que) um dêstes seja constituído testemunha
conosco da sua ressurreição" (3 ) .

São fose Barsabas foi introduzido nos martiro-
lógio.s latinos por Adon. Nêles se lê: "Festa de
São fosé, cognominado o fusto, que os apóstolos pro-
puseÍam com São Matias para ocupar o lugar de
fudas, o traidor, no apostolado. A sorte caiu sôbre
Matias, mas êle não deixou de se dedicar à pregação
e a tôdas as obras de piedade; e depois de ter sofrido,
da parte dos judeus, contradições e reveses sem
número, pela fê de |esus Cristo, morreu pacifica-
mente. Diz-se que tendo engolido veneno, a fé que
tinha em Nosso Senhor lhe impediu de sofrer gual-
quer dano".

***

(3) At 1, 2L-22.



SANTA MARGARIDA (*)

Virgem e Mártir

Santa Marina de Antioquia, que os latinos cha-
mam Santa Margarida, é conhecida através de uma
lenda bastante popular, mas sem qualquer valor
histórico.

Surgindo sob Diocleciano, em fins do século III,
Margarida ou Marina era filha de um sacerdote
pagão de Antioquia, chamado Edesio. Convertida
ao cristianismo, foi expulsa da casa paterna.

Prccurando a mulheÍ que a amamentara, guando
criança, ligou-se a ela, fazendo-se pastôra. Aos
quinze anos, muito bela, foi, um dia, vista pelo pÍe-
feito Olíbrio, gue, encantado com tanta formosura,
propôs-se desposá-la. Falou-lhe. Margarida, dizen-
do-se cristã, recuscu a proposta com grande
veemência.

Irado, Olíbrio deixou-a, mas, logo, vários sol-
dados foram prendê-la.

Dois dias depois, Olíbrio convocou-a ao tribu-
nal. Ali, após longas discussões, o prefeito erdenou
que a chicoteassem e lhe rasgassem os flancos coÍn
as unhas de ferro.

Perpetrada a barbaridade, atiraram com e\a,
novamente, ao cárcere. Cheia de dor, mas sem deixar
Çscapar um único queixur-ne, Margarida encostou-se

, ,.,'
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a um canto da prisão. Eis senão guando, o diabo,
sob a forma de um feio dragão, apareceu-lhe, tre-
mendo, pretendendo pervertê-la.

A santa virgem,. com o sinal da cruz, espêveÍl-
tou-o, mas, pouco' mais tarde, tornava o demônio,
desta feita na figura de um homem peludíssimo. Em-
bora tudo fizesse para desviá-la, nada conseguiu:
uma luz diviqa,. varrendo a semi-escuridão da mas-
morra, expulsou-o, ao mesmo tempo que encheu a
doce Margarida de alegria. E uma cÍ1J2, onde uma
pomba pousara, incutiu-lhe fôrças para enfrentar
novos combates.

No dia seguinte, aplicaram-lhe no corpo tochas
ardentes, mas, graças ao suave )esus, nada sentiu.
Atirada a uma caldeira de azeite fervente, dela saiu
absolutamente inciene.

Naquela hora, falando aos espectadores, uma
multidão embasbacada, Santa Margarida, com Çuen-
tes exortações, converteu um sem-número de almas.
E os convertidos, inflamados, firmes na f.é, foram
imediatamente decapitados. A grande heroina, logo
depois teve a mesma sorte.

O culto de Santa Margarida tornou-se popula-
ríssimo no fim da Idade-Média. A lenda, embelezada
com novos detalhes, corrcoireu de modo decisivo, tal
como a variante que sofreu a cena do dragão: Mar-
garida, atirada a um poço, com o dragão, foi por êle
engolida viva. Todavia, graças à virtude da pegue-
nina ctuz gue sempre trcuxera consigo, o monstro,
ao eair, fraturou a coluna e, aos berros, morreu, o que
perm-itiu que a nossa Santa saísse ilçsa de dentro
dêle.
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O Espírito Santo, descendo do céu, di-lo outra
variante, sob a forma de uma branca pombinha, disse-
ra-lhe, o que se transformou em versos:

Quem de ti f izer memória,
Fôrça terá, e uitoria.
Onde ho'uuer relíguia tua,
Ou quem tua Vida folhear,
Deus jamais ha de oluídar,

Santa Margarida e representada ao lado de um
dragão, trazendo a decantada cruzinha, que sempre
a acompanhava, numa das mãos. Cumpre salientar
que esta santa virgem e mártir foi uma das que, por
meio da voz, manifestou-se a Santa foana D'Arc.

t**



SANTO AURÉLrO (*)

Bispo
Santo Aurélio foi bispc de Cartago, primaz da

Ãfrica, em tempc,s de Santo Agostinho.
Grande adversário do paganismo, contra êle

lutou sem descanso. Naqueles idos, o culto dos már-
tires servia de pretexto para orgias, principalmente
orgias ncturnas: Àurélio conseguiu, e conseguiu
ràpidamente, que tais excessos fôssem substituídos
por piedo,sas vigílias.

Foi êste bispo que rogou a Santo Agostinho,
para esclarecer os seus fiéis, que escrevesse algo
contra a ociosidade monástica. O De opere rfloÍtêt-
chorum apareceu por volta do ano 400.

O donatismo, cisma gue caiu sôbre a Igreja af.ri-
cana, foi atacado com sucesso por Aurélio. Havia
em Cartago um bispo donatista, chamado Parme-
niano, ao qual sucedeu Primiano. Havia ainda outro,
acoroçoado pelos dissidentes, Maximiano. A fim

e seis outros, todos presididos pelo santo bispo com
autoridade, mas caracterizando-se pela simplicidade
e moderação.



Os pelagianos, numa certa época, apareceram
férteis em disputas. Em fins de 41 1, Aurélio houve-sê
bem com Cáléstio, o principal discípulo de Pelá-
gio (1).'Faleceu 

o santo bispo de Cartago a 20 de-julho
de 430, um mês e alguns dias antes de Santo Agos-
tinho, morto aos 28 áe agôsto do mesmo ano. Com
o grande bispo de Hipona, Aurélio foi dos mais finnes
suitentáculos da Igreja. São Fulgêncio inscreveü-o
entre os grandes Doutôres.

***

PADRE ROHRBACHER,

(1) Ver Cartas de Santo Agostinho.



BEM-AVENTURADO GREGÓRIO
LOPES (*)

C o n Í e s s o r

coração, nêle acendeu o desejo imenso de partir para

o Nàrro Mundo, onde se poria às ordens do Senhor

Iesus-Hóstia.
Logo, aquêle h rinciPiou

a chama"r a atãnção. humano'

entocado nas brenh olhos do
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disse.

E voltou para o isolamento.

O povo, porém, continuou a julgá-lo perigoso,
daí nova investigação ordenada pel,o ãrcebispo. "

o jesuíta que se desincumbiu da missáo assim
resumiu o pensamento, dirigindo-se ao arcebispo:

Monsenhor, se eu me cornparasse ao homem,
dir-te-ia que ainda não sei o ABC espiritual.

nais e comestíveis. Herborista, deixou um livro de
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grande utilidade para os farmacêuticos, onde descre-

,r", u virtude de-um seÍl-rúÍrero de plantas.
Demais, foi alfaiate e sapateiro. Os sapatos gue

usava, e gue consertava, duravam para mais de

três anos.
Faleceu o bem-aventurado Gregório, o primeiro

anacoreta em terras americanas, às Índias Ocidentais,
a 20 de julho de 1596, com a idade de cinqüenta e
quatro anos, depois de mais de dois meses de peno-

síssima enfermidade.
Morto, disputaram-lhe as relíguias. À sua tum-

ba, milagres infindos f.izejÍ'am com gue ali acorressem

multidões.
Em I 616, as relíguias de Gregório Lopes foram

transferidas para Santa Fé, ficando com os carmelitas
do México.

O arcebispo de Burgos transportou para a Es'
panha, em 1636, a cabeça do bem-âverturado con'
Íessor.

Tendo Gregório deixado escritos, Filipe IV da
Espanha, em 1625, o'rdenou ao vice-rei Henrique
Pacheco y Osório, marguês de Cerralvo, que os

reunisse e dêles cuidasse.
Dentre as suas obras hâ uma Explicação do

Apocalipse e um Tes ouro de medicinas Para diuersas
enf ermidades.

No mesmo dia, na abadia de São Vandrilo de

Fontenelle, Santo Ansegiso, abade. Nascido por
volta de 770, era Íilho de Anastácio e de Himilrada,
da mais alta nobreza franca, guerem alguns autores
que da família real. Faleceu Santo Ansegiso em 833,
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p-ouqo depois de ter sido atacad_o de paralisia. As
abadias de São Vandrilo de Fontenellá e de Luxeuil
honravarl-no como santo desde tempos bastante
antigos.

Em Hildesheim, o bem-aventurado Bernardo,

Em Coimbra, Portugal, Santa Colomba, mârtir.
Em Cassino, _Campánia, São Severo, UisIà 

"confessor (seculo V).
Em Damasco, os santos mártires Sabino, lu-

liano, Máximo, Macróbio, Cássia, Paula e dez outíos.
Em Córdova, São Paulo, diácono e mártir, gue

repreendendo a impiedade e a crueldade de algúns
maometancs; e pregando constantemente a Jesus
Cristo, massacrado por sua ordem foi receber nó ceu

estava preparada. - Em Por-
te, virgem e mártir, que, tendo
es pela conservação da fC e da

"il,"#,"á 
"if â - d J"l' ã ti: :

abade, homem de santidade
admirável. Em Tr,àves, Santa Severa, virgem,
irmã de Modoaldo, bispo daquela cidade. Falecida
em 660.

Ít*



2t: DIA DE IULHO

SÃO DANIEL

Profeta
Nabucodonosor, rei de Babilônia, tornara-se

lias mais nobres do país, c o âcotr-
panhar e viver junto dêle. estavam
Daniel, Ananias, Misael da tribo
de |udá. O chefe dos eunucos gue os tinha sob sua
direção deu-lhes outros nomes: chamou Daniel Bal-
tasar, Ananias Sidrac, Misael Mísac, e Azarias Ab-
dênago.

O rei ordenou lhes servissem todos os dias da
carne que a êle era servida e do vinho gue êle bebia.
Mandou-os instruir com cuidado na literatura e na
língua dos caldeus e fixou o têrmo de três anos para
sua instrução, durante cs guais deviam ficar sob a
vigilância de Asfenez, antes de entrar a serviço
do rei.

Como sôbre a mesa dos gentios havia iguarias
proibidas pela lei de Moisés, Daniel tomou a resolu-
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ção de evitar aquelas faltas, como as chamavam os
israelitas e rogou ao chefe dos eunucos, do qual Deus
lhe havia conciliado as boas graças, que lhes permi-
tisse abster-se daquelas iguarias da mesa real. Temo
o rei, meu amo, respondeu o outro; ordenou que fôs-
seis alimentados da sua mesa; se vir vossos rostos
mais abatidos do que os dos outros jovens, me f.arâ
perder a cabeça. Então Daniel, dirigindo-se a Ma-
lasar, a quem o chefe dos eunucos tinha confiado os
guatro moços, rogou-lhe gue experimentasse sômente
durante dez dias, dando-lhes para comer apenas legu-
mes e água, e visse depois se seu rosto estava menos
florido que o dos jovens que se alimentavam da mesa
do rei. Malasar deixcu-se persuadir e como, depois
da prova, os guatro adolescentes tivessem uma aipã-
rência ainda melhor gue os outros, êle lhes concedeu
o que piedosamente lhe pediam.

Ora, Deus deu a êsses jovens a ciência e a
inteligência de tôda espécie de livro e de sabedoria.
A Daniel, em particular, comunicou a inteligência de
tôdas as visões e de todos os scnhcs. Depois dos
três anos, o chefe dos eunucos apresentou-os a Nabu,
codonosor que, tendo conversado com êles, achou
que, entre todos s5, jovens, não havia quem os igua-
lasse. Mandou então ficassem com êle. Cada dia
aumentava sua admiração. Sôbre qualquer questão
que lhes fizesse, com relação à sabedoria e à inteli-
gência das coisas, encontrava nêles dez vêzes mais
luz que nos outros adivinhos e sábios de seu reino ( I ) .

No intervalo dêsses três ancs aconteceu um fato
que Íêz brilhar a sabedoria de Daniel, diante de todo

(1)
parecem

Dan., I. Os Asophim de Daniel, os

ser os mesmos, até no nome.
sóphoi dos antigos gregos
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o povo. Dois juizes de inigüidade, não tendo podido
seduzir a casta Susana, acusaraÍr-nâ diante do povo
de ter cometido o crime cclm um moço, em seu jardim.
Ante seu falso testemunho Susana foi levada ao lugar
do suplício para ser apedrejada. Daniel pôs-se a
gritar bem alto: sou inocente do sangue dessa mulher!
Acusou de falso testemunho os dois juizes pergun-
tando-lhes separadamente: so,b que árvore os vistes
cometer o crime. Um respondeu: sob uma aroeira;
o outro: sob um carvalho. Assim, provada a mentira,
foram apedrejados em vez da inocente Susana.

Outro fato igualmente extraordinário elevou
Daniel ao lugar. de primeiro-ministro do gráo-vizir
do império babilônico.

No meio de seus vastos projetos de conquistas
Nabucodonosor teve um sonho do gual despertou
muito assustado. O sonho, tinha-lhe escapado da
memória. Queria, entretanto, gue os Magos lhe
dissessem qual tinha sido o sonho e sua interpreta-
ção; e porque êles não o puderam Í.azer, condenou-os
à morte. Daniel, gue estava incluído em seu nümero,
tendo sabido porque o procurava, pediu uma licença
e rogou a Deus, com seus companheiros, que lhe
revelasse o mistério. Daniel teve a revelação e pediu
para ir falar com o rei. Disse-lhe:

"Nem os sábios, nem os magos, nem os adivi-
nhos, nem os astrólogos podem revelar ao rei o mis-
tério que o atormenta; mas há no céu um Deus, que
revela os mistérios, que vos mostrou, ó rei, as coiias
que devem acontecer nos últimos tempos. Vosso
sonho e a visão de vosso esp;rito, quando estáveis
em vosso leito, vêm de la. Pensáveis, ó rei, estando
na cama, no que devia acontecer naguele tempo; e



aguêle gue revela o,s mistérios vos manifestou as

coisas fúturas. Quanto a mim, não é por sabedoria
maior em mim gue no resto dos homens, que êsse

mistério foi revelado, mas a fim de gue o rei soubesse

da interpretação dêsse sonho e conhecêsseis os per-
samentos de vosso coração.

"Vós, portanto, ó rei, olhastes e vistes uma
enorme estátua; essa imensa estátua, de talho e brilho
extraordinários, estava de oê diante de vós e seu

aspecto era formidável. Dessa estátua, a cabeça era

de ouro puríssimo, o peito e os braços de ptata, o

ventre e as coxas de bron ze, as:" pernas de ferro, uma
parte dos pés de ferro e a outra, de argila. VOs
ôlhaveis, quando uma pedra desprendeu-se da monta-
nha, sem toque de qualquer mão, bateu na estátua nos

pés de ferio e argila e os despedaçou. Ficaram
reduzidos a pó o ferro, a argila, o bron ze, a prata e

o ouro; tornaraÍl-se como a palha fina, e pequena,
que o vento leva no ar, durante o verão e desap ?Íe-
ceram sem encontrar mais um lugar; mas a pedra,
que tinha batido na estátua, tornou-se uma enorme
montanha que encheu tôda a terra. Êsse é o sonho;
agora, diremos o sentido dêle, em vossa presença,

ó rei. (1)
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(1) Tu, rex, cogitare cepisti in strato tuo, quid esset futurum post

haec; et qui revelaü mysteria ostendit tibi quae ventura sunt. Mihi
quoque non in sapientia, quae est in me plus quam in cgnctis viven-

tibus, sacramentum hoc revelatum est; sed ut interpretatio regi ma-

nifesta fieret, et cogitationes mentis tuae scires. Tu, rex, videba^s, et

ecce quasi statua una grandis; statua illa magna, et estatura subli-

mis, stabat contra te, et intuitus ejus erat terribilis. Hujus statuae

caput ex auro optimo erat; pectus autem et brachia de argento;
poro venter et femora ex aere; tibiae autem ferreae; quaedam autem

ÍictilÍs. Videbas ita, donec abscissus est lapis de monte sine manibus,



"Vós, ó rei, vós sois rei dos reis; o Deus do céu

deu-vos o reino, a [ôrça, o império e a glória; e todos

os lugares onde moram os filhos dos homens, os ani-

mais 
"dos 

campos, as aves do céu, êle ós deu em

vossas mãos; âle vos f.ez o senhor de todos; vós, Pof-
tanto, sois a cabeça de ouro, Depois de vós, virá um

reino de prata, menor que vós; depois um terceiro
reino de brorrre, que governará a terra. O quarto

reino será Íorte có-o ô ferro: do mesmo modo gue

o ferro quebra e esmaga tudo, assim êsse impêrio

de ferro guebrará e esm agatâ tudo, Mas como vistes

que os pés da estátua e os dedos dos pés eram, em

parte dá argila e em parte de ferro, êsse reino, embora

iendo sua ãrigem do ferro, será divididg, segundo

vistes o Íerro misturado com a argila. E como os

pés em parte eram de ferro e em parte de argila-, êss.e

reino será também firme em parte e em parte Írágil.
E como vistes o ferro misturado com a argila rlâ1l-
chado de lama, êles se misturarão também com alian-

ças humanas; mas não ficarão unidos, como o ferro
ie pode unir com a argila. Ora, nos dias dêsses reis,

o Deus do céu suscitará um reino que jamais será

destruído a outro Povo, maS

guebrará reinos, e subsistirâ,
ále, etern vistes a Pedra, destacada
da montanha, sem mão alguma, guebrar a argila e o
ferro, e a prat d, e o ouro. O grande Deus, mostrou
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et percussit statuam in ped.ibus ejus ferreis et fictilibus, et comvni-

nút eos. Tunc contrita sgnt pariter ferrum, testa, aes, argentum-et

aurum, et redacta quasi in Íavillam aestivae aere&e, quae rapta sunt

vento; nullusque locus inventus est eis; lapirs autem, qui perctlsserat

statuam, factus est mons magDus et implevit universam terra.m. Hoc

qst somnium; interpretationem quoque eius dicemus eoram te, o

rex. Dan. II, 29-36.
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ao rei o que deve acontecer Ílc, futuro; o sonho é
verdadeiro e a interpretação muito certa. (1)"

Nabucodonosor, atônito de tantas maravilhas,
prostrou-se de rosto por terra, adorou, como Davi e
ordenou lhe trouxessem vítimas e incenso e se lhe
sacrificasse; logo que se pôde traduzir o original,
ordenou lhe fôssem oferecidos dons de pão e de licor,
para que fizesse uma oblação. Que Nabucodonosor,
talvez ante a exposição de Daniel, não o adorou como
um Deus, mas como seu servo e pro Íeta, vemos por
esta resposta do príncipe: Na verdade, vosso Deus,
é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e aquêle
que revela seus mistérios, pois que pudestes manlfes-
tar um mistério, tão oculto. Ao mesmo tempo, o rei

(1) Tu rex regum es: et Deus coeli regnrun eü fortitudinem,
et imperium et gloriam, dedit tibi; et omnia in quibus habitant filii
hominum, et bestiae agri, volucrqs quoque coeli, dedit in manu tua,
et sub ditione tua universa constituit: tu es ergo caput aureum.
Et post te consurget regnum aliud minus te argenteum; et regnum
tertium aliud aereum; quod imperabit universae ter:ae. Et regnum
quartum erit velut ferruuu; quomodo Íerrum comminuit et domat
smnis,, sic comminuet et conteret omnia haec. porro, quia vidi,sti
pedum et digitorum partem testae figuli et partem ferream; reg-
num divisum erit, quod ta,men de plantario ferri orietur, secun.d.um
quod vidisti ferrum mistum testae ex luto. Et digitos pedum ex
parte ferreos, et ex parte fictiles, ex parte regnum erit solid.um,
et ex parte contritum. Quod autem vidisti ferrum mistum testae
ex luto, commiscebuntur quidem humano semine; sed. non adhae-
rebunt sibi, sicuti ferrum misceri non potest testae. rn diebus autem
regnorum illorum, suscitabit Deus coeli regnurn, quod in aetenrum
non dÍssipabitur et regnum ejus alteri populo non tradetur; commi-
nuet autem et consumet universa regna haec et ipsr:m stabit in
aetem.um, secundum quod vidistÍ, quod. de monte abcissus est lapis
sine manibus et comminuit tesüam et ferrum et aes et ârgentrrm
et aurum. Deus magnus ostendiü regi, quare ventura sunt postea
et verum est somnium, et fidelis interpretatio ejus. Dan. rr, g7-4b.
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elevou em honra a Daniel, deu-lhe grandes e magní-
ficos presentes e o nomeou governador de tôda a
BabilOnia. Daniel obteve do rei que Sidrac, Misach
e Abdênagc tivessem a administração da Babilônia;
ficava à porta do rei, isto ê, no palácio e perto de

que a vemos realizada, na história e sob nossos olhos,
qual não deve ser nossa admiração, no'ssa f.ê, nosso

árno" à divina Providência! Aí vemos a unidade, o

terra são, no fundo, o mesmo colosso, o mesmo impé-
rio universal, o metal sucede ao metal, o povo ao povo;
maséamesmaestátua.

Vos, diz o profeta a Nabucodonosor, uós

soís a cabeça de ouro. - O império assírio-babilônico
era o mais antigo, da terra, do qual sabemos alguma
coisa; foi certamente o primeiro, depois do dilúvio.
Com êle começa a história política. Seu poder, seu
brilho, são comparados ao metal mais antigo O

Quanto ao mesmo Nabucedo,nosor, iá vimos, e vere-
mos ainda, o que os profetas dizem de seu poder. Os
autores profanos estão de acôrdo çom os profçtas.

(1) rbld, 46-49,
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Megastenes, contemporâneo de Alexandre, num
fragmento conservado por Estrabão, diz que Nabuco-
donosor, célebre entre os caldeus, superou os traba-
lhos de Hércules e levou suas conquistas além das
Coeunas, e da Espanha, Ievou seui exércitos pela
Trácia e pelo Ponto. (1 )

Depois de uós, eleuar-se-á um reino de ptata,
menor gue o uosso. É o império dos medos e dos
persas, fundado por Ciro. Vasto, poderoso e rico,
êle devia ceder, Do entretanto, pela extensão e pela
duração, âo impêrio assírio-babilônico. Êste, â co-
meçar de Nemrod, tinha durado mais de mil e qui-
nhentos anos; aquêle durou apenas duzentos . á"r,

O grande macedônio fundou o terceiro império.
Era de bronze, conlo as espadas no tempo de Dãniel.
Menos precioso que a prata, menos aparente, menos
rico, o bronze, metal da guerra, ê também o metal
das artes. Belo emblema do gênio grego.

O ferro, que tudo esmaga, gue se torna duro no
âÇo, gue tudo destrói é a sangrenta Roma. Mas o
metal homicida é, ao mesmo tempo, o metal da agri-
cultura pacífica e nobre que alimenta o gênero humáno,
e forma os homens. Roma a sabia honrar; em sua
juventude, Ro,ma procura mais de uma vez seus gene-
rais à rabiça de um arado; a agricultura era a ocupa-
ção dos nobres do país. Ao sair das assembléias
do senado ou depois de ter conciliado as promessas
de seus clientes, os Fábios e os Valérios, voltavam
às suas quintas; homens, a quem reinos conquistados
tinham dado seu sobrenome, trabalhavam em seu
pequeno campo, vivendo com o suor do rosto. O
caráter de Roma era o ferro, suas virtudes de aço.

(1) Estrapoq 1. XV, Q, f, Joseph, Cont. app. t. r.
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Quando a desmo rulizaçáo predo.minou em Roma,

êsse imenso império tornou-se-cada vez mais fraco'

Dividiu-se sob'os triúnviros. Êstes quiseram, mais

de uma vez, misturaf-S€ de uma maneira humana,

isto é, por casamentos. Pompeu despos.ou )úlia' {lhu
a" Câàr; Antônio desposoú Otávia, irmã de Ota-

viano, depois Augusto; ela morreu mui depressa, Pala
o descat so de Rãma; não foi tratada como merecia

pelo indigno espôso; a chama da discórdia surgiu

ãntre os ãois .rnhudos, co,mo tinha fá surgido entre

sôgro e genro.e 
Maís tarde, os guerreiros dos povos_ estrangei-

ros chegavam a dignidade de Césares. Havia muito

tempo a extensão io direito de cidade tinha igualado

as nações estrangeiras aos romano's, para os direi-

tos; mas o ferro ã u argila não podiam ficar iuntos e

os restos do poder rómano formaram os imperios

da Europa.
Errquunto Daniel expunha assim a Íutura histó-

ria do ,rrirr"rro, Babilôniá estava no auge da glória;

os medos e os persas cresciam sob os antepassados

de Ciro, a Grecia via florescer o primeiro de seus

sábios, o fenício Tales; Roma, sob êstes últimos reis,

construiu edifícios que ainda existem. Quando essa

história foi realizada po,r nações conquistadoras ,e
escrita com rios de sangue, nas páginas do munclo

ántigo: a Ásia, a africá e a Europa, quando êsse

impãrio universal concentrado na sangrenta Roma,

tendo quebrado tudo gue ainda tinha, começava a

balançar-se em Seus pés mal seguros e procurava

sustentar-Se com alianças humanas, a pedra, sepâ-

rada da montanha, sem mão alguma, veio ferir os pés

de ferro e de argila; o império divino de Cristo, 5eP-?-

rada da montanhq dç 
-§ião, 

sern nenhum auxíliq
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humano, veio ferir os pés dêsse império da fôrça,
encarnado num Tiberio, num Calígula, num Nero;
à mentira, à violência, ao ódio, deviam suceder como
fundamento a ve,rdade, a egüidade, a caridade. O
choque durou séculos. Mas enfim, aguelas nações
frementes, aguêles reis e aguêles principes hgádos
juntamente, cristo de Jeová, castigou com uma vara
de ferro e os quebrou como ,.ro, '.rã.o de argila. ( I ) ;

aquêle império universal da fôrça e do arbitrario,'co-
meçado p_or Nemrod, continuado por Nabucodonosor,
Tibério, Nero, Domiciano, Galeiio, desapareceu. O
império espiritual do cristo, saído da pedra de Sião,
tornou-se montanha e encheu tôda a terra. Há dezoito
séculos,, o trono dêsse rei pastor se ergue pacífico e
imutável, lâ mesmo onde a estátua d" Nabucodo-
noscr, esmagava tudo sob seus pés de ferro. Êsse
império de Deus jamais passou, jamais passará a
outras mãos; as portas d » inferno não prevalecerão
contra êle, êle subsistirá eternamente.

Depois dessas grandes conquistas, Nabucodo-
nosor teve outro sonho, que Daniel lhe explicou nes-
tes têrmos:

"Meu senhor, gue o sonho recaia sôbre aquêles
que vos odeiam e sua interpretação sôbre vossos ini-

vistes tão grande e tão
c,s céus e a extensão de

era magnífica, de frutos
do tinha seu alimento, à

sombra da gual descansavam os animais do campo, e
as aves do céu moravam em seus ramos, essa áryore,
ó rei, sois vós mesmo, que vos. tornastes tão grande
e tão poderose; pois vossa grandeza aumentoú e foi

(l) Salmo Z.
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elevada até o céu, vosso poder se estendeu atê os
extremos de tôda a terra.

"Quanto ao gue vistes depois; um dos vigilantes
e dos s'antos, gue desceu do céu e disse: cortai essa
árvore, despojai-a; deixai, entretanto, suas raízes em
terra; gue ela seja atada com o ferro e o bronze, entte
as ervas do campo; seja molhada pelo orvalho do
céu e paste com os animais selvagens, até gue sete
tempos se tenham passado sôbre ela, eis a sua inter-
pretação, o rei!

Aí está uma sentença do Altíssimo, Çue foi pro-
nunciada sôbre o rei, meu senhor. ExpulsaÍ-vos-ão
com os homens; vossa habitação será com os ani-
mais e as feras; comereis feno como o boi, sereis
molhado pelo orvalho do céu; sete tempos sê pâssâ-
rão assim sôbre vós, até gue reconheçais gue o Altís-
simo domina no império do homem, e que êle o dá
a guem guer.

Quanto ao gue foi ordenado, gue se pÍeservâs-
sem as raizes da árvore, ê que vosso reino ficará
convosco, depois gue tiverdes reconhecido que os
céus são soberanos.

Por isso, dignai-vos ó rei, seguir o meu conselho
resgatai vossos pecados pela justiça e vossas ini-
qüidades pela misericórdia, para com os pobres; talvez
Deus suporte vossas ofensas e prolongue vos sa paz."

Tôdas essas coisas aconteceram ao rei Nabu-
codonosor. Doze meses depois, passeava no palácio
de Babilônia. Pôs-se a dizer: Não é a grande Babi-
lônia, gue eu construi na gran deza de meu poder e no
brilho de minha glória, paÍa ser a sede de meu
império?".

Não tinha terminado estas palavras, e ressoon
uma voz do céu: "A ti, rei Nabucodonosor, é dito:
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Teu reino passou de ti. Vão expulsar-te com os
homens; morarás com os animais e as feras; comerás
feno como o boi e sete tempos passarão sôbre ti, atê
que reconheças que o Altíssimo é o soberano no reino
dos homens, e que o da a quem lhe apraz."

No mesmo instante aquelas palavras se realiza-
ram em Nabucodonosor. Foi expulso com os homens;
comeu feno como o boi, seu corpo foi molhado pelo
orvalho do céu, os pêlos cresceram-lhe como â peÍru-
gem das águias e suas unhas, como as garras dos
pássaros.

"No fim do tempo, eu, Nabucodonosor, elevei
meus olhos ao céu, e meu conhecimento voltou, e eu
bendisse o Altíssimo, e louvei aguêle gue vive para
sempre e glorifiguei-o, porque seu pod er é um poder
eterno e seu reino, de geração em geração. Diante
dêle, todos os habitantes da terra são como um nada;
êle f.az segundo sua vontade no ex+árcito do,s céus e

nos habitantes da terra. Não há ninguém que resista
à sua mão e gue lhe diga: Que fizestes? Nesse
tempo, meu conhecimento voltou-me e reconguistei
a honra e a glória da realeza; minha primeira fonma
me foi restituída, meus príncipes e meus grandes vie-
ram procuraf-Ínêi fui restaurado e.m meu reino e fo-
deado de magnificência maior que nunca.

"Agora, portanto, eu, Nabucodonosor, louvo,
exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tôdas suas

obras são verdade, todos seus caminho's justiça e êle
pode humilhar aguêles que caminham na sober-
ba. (1)"

Sob o reinado de Baltasar, um dos sucessores
de Nabucodonosor, Daniel, viu a sucessão dos quatro

(1) Daniel, IV.
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grandes impérios, babilOnio, persa, grego e romano,
sob o emblema de quatro grandes animais, dos quais
o quarto é terrível, espantoso e prodigiosamente forte.

"Eu olhava, diz êle, guando foram colocados
trcnos, e o ancião dos dias nêle se sentou; sua veste
era branca ccmo a neve, os cabelos da cabeça como
lá, muito alva; seu trono era de chamas ardentes e
as rodas dêsse trono, um fogo abrasador. Um rio
rápido de fogo se espalhava diante de sua face. Um
milhãc, o servia e mil milhões estavam de pé diante
dele. Realizou-se o julgamento e os livros foram
abertos.

"Eu observava atentamente a causa do rumor
das grandes palavras que aquêle côrno (do animal )
pronunciava; olhava até que o animal Íoi morto, seu
corpo destruído e atirado ao fogo, para ser queimado
e o poder dos outros animais lhes, tivesse sido tirado;
pois a duração de sua vida lhes tinha sido dada até
üm tempo e um tempo.

"Eu observava naguela visão de noite e eis que
com as nuvens do céu vinha o Filho do homem, que
se adiantou atê, o ancião dos dias e apresentou-se
diante dele e êle lhe deu o poder, a honra e o reino;
e todos os povos, tôdas; as nações e tôdas as línguas
servir-lh e-áo; seu pod er é um po,der eterno, que não
lhe será tirado e seu reino é imperecível."

Pode-se ver na história universal da Igreia ca-
tólica com que exatidão essas predições se cumpriram,
através dos séculos; bem como as predições do mesmo
profeta, sôbre o império e os sucessores de Alexandre
da Macedônia.

O iu;zo de Deus sôbre o império de Babilônia,
realizou-se vivendo ainda Danie!, quando êsse impé-
rio foi subjugado por Ciro, o Persa, e seu sogro
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Dario, o Medo,. Daniel explicou a sentença ao
último rei de BabilOnia, na noite mesma em que ela
se devia executar. Foi igualmente estimado por
CiroeDario,oMedo.

Sob o seu reinado, êle viu, em novas revelações,
a próxima restauração do templo de ferusalém, depois
de setenta semanas de anos, a vinda do, Cristo, sua
morte, seguida da desolação irremediável do povo
que o terâ negado. Viu em particulares o que o povo
judeu teria que sofrer, da parte dos reis da Síria e
do Egito, desde a restauração do templo até à vinda
do Messias.

Tud profecias; os deta-
Ihes em com que tudo se
realiza e I realização nos é

atestada por nossos mesmos inimigos.
No quarto século da era cristã, o fenício Malco,

em grego chamado PorÍírio, f.êz um livro para refutar
Daniel. Para êsse fim, mostrou com que exatidão
no undécimo capítulo de nosso profeta está exposta,
primeiro, a história abreviada de Xerxes, e depois,
com que just eza e detalhe de circunstâncias está tra-
çada a história de Alexandre e de seus sucessores,
no Egito e na Síria. Provou por histcriadores perdi-
dos depois: Calínico, Sutório, |erônimo, Possidônio,
Claudio Teon, Andrônico Alípio e os dois livros de
Polibio e de Diodoro da Sicília, que não chegaram
até nós. Dessa exata realização da profecia, concluía
que tinha sido fabricada depois do [ato. Hoje os
incrédulos mesmos admitem que existia antes do fato.
De sorte que sabemos, pelo testemunho mesmo de
nossos inimigos, que as profecias de Daniel foram
feitas muito tempo antes dos fatos que anunciam e
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gue se ÍealizaÍam pontualmente.
mais?

Pode-se desejar

Alem disso, não sabemos que veneração, gue
respeito os judeus sempre tiveram pelas santas Escri-
turas? Respeito que aumentou, ao regresso do cati-
veiro de Babilônia. Não sômente o primeiro cânon,
ou catálogo autêntico dos livros santos foi feito sob
Esdras, catálogo no qual Daniel sempre foi incluído;
não somente se liam a lei e os profetas cada sábado
nas sinagogas, conta-se mesmo o núrnero de letras gue
havia em cada livro, a fim de lhe impedir a menor
alteração. Como então, três século: e meio depois de
Daniel, tão longo tempc', depois gue Antíoco Epifa-
nio morreu, impor a todo êsse povo, como profecias
sempre respeitadas de Daniel, profecias inventadas,
fabricadas depois do fato e de que antes, jamais,
alguém tinha ouvido Íalar?

E quem teria então, de repente, impôsto à nação
a profecia das setenta semanas? E quando? Essa
profecia, que a mais impudente incredulidade é obri-
gada a confessar ser conhecida dos judeus, muito
tempo antes do nascimento d" I. C. e o famoso rabi
Hillel gue viveu antes do tempo de nosso Salvador
ter escrito sôbre ela? Essa profecia gue contradiz
os preconceitos dos judeus sôbre o poder terrestre do
Messias e a duração eterna de seu impêrio? Essa
profecia que fornece aos cristãos armas tão vitoriosas
contra a sinagogâ, e que, entretanto, a sinagogâ colr-
servou tão religiosamente, ainda que, ferida em sua
precisão, tenha pronunciado anátema contra quem
calculasse aquelas semanas de anos?

Admiremos, bendigamos a Providência de nosso
Deus, que nos deu sua lei, seus testemunhos incríveis
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em excesso, (1 ) como o diz o salmista; gue Í.êz res-
plandec er a verdade para aguêles mesmos gue a cort-
batem. Mas não é tudo reconhecer essa verdade no
espírito: os mesmos demônios crêem e tremem (2) ,

mas não amam. Nos amamos a verdade; âm€mo3la
de todo nosso coração e de tôda Írossâ alma, ê o
verdadeiro meio de a bem conhecermos e de jamais
dela nos afastarmos. Nos últimos tempos,, muitos
serão seduzidos pelo espírito de mentira e perecerão,,
porgue diz o Apóstolo, não tiveram o amor da ver-
dade, gue os teria salvo. (3 )

Daniel mostrou-se não sômente proÍeta, mas
mártir da verdade. Eis o que lhe aconteceu sob o rei
de Babilônia, Evilmerodac: os babilônios adoravam
um ídolo chamado Bel (Baal, Belo), a quem todos
os dias eram oferecidas doze medidas da melhor fari-
nha, quarenta ovelhas e seis ânforas de vinho; o, rei
mesmo ia todos os dias adorá-lo em seu templo.

Uma vez perguntou a Daniel gue comia à sua
mesa e a guem honrava mais gue a todos seus confi-
dentes: Por gue tambem não adorais Bel? Res-
pondeu: Não sirvo os ídolos gue foram feitos pela
mão, mas o Deus vivo, que criou o céu e a terra e

gue tem tôda a carne em seu poder. Como! Res-
pondeu o rei, Bel não vos parece um Deus vivo? Não
vêdes guanto come e quanto bebe todos os dias? Ó
rei, disse Daniel, sorrindo, êsse Bel ê de barro por
dentro e de bronze por Íora, e jamais comeu.

O rei, encoleri zado mandou vir seus sacerdotes
e ordenou-lhês dissessem guem co,nsumia as ofertas.

(1) Testimonia tua credibilia facta sunt nimis. Salmo 92.

(2) Jacó, rr.
(3) Thess., ff.
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Se lhe provarem gue é Bel, Daniel morrerá; do coÍl-
trário, morrerão éles. Sim, diz Daniel, seja feito
segundo vossas palavras. Os padres eram em número

dJ setenta, sem se contarem suas mulheres e filhos.
O rei foi ao templo de Bel com Daniel. Lá, os padres

disseram: Vamos sair; e vós, ó rei, colocai asr iguarias
e servi o vinho; depois, fechai a porta, fechai-â colll

vosso sêlo. Amanhã de manhã, quando entrardes,

se não constatardes gue Bel comeu tudo, nós morre-
remos; do contrário, DaniêI, que mentiu contra nós.

O rei ordenou que colocasrsem as ofertas; Daniel man-

dou espalhar cinzas, por todo o templo.
No dia seguinte, ao despontar do sol, o rei veio

ccrlll Daniel. O sigilo estava intacto. O rei entrou
no templo olhou paÍa a mesa e exclamou bem alto:
Sois grande, ó Béll E não há engano em vós! Mas
Daniãl pôs-se a rir e segurando o re_i paÍa que êle

náo caminhasse adiante, disse-lhe: vede êsse pâvi-
mento; obs,ervai de quem são êsses vestígios de pés.

Eu vejo, disse o príncipe, sinais de pes de homens,

mulheres e crianças. Imediatamente, muito indignado',
mandou prender os padres, com seus filhos e suas

mulheres e êles lhe mostraram pequenas portas se-

cretas por onde entravam e vinham comer tudo o que

estava sôbre a mesa. Então fê-los morrer e entregou
o ídolo de Bel ao poder de Daniel, que o destruiu
bem como o templo. (1 )

Havia ainda um grande dragão ao qual os habi-
tantes de BabilOnia prestavam igualmente honras
divinas. Um dia o rei disse a Daniel: Direis também
que êle é de bronze? Ei-lo que vive, come e bebe.

Não podeis dizer que não é um Deus vivo; adorai-o,

(1) Dan., XIV, 1-21.
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então. Daniel respondeu: Eu adoro o Senhor, meu
Deus; é o Deus vivo. Quanto ao dragão, permiti-me
e eu o matarei, sem espada, nem porrete. O rei deu-
llr" a permissão e êle tomou pez, gordura e pêlo,
derreteu tudo junto, fez uma massa e a atirou à
garganta do dragão gue morreu. E Daniel dizia: Eis
o que adorais.

A essa notícia, os babilônios ficaram Íuriosos e

mataremos a ti e a tua família.

pente, mas o sol?
O rei, obrigado pela necessidade, entregou-lhes

Daniel. Êles o atiraram na cova dos leões. La havia
sete feras a guem se davam todos os dias dois cadâ-
veres, com duas ovelhas; então nada lhes deram a fim
de que devorassem Daniel, com maior certeza.

Enguanto o homem de Deus estava no meio dos
leões o anjo do Senhor apareceu ao profeta Habacuc,
na |udéia, guando êle acabava de preparar uma bebi-
da com pão molhado, num vaso o que ia levar ao
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então o anjo agarrou-o pelos cabelos e, na impetuosi-
dade de seu sôpro,, o transportou para a beira da
fossa. E Habacuc exclamou: Daniel, servo de Deus,
recebei o jantar que Deus vos manda! Daniel Í€s-
pondeu: Ó Deus, vós vos lembrastes de mim e não
abandonais aquêles que vos amam. E levantando-se,
comeu e o anio do Senhor levou de novo Habacuc ao
lugar onde estava.

Sete dias depois, o rei veio chorar Daniel e,

tendo-se aproximado da fossa, olhou para dentro e

viu Daniel assentado no meio dos leões. Atônito,
pôwse a exclamar em altas vozes: Vós sois grande,
ó Senhor, Deus de Daniel e não há outro como vós!
E mandou tirá-lo da fossa. Ao mesmo tempo lá atirou
os que tinham sido causa daquele castigo os quaig
num instante foram devo,rados, em sua presença. (1 )

Daniel foi exposto ao mesmo perigo sob Dario,
o Medo. Os grandes do reino, inveiosos de seu
prestígio, procuraram f.azê-lo perder a dignidade à

qual tinha sido elevado. Co,mo tôda Babilônia era
testemunha de seu proceder irrepreensível, entrevi-
ram sem dificuldade que sômente sua religião lhes
poderia fornecer o pretexto de acusação. Não ousâ-
ram ainda tentar dêsse lado um ataque direto: mas
foram procurar o fraco e vaidoso mon arcu adulan-
do-o, aconselharam-no a Í.azer um edito ordenando
gue, durante trinta dias ninguém dirigiria nem a Deus,
nem a homem algum, pedido, qualquer, mas só ao
rei, sob pena de ser atirado na fossa dos leões.

Daniel soube da proibição; mas não deixou, se-
gundo o costume, de entrar em sua casa, de abrir as

(1) Dan., l(ÍV, 22-42.
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janelas do quarto do lado de |erusalém, de dobrar os
joelhos todos os dias em três horas diferentes, de
adorar a seu Deus e de lhe dar ações de graças.

Então aquêles homens chegaram e, tendo-o
encontrado em oração, foram ter com o rei, ao qual
lembraram a proibição, exigindo a pena pronunciada
que se devia executar contra todo aquêle que a vio-
Iasse. Logo depois acusaram a Daniel daquela vio-
lação. O rei, muito aflito imaginava, como poderia
salvar a Daniel; mas os outros insistiam em qrande tu-
multo e lembravam-lhe que, segundo o direito dos
medas e dos persas, todos os editos dos reis eram
irrevogáveis.

O rei então ordenou que se lêvasse Daniel à
cova dos leões; mas antes, falou-lhe e disse-lhe:
Vosso Deus, a ouem senzis continuamente, vos virá
libertar. Dario dirigiu-se à fos,sa, e a fechou, selan-
do, com seu sinête, a grande pedra que estava à
entrada, a fim de preservar do menor insulto o grande
homem ao qual êle tambem muito honrava. Depois,
voltou muito contristado; não comeu naquela noite,
nem dormiu. No dia sequinte, ao despontar da
aurora, dirigiu-se de novo à fossa e exclamou com
voz queixosa: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus,
a quem serves sempre, livrou-te dos leões? E Daniel
respondeu: ó rei, vivei eternamente! Meu Deus
mando,u-Íle seu anio e êle fechou a bôca dos leôes e
êles não me causaram nenhrrm mal, porgue fui iul-
qado iusto diante dêle e nada Íiz iqualmente diante
cle vós, ó rei, gue me pudesse tornar culpado. Trans-
hordando de alegria, Dario mandou tirar Daniel da
fossa dos leões e ordenou que lá atirassem seus
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acusadores, com mulheres e filhos; foram todos feitos
em pedaços, ao caírem no pavimento da fossa.

"Então o rei Dario escreveu a todos os povos, a
tôdas as nações e a tôdas as línguas gue habitam
sôbre a terra:

"Que a paz se multiplique sôbre vós!

"Eu crdenc'por êste edito gue, em todo oimpério
de meu domínio, todos ternam e respeitem o Deus de

Daniel; pois êle ê o Deus vivo, gue subsiste nos

séculos; indestrutível é seu impéri'o e seu poder .não
terá fim. Êle é o libertadc'r e o salvador, gue fêz
prc,dígios e maravilhas no cáu e na terra; êle libertou
Daniel da Íossa dos leões."

Eis, as últimas palavras do anjo a Daniel: "Ide
até vosso Íim; e descansareis e ressuscitareis para
vossa sorte, no fim dos dias." Depois disso, dormiu

de honras', incorruptível no meio da mais faustosa
das côrtes; confidente de Deus e dos reis, embora
anunciasse muitas vêzes a êstes verdades terríveis;
historiador do futuro, profeta da história universal,
que lhe dá seu conjunto: Daniel, numa palavra , cuia
sabedoria, era tão célebre, em todo o Oriente, Çue,
mais de meio século antes de sua morte, Deus ÍepÍo-
vava ao rei de Tiro, como um excesso de orgulho,
o pensamento de ser mais sábio que Daniel.

Que facilidade não havia então para aprender a
verdadeira sabedoria e os magos da Caldcia e da



Pérsia, de que êle foi por tanto tempo o, chefe, e os
padres do Egito e os brâmanes da Índia, súditos do
mesmo império, e os sábios da Grécia, gue começavam
e_ntão a viajar pelo Oriente para adguirir a sabedoria?
Certamente a filosofia grega gue nasceu, vivendo
ainda Daniel, não se pcde queixar, bem como a filo-
sofia do Egito e a da Índia, de que a Providência
lhes tenha tornado inacessível, a verdadeira sabe-
doria, a sabedoria divina.

***
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BEM-AVENTURADO ODDIN
BAROTTI (*)

C o n Í e s s o r

Nascido em Fossàno, no Piemonte, em 1334, de
uma antiga e benguista família, Oddin era filho de
Tiago e de Catarina.

Depois da ordenação sacerdotal, passou a dirigir
a paróquia de São foão Batista, que era a principal
da cidade em que nasceu.

Oddin foi pastor cônscio dos deveres; zeloso,
procurando encaminhar as ovelhas transviadas, foi
homem incansável.

Mortificando-se, jejuava continuamente, conten-
tando-se com alguma verdura ou legume.

Tornando-se terciário de São Francisco, trans-
formou a casa em que morava num concorrido asilo
para indigentes. Tendo feito peregrinações a Roma,
a Loreto e a |erusalém, depois que retornou da Terra
Santa organizou uma confraria chamada da Cruz, a
qual se ocupou com os doentes e os viajantes.

Conta.se de Oddin Barotti gue, tendo morrido
um maçpn, ehamando-o pelo nome, restituiu-lhe A
vida, disende-lhç, çaqithosançqtç i .-
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Não tenhas mêdo, não foi nada! Volta ao
trabalho!

O homem, que falecera no labor quotidian«,,
levantou-se e aplicou-se ao que vinha f-azendo, como
se tudo fôra um simples sonho.

Falecido em julho de 1400, com sessenta e seis
anos de contínuo serviço prestado a Deus, festeiam-
no as dioceses de Fossano e de Mondovi.

O papa Pio VII confirmou-lhe o culto em 1808.

No mesmo dia, em Limoges, São Roricio, bispo
e confessor, falecido em 506. Viveu em tempos de
Eurico, rei visigodo.

Em Therouanne, Santo Antimundo, bispo e coÍl-
fessor (século VI ) . Veio-lhe o nome do combate
gue moveu ao mundo.

Em Moyenmoutier, São |o,ão e São Benigno, ro
século VII, irmãos que se notabilizaÍam pela santi-
dade.

Em Roma Santa Praxedes, virgem que instruí-
da em tudo o que se refere à castidade e à lei de Deus
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o pêso de uma mó de moinho, e assim terminou a
vida com o martírio. Três outros soldados, Alexan-
dre, Feliciano e Longino foram martirizados com
êle. Em Tro,yes, Santa |ulia, virgem e mártir o t
No mesmo lugar, o martírio dos santos Cláudio, |usto,
fucondino e de cinco outros seus companheiros, sob o
imperador Aureliano. Em Comane, tà Armênia,
São Zôtico, Bispo e mártir, gue foi coroado sob Se-
vero. Em Estrasburgo, Santo Arbogasto, Bispo,
ilustre por seus milagres. Na Síria, São |oão,
Monge, colega de São Simeão.

***



22.0 DIA DE IULHO

SANTA MARIA MADALENA

Quanto à primeira introdução do cristianismo
nas Gálias, os sentimentc,s variaram na França, por
dois séculos. Ate então, tinha-se acreditado, como
aliás por tôda parte, que o cristianismo tinha sido
pregado na Galia meridional por São Lâzaro, primeiro
Bispo de Marselha, por suas duas irmãs Santa Marta
e Santa Maria Madalena, e por São Maximino, um
dos setenta discípulos, primeiro Bispo de Aix; gue
sob o imperador Cláudio, São Pedro tinha mandado
às Gálias, acompanhado de outros missionários, os
sete Bispos seguintes: Trófimo, de Arles, Paulo de
Narbona, Marcial de Limoges, Austremônio de Cler-
mont, Gaciano de Tours e Valério de Tr,êves; que o
Papa Clemente, terceiro sucessor de São Pedro, tinha
mandado Dionísio, o Areopagita, primeiro Bispo de
Paris.

Por outro lado, Santo Epif ânio diz de São
Lucas que êle pregou na Dalmácia, na Gália, e na
Itália, mas principalmente na Galia. O mesmo Padre
diz, ainda, que Crescente, discípulo de São Paulo,
veio pregar na Gália, e que é um êrro aplicar'se à
Galácia o que diz o apóstolo a êsse respeito na sua
segunda epístola a Timóteo. Santo Isidoro de Sevilha,
inçlui aiqda o apóstolo §ãq lilipe, Êntre os gue

t'\
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pregaram o Evangelho nas Gálias. Também, dssde
o ano 190, Santo Irineu de Lião provava a verdade
da fe catolica pela unanimidade da tradição em tôdas
as Igrejas do mundo, entre as guais põe as igrejas
estabelecidas entre os celtas ou gauleses. Alguns
anos depois, Tertuliano dizia aos judeus gue as diver-
sas nações das Gálias, se tinham submetido a
Cristo, com o resto do universo ( I ) . As diversas
nações das Galias são as quatro províncias nas guais
Augusto as tinha dividido: Narbona, Lião, Bélgica
e Agüitânia. Tal eÍa, então, a tradição antiga do
país e de alhures, sôbre a primeira introdução do
cristianismo nas Gálias.

Pelo fim do século dezessete, em seguida, e por
autoridade de Launoy, doutor suspeito e temerário,
certo número de escritores, mais ou menos infetos de
jansenismo, fazendo-se eco uns dos outros, propu-
seram e afirmaram gue aguela tradição comum e
antiga sôbre a primeira introdução do cristianismo nas
Galias era falsa e inventada depois do século décimo.
Católicos mesmos, sem a considerar com mais atenção,
repetiam o gue ouviam dizer. Tornou-se opinião
dominante na França essa, de gue falamos. Puse-
rârrr-se a mudar a tradição dos breviários e dos mis-
sais, tanto em Paris como em outras dioceses. Santa
Maria Madalena não era mais uma e a mesma; foi
dividida em três pessoas, a mulher pecadora e peni-
tente, Maria, irmã de Lâzaro e enfim Maria Mada-
lena da qual o Salvador tinha expulsado sete demô-
nios. A chegada de Lâzaro e de suas duas irmãs à
Provença foi declarada como não acontecida. A
missão apostólica dos sete primeiros bispos foi retar-

251

(1) Tertul., Adv. Judaeos, c. VII.

\
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dada de mais de dois séculos. Tudo, porgue tal era
a opinião de Launoy e de seus seguazes, §fue camj-
nhávam mais ou menos n rs pegadas de Lutero e de

Calvino. Entretanto, a Igreja romana, Ílo seu bre-
viário como no missal e no martirológio, e em seus

escritos mais certos, conservava a antiga tradição,
aliás, honrosa para a França.

Hoje, em 1848, um padre francês, o padre Fail-
lon da congregação de São Sulpício, demonstrou, por
muitos documentos: ou monumentos inéditos ou pouco
comuns, gue a Igreja romana tinha razáa e gue os

liturgistas franceses erraram em subverter tão preci-
pitadamente sua liturgia e antiga tradição, ante auto-
ridades e argumentos mais mesquinhos uns que os

outros. ( I )
Êle prova primeiro gue Santa Maria Madalena,

Maria, irmã de Lâzaro e a pecadora penitente, são

uma e a mesma pessoa. Prova-o pela tradição pri-
mitiva, perpétua e geral dos gregos e dos latinos.
Entre oi gtegos, exceto dois ou três'padres gue, de
passagem, admitem ou supõem várias pessoâs, ê uni-
dade foi reconhecida e ensinada por todos os outros,
principalmente por aguêles gue trataram _da guestão
de uma maneira mais expressa: Amônio Sacas, rres-
tre de Orígenes, em suâ - Harmonie des Euangiles

- ? Eusébio de Cesaréia, em seus - Canons évan-
géliques -, traduzidos por São f erônimo. Orígenes

lor primeiro imaginou várias mulheres em lugar de

uma só. Ainda não está bem de acôrdo consigo

(1) Monumentos inéditos sôbre o apostolado de Santa Maria

Madalena na Provença e sôbre oS outros alústolos dessa regiáo,

Sáo Lázaro, Sáo Maximino, Santa Marta, as santas Maria Jac<í e

salomé, pelo autor da Denriére vie,, de M. olier, dois vols. in quarto,

de Migne.
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mesmo. Reconhece até duas vêzes que muitos intér-
pretes do Evangelho falam sômente de uma mulher.
Num lugar supõe três ou mesmo quatro, persuadido
de que era êsse o meio de se res'olverem mais fàcil-
mente as objeções de Celso. Aliás, admite três;
mais adiante, sômente duas; enfim, há uma passagem
onde parece admitir apenas uma. Tambêm Orígenes
foi citado pró e contra as distinções. São Crisóstomo
acha que todos os evangelistas parecem falar de uma
só pessoa; em sua opinião particular, distingue duas,
e mesmo várias pecadoras. Eis os dois Padres gregos
que se afastam do sentimento antigo e comum. Santo
Efrem, diácono da Igreja de Edessa, na Síria, vivia
no século IV. Como seus escritos eram lidos püblica-
mente depois da sagrada Escritura, seu parecer pode
ser considerado como o da Síria inteira. Ora, diz
positivamente que a pecadora penitente, Maria, irmã
de Lâzaro e Maria Madalena, possessa de sete de-
mônios, é uma e mesma pessoa, que depois de uma
vida escandalosa, mereceu ser associada aos após-
tolos e evangelistas, por anunciar a ressurreição do
Salvador. Quanto à tradição da Igreia latina, o autor
Í.az ver que os Padres latinos supõem todos, sem
exceção, que Maria Madalena ê a mesma irmã de
Marta ou a pecadora. Enfim, por um trabalho tão
edificante como interessante, expõe a aplicação ale-
górica, que os santos doutôres f.azem das diversas
aÇões da pecadora, de Maria, irmã de Lâzaro, e. de
Maria Madalena, à gentilidade, antes pecadorâ, de-
pois penitente, depois mais santamente dedicada, como
de uma só e mesma pessoa.

Quanto aos argumentos de Launoy e seguazes,
para introduzir nos breviários a distinção de Maria
MadaleÍra, os principais, são dois enganos assaz sin-
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gulares. Citava-se em favor da distinção uma passa-
gem de São Teófilo de Antioquia, que vivia no se-
gundo século. A passagem é Íormal: sõmente, eÍl
vez de ser de São Teófilo de Antioquia, é de Teofi-
lacto, escritor do Baixo-Império, que vivia não preci-
samente no segundo século, mas no décime-priÍreiro.
Para os críticos que queriam remontar à Igreja ro-
mana, o engano é um pouco forte. Eis aqui outro
que não no é menos. Os reformadores jansenistas
da liturgia na França apoiaram-se no martirológio
romano, paÍa introduzir no breviário de Paris, a
dezenove de janeiro, a festa de Santa Maria e de
Santa Marta; a inovaçáo de Paris, foi imitada em
muitas outras dioces,es. Um jesuíta flamengo, o
Padre Sc'llier, f.êz ver que essa inovação galicana se

apoiava sômente sôbre um êrro. Eis o gue diz o
martirológio romano a dezenove de janeiro: Festa
dos San/os Mário e Marta, sua espósa e de seus

filhos, Audifax e Abacuc, nobres persas, que, tendo
uindo a Roma sob o império de Claudio, aí so,freram
o martírio. Mas como os liturgistas modernos pude-
ram encontrar nessa notícia a festa de Santa Maria
e de Santa Marta, irmã de Lâzaro? Ei-lo: Em vez
de - Marius et Marthae sua espôsa, mulher, - uÍn
dos modernos doutôres leu Maria e Marta, F e
suprimiu, prudentemente, tudc' o mais. E os outros,
repetiram suas palavras. Quando o jesuíta revelou
êsse mistério, os inovadores de Paris, tiveram iuizo
assaz para suprimir tal festa numa nova edição de
seu breviário; ela porém, continuou a figurar nos bre-
viários de província. Esses são os dois principais
argumentos dos modernos, para distinguir Maria,
irmã de Marta e de Lâzaro, de Maria Madalena.
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Qs argumentos contra a missão apostólica de
Lâzaro, de l4arta e de Maria Madalená, bem como
de São Maximino, na Provença, não são mais per€o-
torios. No s,éculo XVII essa missão era reconhe-
cida por tôdas as igrejas do Ocidente. Launoy escre-
veu em falso, visto que São Lázaro tinha morrido
em Chipre, Santa Marta na Betânia e Santa Maria
Madalena em Éfeso e nenhum escrito ou mo,numento
anterior ao século XI fala de seu apostolado na
Provença. Para provar gue a tradição constante dos
provençais e de todo o ocidente sôbre São Lâzaro ê

falsa, Launoy cita apenas um compilador grego do
século XI ou XII, gue, falando das relíguias, de um
São Lázaro, justo descobertas em Chipre sob
o imperado,r Leão VI, o confunde com Sao Lâzarc
de Betânia, gualificado por tôda parte de - mártir -,e gue os cipriotas jamais julgaram nem souberam
enterrado entre êles. Santo Epifanio, Bispo de Sala-
mina, em Chipre, no fim do século IV, fala em parti-
cular de Lâzaro e do caráter de sua ressurreição, mas
não supõe de modo algum gue seu túmulo esteja na
região, o gue não teria deixado de Í.azer, se disso
estivesse certo. Enfim os monges gregos da ilha
de Chipre consultados sôbre o lugar da morte de São
Lâzaro, depois da publicação da obra de Launoy,
responderam: "Que constava, por meio de monurreÍl-
tos antigo,s das igrejas gregas, que Santa Madalena,
Santa Marta, sua irmã e São Lâzaro, seu irmão,
tinham desembarcado na Provença e gue êles des-
cansavam naquele país." Launoy prova do mesmo
modo gue Santa Maria Madalena morreu em Éfeso,
visto gue, num fragmento grego de atos apócrifos,
se fala de uma Santa Maria Madalena, uirgem e

mártir, - supliciada em ÉÍeso e que se supõe a irmã

I
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de Lâzara. Mas a irmã de Lâzaro jamais foi guali-
ficada como virgem, ou mártir. Policrates, Bispo de
Éfeso, na carta, onde, no fim do segundo século
enumera tôdas as glórias de sua igre ja, náo diz uma
palavra seguer do túmulo de Santa' Maria Mada-
lena, bem como do da Santa Virgem; prova bem
clara de gue êsses túmulos lá não existiam. Pode-se
mesmo concluir que, se não fala da virgem e mártir
Maria Madalena, cuja glória Gregorio de Tours
celebra no Ocidente, é gue aquela virgem de ÉÍeso
ainda não tinha recebido o martírio no tempo de
Polícrates, mas o sofreu mais tarde. Quanto a Santa
Maita, Launoy, e seus repetidores, apoiam-se em
Flodoardo, para afirmar gue morreu em Betânia. Mas
Flodoardo diz sõmente que, em seu tempo se via ainda
em Betânia, a casa de Marta, mudada em igreja:
náo diz uma palavra, nem de sua morte, nem de seu
túmulo.

O grande argumento de Laun oy ê gue nenhum
escrito nem monumento anterior ao século XI fala
cic, apostolado de Lâzaro, de Marta e de Maria Ma-
dalena, na Provença. A época não está mal esco-
lhida. Pois, durante os séculos VIII, IX e X, a
Galia meridional foi devastada pelos sarracenos gue
destruíram todos os arguivos e monumentosr das igre-
jus. Todavia, escaparam muitos monumentors escritos
e outros , paÍa provarem o gue jâ provava suficiente-
mente a tradição, sempre viva e geral, isto é: o âpos-
tolado dos Santos Lâzaro, Marta e Maria Madalena,
bem como o de São Maximino, na Provença.

Eis a série dêsses monumentos publicados pelo
autor: I .n Uma antiga vida de Santa Madalena,
escrita no -século V ou VI, e transcrita textualmente
a outra mais extensa, composta no século IX por
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São Rabano Mauro, arcebispo de Mogúncia, as

quais confirmam ponto por ponto a tradição viva.
2.o O autor apresenta, como monumentos ainda,
mais antigos que essas vidas escritas, diversos túmu-
los da cripta óe Santa Madalena, primeiro, o de São
Maximino. Mostra gue aquêle túmulo confirma a

verdade da antig ã - Vtda - e prova gue, desde os

primeiros séculoi, e pto'nàvelmente antes da paz dada
ã Igreja por Constantino, os cristãos da Provença
honrariam São Maximino, seu apóstolo, como um
dos setenta e dois discípulos do Salvaclor. 3.n A
êsse túmulo acrescenta o de Santa l\'-adalena, gue

confirma também a antiga verdade da Vida antiga,
e prova gue, desde os primeiros séculos da Igreja, os

cristãos da Provença julgavam possuir e honravam
de fato o corpo de Santa Madalena, a mesma de gue
o Evangelho f.az menção. 4.e Mostra gue, mttito
tempo at tes das devastações dos sarracenos na Pro-
,rença, Santa Baume, era honrado como lugar de
retiro de Samta Madalena. 5.o Que, antes das de-
vastações dêsses bárbaros, se honrava em Aix o orâ-
tório do São Salvador, como monumento santificado
pela presença de São Maximino e de Santa Mada-
i"rra ã qrre, de fato, a êsses santos apóstolos se lhe
deve atribuir a origem. 6.n Que as atas do martírio
de Santo Alexandre de Brescia, na Itália, provam que,
sob o império de Cláudio, São Lâzaro era bispg d"
Marselhá e Sao Maximino, Bispo de Aix. 7.o Que,
antes das devastações dos sarracenosi, o corpo de São
Lâzaro ressuscitado por |esus Cristo, estava enter-
rado em Marselha, na igreja de São Vítor e que
se está bem fundado em se atribuir a origem das
criptas dessa abadia ao mesmo São Lâzara, primeiro
Biópo de Marselha. 8.0 Que a prisão de São Lá-
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zaro, em Marselha, é um monumento antigo, que
confirma o apostolado e o martírio dêsse santo. 9,e'

Que o túmulo de Santa Marta em Tarrascon, eÍa
muito venerado nos séculos V e VI; que ClOvis I,
atacado por uma doença, 'para lá se dirigiu e obteve
a cura. 10.' Que, antes das devastações dos sarra-
cenos, Santa Marta era honrada como Apóstola da
cidade de Avinhão. I 1.n Que as questões a respeito
da prim azia de Arles nada tem em contrário ao apos-
tolado de nossos santos e gue os arcebispos de Ar-
les, em vez de reclamar contra essa mesma crença,
a receberam e confirrnaram express amente. l2.n Que
o apostolado de São Lâzaro, de Santa Marta e de
Santa Maria Madalena é confirmado pelos martiro,-
lógios mais antigos do Ocidente. l3.n Que no co-
mêço do século VIII os provençais esconderam as
relíquias de seus santos apóstolos para as preservar
das profanações dos sarracenos e puseram num se-
pulcro com o corpo de Santa Madalena uma inscrição
do ano 710, concebida nestes têrmos: "No ano do
nascimento do Senhor, 710, no dia 6 de dezembro,
sob o reinado de Odoin, rrruito bom rei dos francos,
no tempo das devastações da profanação dos sarra-
cenos, êste corpo da muito guerida e venerável Santa
Madalena foi, por causa do mencionado temor dessa
pérfida nação, transferido mui secretamente, durante
a noite, de seu sepulcro de alabastro, para êste gue
é de mármore, do gual se retirou o corpo de Sidônio,
porgue aqui êle está mais escondido." Como notou
o douto Pagi, o rei dos, francos, de nome Odoin ou
Odorico, outro não é gue o famoso Eudes, duque da
Aqüitânia, às vêzes chamado de Odon e às vêzes
de Oton, Odoic ou Odoin. Era da primeira dinastia
dos reis dos francos, na gual vemos que todos os
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príncipes tinham o título de rei. Ademais, é precisa-
mente de 700 a 710, enquanto os francos, da Nêus-
tria e da Austrásia disputavam quem seria o senhor
dos reis indolentes, sob c, título de mordomo do palá-
cio; precisamente nesse intervalo o duque Eudes,
Odon, Odoin ou Odoic, foi o único defensor e do
mesmo modo,, c único rei da França meridional, contra
os sarracenos.

Eis agora particularidades que se nos âpresefl-
tam sôbre Maria Madalena. Um fariseu pediu ao
Salvador que fôs,se a um banguete em sua casa e

f esus, tendo entrado na casa do fariseu, sentou-se
à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora,
tendo sabido que êle estava à mesa na casa do fariszu,
trouxe um vaso de alabastr,c' cheio de perfumei es-
tando por trás dêle, a seus pés, começou a banhá-lo
com as lagrimas e cs enxugava com os cabelos; bei-
java-os, ungindo-cs colÍt aquêle perfume. Ora, o [ari-
seu que o tinha convidadc', vendo aquilo , dizia consigo:
Se êsse homem fôsse profeta certamente saberia quem
é essa mulher que o toca, pois é pecadora. E )esus
respondendo, disse-lhe: Simão, tenho alguqa_coisa
para vos dizer. Disse êle: Mestre, dizei-o. E |esus:
um credor tinha dois devedo,res: um lhe devia qui-
nhentos dinheiros e o outro cinqüenta. Como não
tinham com o que lhe pagar, êle perdoou a ambos.

Qual dos dois, portanto deve amá-lo mais? Simão
respondeu: Creio que aquêle ao qual concedeu um
benefício maior. ]esus disse-lhe: |ulgastes bem.
Voltando-se para a mulher, êle disse a Simão: Vêdes
esta mulher? Entrei em vossa casa e vós não me

destes âgua para os pés; e ela os banhou com suas
lágrimas e cs enxugou com os cabelos. VOs não me

destes o ósculo e ela, depois que entrou, não cessou



Maria Madalena, após ter aspargido perfumes sôbre os 1És do Salvador,

erurrya-os com seus cabelos. Gravura de Marcos Antônlo, seg:undo

um desenho de ll,afael. Século XVI.
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de beijar meus Pés. Não sôbre mi-

nha .ub"çu e ela embalsam perfumes'

Por isso, eu vos digo: lhe serão

perdoados, porgue muito amou eaguêle a quem Íle-
,o. fOr perãouáo, menos ama. Depois disse à mu-

lhe* Vàr.os pecados vos são perdoados. E os que

estavam à mesa começaram a dizet: Quem ê êste

;;; p.rdou os pecadós? . Mas 
- )esus disse. àquela

áufnãt: Vcss a'f ê vos salvou; ide em Paz' ( I )

Amar a Deus, amar quem é infinitamente amâ-

vel, é o gue ha de mais doce, de mais Íácil, de mais

feliz; "-ár 
a Deus ê a Íelicidade dos santos, ê a

felicidade do céu. Entretanto, essa ê no fundo a

única penitência gue Deus pede ao pecador; tôdas

as outras tendem óomente a tot Íaz".r- chegar àguela.

Sim, para nos perdoar logo todos os pecados, .que
tivéssemo,s podiáo.o*eter, a grande pena gue Deus

nos impôe ê, de tôdas
[ácil; éoque ÍazaÍeli
e no céu, ê amâ-lo de
nossa alma. Desde que
torna-Se justo, de mau torna-se bom, do inÍerno está

no paraíso. Oh! guem não amaria um Deus táo
bom!

Aconteceu depois gue ]esus ia de cidade em

cidade, de aldeia em aldãia, pregando e anunciando

o reino de Deus; e os dozeestavam com êle e algumas

mulheres, que tinham sido curadas dos espíritos fra'-

lignos 
" 

'dã 
enfermidades. Maria, que se chamou

Madalena, da qual sete demônios tinham saído e

iou,,; ;úh"r d; Chusa, procurador de Herodes e

(1) Luc., VII, 36-50.
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Susana, e várias outras, gue o ajudavam com suas
posses. (2)

Era costume entre os israelitas, como sabemos
de São |erônimo, (3 ) que os profetas que iam anun-
ciar a palavra de Deus, fôssem mantidos com víveres
e vestes, por piedosas mulheres. Vimos mesmo eXern-
plos, em Elias e Eliseu.

Outra vez, quando |esus veio a f erusalém, ainda
no arrabalde, uma mulher chamada Marta o recebeu
em casa. Tinha uma irmã, chamada Maria, a qual,
tendo-se sentado aos pés de fesus, lhe escutava as
palavras.

Ora, Marta, estava ocupada com muitos cuida-
dos para o servir; ela deteve-se e disse: Senhor, não

coisa ê. necessária. Maria escolheu a melhor parte
que jamais lhe será tirada. ( I )"

Marta é a imagem da vida ativa, Maria a ima-
gem da vida contemplativa; são irmãs, estreitamente
unidas uma à outra; têm ambas o mesmo obletivo,
agradar a |esus, mas uma a isso tende, por meio de

portanto, Çüe faz seu fim principal exercitaÍ-se desde
êste mundo, na contemplação divina é a melhor p,arte,

Q) Luc., VfIf, 1-3.
(3) Hieron., in cap., 27, Math.
(1) Luc., X, 38-42,
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mesmo não a titatâl coo-
rnidade. A vida gue Í'az

s por obras exteriores
mas exPõe o homem
sob êsse asPecto, ela

3vemos imaginar, entretanto'

que a vida co'ntemplativa.f"ju sem áção' nem a vida

ativa sem contemplação; distingue-se, Por isso' a gue

domina em cada ,-. Que vida mais ativa que a dos

apóstolos? E entretanto que vida
támplativa! NOs nos aPlicaremos,
e à pregação; à oração, -Para 

co

diviía; á pr"gução', PâÍâ fazer os

Os bons ãnyJs velam por nós, eis uma aç_ão contínua;

e êles vêem sem cestú u Íi ce de nosso Pai' que está

no céu; eis uma contínua contemplação' Deus sobre-

tudo une nêle um e outro; não sômente age sernpre'

.ãrr"rrrando o mundo'; produz o Filho; o Par-e o

ando-se, ã*'u*-se, prodluzetrr- o Espí-

ilho é o ato de inteligência do Pai, o

o ato de amor do Pai e do Filho; e

áo infinita de uma infinita contempla-

ção. A vida do cristão será tanto mais perfeita quanto

mais se assemelhar à vida de Deus'

"Ora,haviaumhomemdoente'úamado'Lâzaro'
de Betânia, 

-da 
vila de Maria e Marta, sua irmã.

Maria 
"ru 

uqr.tu q"" tinha derramado perfume sôbre

o Senhor, e lhe "árrguta 
cs prás com os cabelos; e

seu ir-ão Lâzaro estava doente. As irmãs, então,

mandaram cham â-lo, dize
amais está doente. O q,
doença nãc é mortal, ma

fim de que o,Filho dç De
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ora, ]esu,s amava Marta e sua irmã eLâz:ato. Tendo,
então, sabido gue estava doente, ficou dois dias no
lugar onde se encontrava. Lâzaro -orr", e |ezusveio para 

-o ressuscitar. Marta foi Íarar com ]eÁus e
depois voltou chamar a irmã, em segrêdo, aú""Jo,
o Mestre está ai e te chama. Logo ir" ouviu dizer
que o sâ, correu para êle.
Ora, I egado à casa, masestava o tinha encontrado.
Os jud na casa, a consola-
vam, quando viram gue Maria se levantara e saíra;
seguiram -Ítâ, dizendo: ela vai ao sepulcro chorar.
Quando então Maria chegou ao lugàr onde l"rr.estava, tendo-o visto, atirou-se-lhe uorle, e dissálhe:
senhor, se tivésseis estado aqui, meu írmão não teria
morrido! Quando |esus a viu chorando e os judeus,
que tinham vindo com ela, tambem choravarl, estre-
meceu no espírito e comoveu-se. E disse: onde o
pusestes? Êles lhe disseram: senhor, vinde e vêde.
E |esus chorou. 

-Depo,is, exclamou 
"á voz arta, Lâ-

zaÍo, vem, para fora! E imediatamente o morto saiu
vivo.

"Algum tempo
Páscoa, Jesus veio
Lâzaro gue êle ressuscitar
casa de Simão, o leproso,
tinha sido ) . Marta servia
estavam à mesa com êle. O.
de uma libra de verdadeiro n3rdg, perfume precioso

»és de Jesus e os enxugou
is, tendo quebrado o ,áro

re sua cabeça, enguanto
se encheu . do qdqr dq
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(1)

Q)
Matth., XXIV, 6-13. Marc.' XfY, 3-9. Joan. XIf' 1-8'

Joan., XII, 9-11,
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Maria Madalena recorürece Jesus cristo ressuscitado. segundq um
afrêsco de Giotto, em Pádua. Século XrV,
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ram de manhã bem cedo ao sepulcro, gue encontra-
ram vazio,

As outras voltaram e Maria Madalena ficou de
pé, do lado de fora do sepulcro, chorando. Enguanto
chorava, abaixou-se e olhou ao sepulcro; viu então

Senho,r e não sei onde o puseram. Depois gue disse
isso, voltou-se e viu Jesus de pé: não sabia gue era

fesus. Jesus disse-lhe: Mulher, por gue chorais? A
quem procurais? Ela, julgando gue era o jardineiro,
disse-lhe: Senhor, se o tirastes dagui, dizei-me onde
o pusestes e eu o irei buscar. Jesus di'sse-lhe: Maria!
Ela volüou-se e disse-lhe: Rabboni! o gue significa
meu senhor. ]esus disse-lhe: não me toques; pois
ainda não subi ao Pai; ide sõmente a meus irmãos e
dizei-lhes: Eu vou ao meu Pai, e vosso Pai, ao meu
Deus e vosso Deus. (1)

Assim, Santa Maria Madalena foi encarregada
por Nosso Senhor de levar a seus apóstolos a mais
Íeliz das notícias, sua gloriosa ressurreição; e depois,
com sua irmã e seu irmão ressuscitado, veio anunciá-la
à Í.eliz nação da França.

(1) Joan., XX, t-L7.

*t*



sÃo LOURENÇo DE BRÍNDISr (*)

Confessor

Lourenço nasceu em Bríndisi, ertr julho de 1559,
e no século chamou-se )úlio César.

Conta-se gue, com a idade de seis anos, pregou
na catedral da cidade natal, deixando o auditório
pasmado.

Depois da morte do pai, procurou os francisca-
nos, com os guais ficou até os catotze anos.

Os turcos, então, ameaçaram Bríndisi, e o jovem,
com a mãe, foi reÍugiar-se em Ven eza, onde um tio
se encarregou de sua edusação.

Em 1575, f.azia parte dos capuchinhos de Ve-
rona. Adotando o nome de l,rourenço, foi noüço
modesto, grave e amável. Àmante da penitência,
cingia-se com correntes de Íerro, jejuava três dias
por semana, alimentando-se sômente de pão e ver-
dura.

Meditando assiduamente os sofrimentos de
Nosso Senhor, viveu em Verona até o dia em gue,
adoecendo, enviaram-no a Pádua, para gue mudasse
de ares e onde, depois da convalescença, continuasse
os estudos.

ótimo estudante, nas horas de lazer estudou o
francês, o grego, o alemão, o siríaco e o hebraico.
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São Lourenço principiou a pregar antes mesmo
da ordenação.

Ordenado, continuou o ministério com redobrado
calor. O papa Clemente VIII fê-lo pregar aos judeus
de Roma durante três ano,s. Tendo obtido êxito inco-
mum, graças aos bons conhecimentos gue tinha do
hebraico, acabou , pela cultura linguística, a perco,rrer
a Europa: pregou na Hungria, Boêmia, Portugal,
Bélgica, Suíça, Alemanha, França e Espanha.

Aplaudido, São Lourenço de Bríndisi buscava a
sombra.

De 1602'a 1605, dirigiu a ordem. Sempre sim-
ples, doce e af.âvel, assim levou a vida.

Depois de ter fundado vários conventos, na
Alemanha, no Tirol e na Áustria, faleceu em Paz,
em 1619, no dia 22 de julho, em Lisboa, onde, iunto
de Filipe III, tratava da causa dos napo'litanos opri-
midos.

São, Lourenço de Bríndisi foi enterrado na Galí-
cia. Beatificado em 1783 por Pio VI, Leão XIII
canonizoü-o eÍl 1881.

***



BEM-AVENTURADOS FILIPE EVANS
E JOÃO LLOYD (*)

Mártires

Filipe Evans, jesuíta, e |oão Lloyd, padre secular,
foram executados em Cardiff em 1679.

Filipe, em 1665, com vinte anos, entrou na Com-
panhia de )esus, depois de ter feito os estudos em
Santo Omer. Aos trinta, foi ordenado em Liêge e,

logo depois, era enviado para o País de Gales. Prêso,
dado o movimento levado a efeito por Titus Oatesl
em novembro de 1678, aprisionârârn-ÍIo em Cardiff ,

no subterrâneo dum castelo. Ali, algumas semanas
depois, chegava |oão Lloyd, homem do Breconshire,
missionário na Grá-Bretanha. Como Filipe, fôra fal-
samente acusado de ter sido pilhado a ÍezaÍ a santa
missa, coisa então proibida.

Ambos foram enforcados, depois do que, desci-
dos do cadafalso, tiveram o corpo picado em pequenos
pedaços.

Evans morreu em primeiro lugar. Quando lhe
deram a notícia do dia da morte, calmamente jogava
tenis, esporte gue apreciava.

Pouco antes da execução, jâ com a corda ao
pescoço, dirigiu-se a Lloyd, dizendo:
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Adeus, Padre Lloyd, mas por pouco tempo,
porgue nos reencontrarem,os bem cedo.

foão Lloyd apenas saudou o povo com pouguís-
simas palavras, porque, como então dissera naguelq
hora, "jamais fôra bom orador".

Ambos os mártires da fé católica foram beatifi-
.ádor no ano de lg2g,

No mesmo dia, em Marselha, São Salviano, coÍl-
fessor, desaparecido depois de 470. Nascido na
Renânia, f.oi moralista, prosador, poeta e polemista.
Da sua obra sobressaem O Bem da Virgindade, tra-
balho gue se perdeu; um livro sôbre a última parte
do Eclesiaste, também perdido; e a obra-prima, De
Gubernatione Dei.

No mosteiro de Iburgo, o bem-âveÍIturado Benno,
bispo de Osnabruck, falecido em 1088.

Em Yeneza, o bem-aventurado Agostinho Fangi,
de Biella, confessor, desaparecido em 1493. Domini-
cano, foi prior de Soncino, tendo operado milagres
em vida á depois da morte. Morreu exclamando:
"Glória a Deus! Gloria ao Altíssimo!"

Em Besançon, São Pancrâcio, bispo e confessor
( século IV) .

Em Pavia, São |erônimo, bispo e conÍessor. Fa-
lecido em 787, é guase desconhecido.

Em Lodi, São Galtério ou Gualter, confessor,
fundador do hospital gue se chamou d:a Miseticordia
e depois de São Galtério. Faleceu em 1224.

- 
Em Filipes, Santa Síntica, de gue São Paulo faz

menção; é Em Ancira, na Galácia, a festa de São
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Platão, mártir, gue, sob o governador Agripino, foi
rudemente chicoteado, rasgado com unhas de ferro e
sofreu vários outros tormentos, ainda mais cruéis;
enfim, tendo a cabeça cortada, entregou a alma inven-
cível, nas mãos de seu Criador. Seus milagres em
favor dos escravos foram atestados pelos atos do
segundo concílio de Nicéia. - Em Chipre, São Teó-
filo, pretor, gue, aprisionado pelos árabes e não
podendo ser induzido, nem po,r orações nem por âÍnêâ-
ças, a renunciar a |esus Cristo, pereceu pela espada.

Em Antioquia, Sao Cirilo, Bispo, afamado por
sua ciência e santidade. - Na Alvérnia, São Mene-
Iau, abade. No mosteiro de Blandinberg, São
Vandrilo, abade, célebre pelos milagres. - Em Citó-
polis, na Palestina, São |osé, conde.

***



23: DIA DE IULHO

SANTA BRÍGIDA

da Suécia

O gue o Salvador disse a Nicodemos: -O e-spírito

sopra oíd" guer, o mundo cristão o v!t, pelos fins do

séãulo XIV- em Santa Brígida, da Suécia e Santa
Catarina de Siena. Aquela nasceu nos confins extre-
mos da Suécia, na província de Upland, Ílo domínio
de Finstad, não longe de Upsala, então capital de

todo o,reino. Nasceú no comêço do século XIV, no

ano de 1302. Seu nome ê prôpriamente Birgida,
transformada em Brígida pelo uso cornum. Sua família
era das mais ilustres; tinha parentesco próximo com

a família real e descendia dos antigos reis do país.

Nela a piedade era hereditária, mo a nobteza, O
avô, o bísavô e o trisavô do pai de Brígida, Flo'r devo-

ção aos mistérios da Paixão do Salvador, Íizeram uma
peregrinação a )erusalém e aos outros santos lugares,
qr" l"tus Cristo ilustrou com sua presença. O prín-
áipe Birger, seu pai, iuiz ou governador da província
aá Uptaád, era tio-e* cheio de piedade e de virtude.
Fundou grande número de igrejas e de mosteiros; fêz
peregrinações a Roma, a |erusalém e a outros santos

lugaies, a exemplo de Pedro, seu pai e de seus ante-
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passados. Jejuava, confessâvâ-se e comungava tôdas
as sextas-feiras, a fim de conseguir a graça de sofrer
pacientemente as cruzes gue Deus lhe mandava até
a sexta-feira seguinte. A princesa, sua espôsa, cha-
mada Ingeburga, Íilha de Ligride, não tinha menos
piedade. O túmulo dos dois esposos existe ainda na
catedral de Upsala.

Quanto à Santa Brígida, da gual temos uma vida
contemporânea escrita por Birger, arcebispo de
Upsala, seu nascimento foi ilustrado por diversos pro-
dígios. Sua mãe, a princesa Ingenurga, es.condia
terna piedade, sob hábitos, convenientes à alta linha-
gem. Uma religiosa, vendo-â âssiÍl vestida, tachou-a
de orgulhosa, em seu coração. Na noite seguinte,
durante o sono, um personagem venerável apareceu-
lhe, dizendo: Por gue pensaste mal de minha serva,
tratandc-a de orgulhosa, o gue, entretanto, não ê
verdade? Dela farei nascer uma filha, com 'a qual
farei aliança, conferindo-lhe uma graça tão grande,
que tôdas as nações não serão suf icientes para a
admirar. A essa circunstância maravilhosa, o ârce-
bispo de Upsala, bem como cs outros biógrafos, acres-
centam uma segunda. A princesa Ingeburgâ, estândo
grávida de Brígida, naufragcu nas costas da Suécia
e foi salva do perigo pel,o irmão do rei. Na noite
seguinte, uÍl personagem vestido com uma roupa
brilhante apareceu a Ingeburgâ, e lhe disse: Foi ém
consideração à criança que trazeis, que fôstes salva
da mo,rte; tende cuidado em criar no amor de Deus
o gue Deus vos deu especialmente. Enfim, no nasci-
mento de Brígida, o vigário da paróquia, homem
venerável por sua idade e virtude, passava as noites
em oração numa igreja vizinha, quando viu uma
nuvem luminosa e no meio da nuvem a Santa Virgem
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sentada, tendo na mão um livro e dizendo-lhe: Nas-
ceu em Birger uma menina cuia voz admirável será

ouvida po'r lodo o mundo. Eis o gue refere o ;aÍce.-

bispo d" Upsala, bem como os outros biógrafos
contemporâneos de Santa Brígida.

Eátretanto, a maravilhosa criança ficou muda
durante os três primeiro,s anos. No fim dêsse tempo,
começou, não a balbuciar, como as crianças, mas a

falar perfeitamente como as pessoas já adultas. Viu-se
aí um efeito da sabedoria divina gue abre a bôca dos

mudos e torna eloqüentes as línguas das crianças,
a fim de tirar da bôca d'as crianças, e daqueles gue

ainda mamam, uf, louvor perfeito. Esperando, sua
piedosa mãe, cheia de boas obras e esmo'las, cottio
ôutro Tabit, caiu gravemente doente. Soube e prg-
disse a morte váriõs dias antes. Vendo a aflição do
espôso e dos outros, disse-lhes com muita coragem:
Pór que afligir-vos. É muito ter vivido' e ter vivido
bastante; ao contrário, devemos alegrar-nos de que

sou chamada a um Senhor mais podercso. Tendo-se,
então, despedido de todos, adormeceu no Senho'r. A
jovem Brígida foi confiada pelo pai a uma tia materna
tão prudente quão piedosa.-Na 

idade de sete anos, a criança viu diante do
leito um altar, e sôbre êle uma senhora assentada com
vestes resplandecentes, tendo na mão uma coroa e que
lhe disse: Vem, Brígida. A menina levantou-se logo
e correu para o altar. A senhora perguntou-lhe:
Queres esta coroa? A criança disse que sim e â se-
nhora colocou-a sôbre a cabeça e Brígida sentiu-a
como um círculo. Voltando ao leito, a visão desapa-
receu. Ela jamais, porém, a esqueceu. O gue não
é de admirar, observa o arcebispo de Llpsala, pois
era sinal de que seria um altar de holocausto, onde
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o fogo da caridade divina arderia sempre e fesus
Cristo, seu espôso lhe conservaria uma coroa imortal
e sem mancha nos céus.

Na idade de dez anos, era como um lírio muito
puro que se erguia da terra ao céu. Ostentava o
modêlo de tôdas as virtudes, a sobriedade, com a
m,odésti d, d simplicidade com a ponderação, a humil-
dade com a obediência, com a belez'a na consciência,,

Um dia, ouviu um sermão sôbre a Paixão de
f esus Cristo; ficou tão emocionada, gue escreveu
aguela Paixão nas tábuas do coração. Na noite
seguinte, viu )esus Cristo, sendo crucificado, o qual
Ihe disse: Eis como fui tratado. Ela, pensando gue
era coisa recente, respondeu-lhe: Senhor, guem vos
fêz isso? - Aguêles gue me desprezam e são insen-
síveis a meu amor, respondeu ]esus Cristo. Desde
êsse momento, refletindo, ela sentia-se tão sensível à
paixão do Salvador, gue não podia lembrá-la sem
derramar torrentes de lágrimas. Uma noite, quando
as jovens companheiras dormiam, saiu do leito e pros-
trou-se em adoração e em lágrimas diante do crucifixo
do quarto. Naquele mesmo momento lá entrou sêcr€-
tamente a tia, que, muito admirada de a ver naquela
posição, iulgou ser uma brincadeira da sobrinha e
mandou buscar umas varas para a corrigir e tornar
mais discreta. Mas, com sua grande surprêsa, âs
varas quebrarâr-se-lhe na mão. Disse então: Que
fizestes, Brígida? Alguma mulher vos ensinou essas
orações enganadoras? A jovem virgem respondeu .

chorando: Não, senhora, mas eu me levantei do leito
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para louvar àguele gue sempre me assiste. -, E guem
ê êle? -, É o Crucificado, gue vi ültimamente.
Dêsde aguêle dia, a tia começou a ter por ela mais
àfi:to e veneração, co,mpreendendo que semelhantes
disposições não vêm dos homens, mas de Deus.

Outra vez, guando a jovem virgem brincava com
as companheiras, o diabo apareceu-lhe sob Íorma
horrível, tendo cem mãos e cem pés. De espanto,
ela correu ao guarto, e recomendou-se humildemente
ao Crucificado. O diabo lâ apareceu, mas disse:
Nada posso Íazer, se o Crucificado não o permitir.
A tia soube mais tarde o gue haüa acontecido e reco-
mendou-lhe gue guardasse silêncio, sôbre o gue tinha
visto e pusesse a confiança em Deus, amando a fesus
Cristo acima de tôdas as coisas, sabendo gue a vida
de nossa peregrinação não pode ser sem tentação, a
fim de gue cada gual aprenda a se conhecer; aliás,
t ãg se pode ser coroado, se não se tiver vencido,
nem vencer sem combate, nem combater sem experi-
mentar as tentações d,o inimigo. ( I )

BrÍgida desejara ter permanecido sempre vir-
gem, mas na idade de fieze anos, seu pai Í.ê-la despo-
sar Ulphon, príncipe ou governador de Nerícia, gue
tinha dezoito. A exemplo dos jovens Tobias e Sara,
sua espôsa, guardaram a continência, perto de dois
anos, para obter de Deus a graça de usar santamente
do matrimônio e ter filhos fieis em o servir.

Tiveram oito, quatro meninos e guatro meninas.
A mãe, depois de ter vivido santamente na vir-

gindade não viveu menos santamente no casamento.
Regulou tão bem tôda a vida, gue jamais deixou motivo

(1) Acta §§, 8 Octob., Vita S. Brigltta, auctore Birgero,
archiepiscopo llpsolensi, cop. f.
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a alguma suspeita sinistra, nem a maledicência alguma.
Para isso, não admitia nem criadas nem companheiras,
cuja reputação não fôsse sem mancha , paÍa que sua
f amiliaridade não lhe atraísse alguma má [ama,
Sabendo que a ociosidade é mãe de todos o,s vícios,
dedicavâ-se com suas domésticas a trabalhos para as
igrejas e para os pobres, Iia as vidas dos santos e a
Bíbha, que tinha feito traduzir em língua gótica; ora,
ia à igreja e cuvia com prazeÍ o ofício divino. Com
seu espôso, o príncipe Ulphon, confessâVâ-se tôdas
as sextas-feiras e comungava todos os domingos e
festas. Como |udite tinha um oratório secreto, onde,
de vez em guando, se recolhia na presença de Deus,
examinava a consciência, chorava as faltas; onde,
quando o marido estava ausente, passava as noites
inteiras em oração, vigílias, jejuns e outras mortifi-
cações; sempre se abstinha de iguarias, as mais deli-
cadas, mas secretamente, para não ser notada pelo
marido ou por outros. Tinha a mais terna devoção
pela Santa Virgem, Çue, nos partos laboriosos, lhe con-
cedia um fácil resultado, quando todos pensavam gue
ia perder a vida. Suas esmolas eram muito grandes.
Tinha uma casa muito ampla para os pobres. Todos
os dias, alimentava doze dêles em casa; na Çuinta-
Íeira, lavava-lhes e beijava-lhes humildemente os pés,
em memória do que Nosso, Senhor tinha feito a seus
apóstolos. Restaurou grande número de hospitais
no país natal e em suas terras; lâ ia visitar os pobres
e os enfermos, acompanhada pelas filhas, especial-
mente Santa Catarina. La a piedosa mãe medicava
com as próprias mãos as chagas e as úlceras dos
enfermos, dando-lhes esmolas e dirigindo-lhes pala-
vras de consôlo, mostrando aos filhos, com o exemp[o,
como deviam um dia servir também aos pobres e aos
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enfermos por amor de Deus. Depois do nascimento
do oitavo filho, Ulphon e Brígida guardaram conti-
nência.

No ano de 1335, o rei Magno, da Suécia, des-
pgsou Branca, filha do conde Namur; gueria gue
Brígida, _suâ parente, fôsse governante 

-da 
jovem

rainha. Brígida interessou-se vivamente pela salva-
ção e pela prosperidade de uma e de outro, tanto
mais gue ambos eram jovens. Rogava po,r êles,
dava-lhes bons conselhos, às vêzes mês-o advertên-
cias, resultado de revelações sobrenaturais. A prin-
cípio muito êles aproveitaram. Mas ambos eram de
caráter inconstante, e por outro lado, outros coose-
Ihos lhes foram sugeridos. Com o tempo, o mal
venceu o bem; Brígida, anunciou calamidades: o, rei
ria-se e perguntava a Birger, filho da santa: Que
foi gue nossa prima, vossa mãe, sonhou esta noite
a nosso respeito? Mas as predições de Brígida se
realizaram. O reino de Magno, com o resultado do
mau govêrno, encheu-se de perturbações e de revolu-
ções; cs estados insurgiram-se contra sua tirania; êle
foi excomungado pelo Papa por ter confiscado as
rendas da Igre ja; a rainha Branca pereceu miseràvel-
mente em 1363; o rei, depois de ter perdido a coroa
da Suecia, morreu acidentalmente, afogado, ro ano
de 1374, (1 )

Brígida deixou a côrte muito cedo e Ulphon
seguiu o exempl,o da espôsa. Pensavam sômente em
se santificar, bem como a família. Fizeram muitas
peregrinações à Noruega, França, Espanha, Itália,
Alemanha; na Noruega visitaram, em Nidrósia ou
Drontheim, capital do reino, o túmulo do rei e mártir,

(1) Acta SS. 8 Octob., I)issert. praevia, § 8.



PADRE ROHRBACHER

Santo Olaus; na Espanha, São Tiago de Compostela.
Embora tivessem numerosa eguipagem, Brígida Í.azia
uma parte do caminho a pé por espírito de piedade
e de mortificação. Depois de ter visitado muitos sârl-
tuários, voltavam à pátria, quando o príncipe Ulphon
caiu doente na cidade de Arras; o mal tornou-se tão
grave, que êle recebeu os últimos sacramentos das

mãos do bispo, deixando Brígida em viva ansiedade.
Ela invocou Sao Dionísio, apósto'lo da França. O
santo apareceu-lhe , predisse-lhe que Deus queria
por meio dela totrnar-se conhecido do mundo e que
ela estava entregue à sua especial proteção e como
prova disso, seu espôso não morreria daquela doença.
Alguns dias depois, ela teve uma revelação de como

êle passaria a Roma e à santa cidade de )erusalém,
e enfim, sairia dêste mundo. Deus realizort miseri-
cordiosamente tudo aquilo, diz o arcebispo' de Upsala.
O príncipe reconguistou a saúde, depois de uma
doença muito longa; voltaram ambos com saúde à
pátria. Renovaram o voto de conservar a continência
ã resolveram entrar cada qual num mosteiro. Tendo
então regulado os negócios e disposto os bens, o prín-
cipe Ulphon entro,u no mosteiro de Alvastre, ordem
dós cistercienses, fundado em I 150 por Suercher, rei
da Suécia. Aí viveu alguns 'anos na prática de tôdas
as virtudes, e morreu em 1344. O príncipe Ulphon
de Nerícia é nomeado no menológio de Cister, a 12

de fevereiro.

Poucos dias depois da morte do espôso, Brígida
dividiu os bens entre os Íilhos e os pobres. Renun-
ciou à condição de princesa, para se consagrar intei-
ramente à penitência. Llsava apenas uma túnica de

linhq çom exceção dq véu, çqsl -que cobria a cabeça;
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usava um habito grosseiro, gue prendia com uma
corda cheia de nós. As austeridades gue praticava
são incríveis; duplicavâ-âs ainda, às seitas-feiras, e
nesses dias passava sômente a pão e água. Tendo
teito construir o mosteiro de Watstein, na diocese

todos as regras de Santo Agostinho, as quais êcres-
centou constituições particulares. Lemos, em alguns
autores, qu9 o salvador mesmo ditou essas regras,
mas coÍn ordem de as submeter ao exame do sobeiano
Pontífice, visto gue o salvador veio a êste mundo
não para destruir a lei, mas para a aperfeiçoar.

Santa Brígida ficou assim dois ãror na Suécia,
perto do mosteiro de Alvastre, onde estava enterrado
o espôso, como no novo mosteiro de Watstein. Sua

ção, suportar as palavras. Rezai para que eu perse-
vere. Com suas vestes de pobre, não deixou 

-de 
se

ponto gue os filhos queriam vingar-se disso; mas ela
rosou'lhç quç pada fizessem, dizendo: Deus é teste-
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munha de gue prefiro, por amo'r . de ]esus Cristo,
sofrer êsses desprêzos e estus zombàrias a ter a coroa
do rei sôbre minha cabeça.

Se a santa viúva teve de soÍrer da parte dos

homens, Deus a consolou superabundantemente com

revelações e comuniCações sobrenaturais. Essas feVe-

lações Íoram examinadas por do,utôres católicos e

aprcvadas pela Santa Sé, neste sentido, qug nada
côntém de contrário à fê e gue nelas se pode crer
piamente.

Os principais objetos dessas revelações e c-ot-
templaçõãs de Santa Brígida são: a Paixão do Sal-
vadôr e a Santa Virgàm. Quanto à Paixão do

Salvador, nada se vê aí, mais do que no Evangelho,
a não ser certas circunstâncias de particulares muito
naturais. Com relação à Virgem , diz-se expressâ-
mente que ela Íoi concebida sem pecado, ( 1) e que

subiu aos céus, em corpo e alma. (2) Uma das par-
ticularidades mais tocantes é a Virgem mesma, oâr-
rando a Santa Brígida seu progresso no conhecimento
de Deus e de .râ lei. )esde a mais tenra idade,
quando compreendi o que Deus -eÍa, sempqe fui
Cuidadosa e temerosa de minha salvação e de meu
procedimento. Mas, quando compreendi mais ple-
namente que o mesmo Deus era meu criador e iuiz
de tôdas as minhas ações amei-o intimamente, temi
ofendê-lo mais que nunca, quer por obras, guer por
palavras. Depois, quando soube que tinha dado sua

Íei e seus mandamento,s ao povo, e tinha feito com
êle tantas maravilhas, resolvi firmemente em minha
alma só amar a êle e nada mais que êle, e as co'isas

(1) Bened.,
(2) L_. Vr,

XfV. De ca,nonisat., l. VI, c. XLIX.
e. LX, IÃI, e LXII.

r'
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mundanas eram-me grandemente amargas. Enfim,
tendo sabido que o mesmo Deus resgataria o mundo
e êle nasceria de uma virgem, fui tomada de tão
grande amor para com êle, que só pensava em Deus,
que so queria a Deus. Afastei-me, guanto possível,
das conversas familiares e da presença de parentes
e amigos. Dava aos pobres tudo o que podia € reser-
vava-me apenas c simples vestuário e o pouco de gue
precisava para viver. Nada me agradava, fora de
Deus. Sempre eu dese java em meu coração viver até
o tempo de seu nascimento, na esperança de gue eu
mereceria talvez tornar-me indigna serva da mãe de
Deus. Fiz tambem voto, em meu ccração, de guardar
a virgindade, se Deus o tivesse por agradável, e nada
possuir no mundo'. ( I ) Encontramos revelações
muito semelhantes na vida de Santa Isabel da
Turíngia.

Alem das revelações gue se referem à fé, há em
Santa Brígida, cc,mo nas profecias da antiga lei,
muitas exortações, advertências, às vêzes muito seve-
ras a Papas, a reis, a povos, a. classes de homens,
padres e cavaleiros. Mais de uma vez essas exortações
encerraram ameaças proféticas gue tiveram suâ rêâ-
lizaçáo.

No ano 1371, a ilustre viúva sueca, como outrora
a ilustre viúva romana, Santa Paula, da família dos
Graccs e dos Cipiões, empreendeu, em iclade âvân-
çada, ante uma revelação, particular, a peregrinação
a )erusalém. Chegando a Roma jâ enfêrmã, ficou
mais doente ainda. Sentindo-se perto do fim, deu
avisos muito comoventes ao filho, o príncipe Birger
e à filha, Santa Catarina de Suécia, gue estava com
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(1) L. f, c. X.
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ela; depois, guis ser estendida sôbre um cilício, para
receber os últimos sacramento's. Morreu, a 23 de
julho de 1373, na idade de setenta e um anos. Enter-
fâfârn-fla na igreja de São Lourenço, in Panis-Petna
que pertencia às pobres Clarissas. No ano seguinte,
o príncipe Birger, seu filho, e Santa Catarina sua

filha, fiiera Íevar-lhe o corpo para o mosteiro de

Watstein, na Suécia. Foi'canonizada pelo papa

Bonifácio IX, a 7 de outubro de 1391. sua festa

está marcada para o dia 8 do mês de outubro. (2')

(2) Acta SS., 8 de outub.



sÃo JoÃo cASSr+No (*)

Confessor

Um dos grandes clássicos do monacato, São
|oão Cassiano, com suas Instituiçôes e as suas Con-
ferências ocupa lugar de destaque no meio religioso,
jâ gue ainda é lido nas abadias. Aguelas duas o,bras
são leituras de noviciado e de co,mpletas.

Quanto ao lugar em gue nasceu, atê hoje
permanece duvidoso: Provença, Síria, Palestina,
Constantinopla, Curdistão sempre vêem à balha.
Geralmente os biógraf,os de São |oão Cassiano dão-no
como nascido na România, porgue no cantão de Hís-
tria há várias inscrições sôbre uns Cassian, ( Ver
Marrou , Hist, Educ.).

Cassiano organ izou e redigiu doze livros sôbre
as instifuições cenobítica's e os remtilios para oito
uícios princípais,

Do hábito dos monges.
Da regra das orações e dos salmos da
noite.

III. Da regra das orações e dos salmos do dia.
IV. Dos que abraçam o renunciamento.

V-XII. Dos pecados capitais, aos guais acrescenta
(IX) a tristeza: distinção entre tristeza e
desencorajamenro (X ) ; vá glOria (XI ) ;
orgulho (XII ).

I.
II.



PADRE ROHRBACHER

A primeira parte das conferências trata da per-
?.

telçao crrsta.

I-II. Da discreção necessária para'alcançá-la.
III. Do renunciamento que responde à vocação.
IV. Da concupiscência.
V. Dos vícios.

VI. Do pecado.
VII. Da vontade contra os ataques do demônio.

VIII. Dos anjos e dos demônios.
IX-X. Da oração e da vida contemplativa.

XI. Da caridade.
XII. Da apatheia ou castidade.

XIII. Da graça e da liberdade.
XIV. Da ciência espiritual.
XV. Dos carismas e dos milagres.

XVI. Da amizade entre perfeitos.
XVII. Do essencial e do acessório na vida espi-

ritual, o prcpósito dos votcs e das promessas.
XVIII. Dos três gêneros de monges. (1)

XIX. Do fim das duas vidas cenobítica e anaco-
rética.

XX. Da vida purgativa.
XXI. Da liberdade dos filhos de

lei nova.
XXII.

XXIII.

XXIV.

Das tentações carnais que se

contrar entre os mais santos.
Da 'impecabilidade, gue não
mortais.
Do anacoretismo l suas servidóes e sua
doçura.

(1) Cenobitas, anacoretas, sarabaÍtas, sem falar dos isolados

fantasistas.

Deus sob a

podem eÍt-

ê para os
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São conferências notáveis, verdadeiros peguenos
tratados, todos consa,grados em honra do Cordeiro
imaculado, textos venerabilíssimos, lidos, relidos,
meditados por legiões de monges,. de religiosos e de
leigos.

Depois das Con ferências^ a
cono de Roma, que futuramente se
Cassiano escreveu uma notícia
Nestório, sôbre a Encarnação.

- São |oão Cassiano, gue São ]oão Crisóstomo
ordenou diácono, faleceu áo ano de 435.

***

€
/\

I



sÃo VALERIANO (*)

BisPo

São Valeriano foi o primeiro bispo conhecido de
Cimiez ,- talvez o primeiro prelado. daguela cidade.
Mon eleito Para
o epi ios de Riez
(439 nto Hilário
de Arles.

São Valeriano deixou vinte e uma homilias,
breves mas concisas, que tratam de guestões morais^

SObre para saber se o santo bisPo
foi se s algumas exPressões duvi-
dosas cou apurado.

A cidade de Cimiez eÍa vizinha do pôrto de

Nice. No século V, as duas cidades tinham cada
gual, o seu bispo, o gue levava a várias contestações:
o papa São Leão, reunindo as duas dioceses numa só,

entregoü-âs a Valeriano, para gue as dirigisse.

sufragâneo de Embrun.



se faz!) .
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Medalha de VasPasiano, imPe-

rador romano.

Em Leucádia, Santa Ana ou Susana, virgem,

(1) Apelido pelo qual a chamava'rn os mais chegados'
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24.o DIA DE IULHO

SÃO FRANCISCO SOLANO

Frutciscuto

São Francisco Solano nasceu em Monsília, n'a

Andaluzia, diocese de Córdova, no mês de março de

1549. Seu pai e sua mãe, distintos pela posição e

piedade, inspiraram-lhe desde os mais tenros anos,

o temor e o amor de Deus. Fez Seus estudos com

os jesuítas, onde conguistou o afeto de todos, pglu
modêstia e doçura. Sua presença sômente impedia
os jogos e as palavras desonestas. Amava tanto a
pdz, que se apressava em conciliar as discussões dos

io-pánheiros. Um dia, vendo dois homens bater-se
em duelo, ousadamente foi ter com êles, e lhes disse,
com extrema doçura: Pelo amor de Deus! Nao luteis
de maneira tão perigosa; pois não há ninguém para
vos reconciliar e certamente vos f erireis de morte.
Comovidos por essa ingênua demonstração, os dois
homens puseram a espada na bainha e separaÍârl-s€
€.Í). p:67.

As horas gue não consagrava ao estudo o jovem
Francisco as empregava em cultivar o jardim do pai,
aaeiizando êsse trabalho com cânticos. Para âuÍter-
tat 'a piedade, não menos gue a ciência, fregüentava
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assiduamente os sacramentos da penitência e da €ucâ-
ristia. Na idade de vinte anos, entrou para o convento
dos franciscanos de Monsília. As austeridades do
noviciado não eram suficientes para seu fervor. Sob
vestes ordinárias, usava um rude cilício, observava
um jejum quase contínuo, dormia sôbre sarmentos,
com um pedaço de madeira para travesseiro,; durante
o Advento e a Quaresma flagelâvâ-se fregüentemente
com o azorÍague, até f.azer sangue. Depois da pro.-
fissão seguiu os estudcs de filosofia e de teologia.
À medida em gue compreendia essas ciências, tran5-
formava-se err meditação, acompanhadas de o,rações
e de lágrimas, de sorte gue se tornou ao mesmo tempo
o mais sábio e o mais santo. Nomeado mestre dos
noviços, depois superior de um convento, instruía e
governava mais com o exemplo do gue com as pala-
vras. Tendo conseguido abdicar a êsses cargos, dedi-
cou-se completamente à salvação das almas, pregando
com muita fê, caridade e fruto, ao povo pobre da
região. Quando era mandado a pedir esmolas, reunia
em redor de si as crianças , e Íezava com elas as prin-
cipais verdades da doutrina cristã. A peste havia
aparecido na região e Francisco dedicou-se âo serviço
dos enfermos, para a alma e para o corpo também.
Ensinavâ-o,s a santificar os sofrimento,s e procuravâ
dar-lhes remédio. Os gue escapavam da morte, êle
os vestia de novo e levava à sua casa, com cânticos.
O religioso que o ajudava, morreu, e Francisco Íez
sôzinho o ofício de dois. Mas também foi atingido
pelo mal; logo gue se restabeleceu, voltou a tratar
dos queridos doentes, até que o flagelo cessou cortr-
pletamente. A fé e caridade obtiveram,mais üma cura
extraordinária.
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À populaçãoagradecida teste'munhava-lhe $Íân-
de estima-e afeto, e o humilde Francisco procurava

esguivaÍ-s€ a tudo. Pediu permissão_ para ir pregar
aoi ba.baros da África, esperando lá derrarnar sangue

pela Íé. Logrou sômente ir à América meridional, em

i 589. Nas iostas do Peru, o navio foi assaltado por

tremenda tempestade, gue o atirôu contra um banco

de 
'areia 

e abriu uma biecha no costado da embarca'

ção. O pilôto, não vendo mais remédio induziu os

principais passageiros a salvar-se nuqa_ chalupa.

Fr"ttiitco Solano era do número dêles. Mas, consi-

os exortou a implorar a misericórdia divina. Co'mo no

nas águas. A outra metade, na gual Francisco se

"rr.ooi, 
ava, ficou flutuando. O terior tinha chegado

ao auge, entre os companheiros de naufrágio; sôzinho,
sem temor, o santo os exortava a pôr a co,nÍiança

cordas sôbre as costas nuas. Depois gue passaram
três dias e três noites, entre a vida e a morte, viram
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a chalupa aparecer. Francisco ficou ai por último,
quando a outra parte do navio desapareceu nas águas,
depois de -o,s ter salvo durante írês dias. Deiois,
as águas afastaram a chalupa, e o santo a êla foí ter,
a nado; seu habito foi carregado pelas águas, mas
êle o encontrou de novo, ern terra, na pr"i".

Quando os missionários se reÍizeram um pouco
do cansâço,, em Lima, Francisco solano foi mandado
a mais de setecentas léguas, à província de Tucuman,
ou Rio da Prata, para evangel izar as povoações
nômades nas florestas e nos ãesertos. As línguas
eram diversas e muito difÍceis; aprendeü-âs em pouco
tempo, menos pelo esfôrço do espírito e da memória,
do gue pela graça daguele gue disse: Os gue crerem
em mim falarão línguas novas. Pois, no fim de guinze
dias falava uma dessas línguas com perfeiçáo de
maneira a sobrepujar os indígenas. Êstes, no comêço,
atribuíram o prodígio à magia, mas logo notaram
alguma coisa de maravilhoso. Como rra pri-eira Pen-
tecostes, enguanto o santo falava numa só língua,
era compreendido em tôdas as outras.

Mas, o novo apóstolo se dedicava ainda mais
gue à palavra, para a conversão das almâs, à oração,
aos- jejuns, às austeridades voluntárias. As viagens,
as fadigâs, os perigos, através das florestas, os dâer-
tos, os rios, nada lhe era empecilho para conguistar
a fesus Cristo os pobres selvagens, instruí-Io., b.ti-
zâ-los, ouvir-lhe a confissão. com o tempo, não teve
mais necessidade de ir a êles, pois êles mesmos vinham
procurá-lo em grande número. E o gue os magistra-
dos não tinham podido conseguir deles, nem com o
rigor_ da justiça e o temor dos castigos, o santo o
o,btinha com dizer apenas uma palavia, o gue êles
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imediatamente Íaziam com grande alegria. Eis, entre

outras, uma prova da autoilaua-" que sua humildade

e caridade lhe tinham granieado.

Um dia, era Quinta-Feira santa, enquanto os

fiéis estavam ocupados ncs ofícios divinos, chegou

um exército de 
-bárb"ror, 

trazendo-lhes guqrra e

morte. O espanto foi extremo. Francisco Solano

caminhou sôzinho para enfrentar o,s inimigos; e,

embora êles falassem línguas bem diferentes, âouÍl-
ó língua aPaz e a concórdia'
tão bãm, que mais de nove mil
iram o batísmo. A mudança foi

tal, que naquela mesma noite grande. número dêles

se uniram aos fieis católicos, para flagelar-se, em

honra de |esus flagelado na coluna. Todos aguêles

pã"or ,roltára- purã suas terras, afirmando ter ouvido
'tOdar as línguas na daquele santo homem. Outros
mil"gt", u.r-""rrtaram aináa sua f'ama. Um dia quando

pregava em Tucuman, soube que aquêle po-vo, por

l".rãu da falta de água, e stava para_ abandonar o
país, contra vontade ã co- preiuizo. Iluminado- por

b".r., afirmo,u-lhes que muito perto havia uma fonte

de água viva. Os habitantes não o podiam crer, por

."rrã da longa sêca e então saiu com êles a um

campo e, mosirando com seu bordão um lugar, de

todo áridc, ordenou que cavassem. Mal tinham
tirado um pouco de terra, correu- ágyu de uma fonte
muito abundante de água potável. Hoje ainda â cor-
rente ê táo forte que Í^, girar dois moinho's; e os

habitantes, espanhóis e índios, chamalll-Ílâ ainda de

a Íonte de São Solano.

Nomeado sucessivamente custódio da província

de Tucuman e suPerior dq ma§tÇiro de Lima' Fran-
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cisco tanto Í.ez com suas preces humildes, gue foi
a fim.de se poder dedicar
o e salvação das almas.
ças extraordinárias, com

ral dos corações, 'com o
dom das curâs, e o espírito de profecia. Como viam
realizareÍr-se suas predições e com exatidão, suas
ameaças causavam uma impressão terrível. Em 1603,
pregando na cidade de Trujillo, não'longe de tima,
anuncio,u expressamente, guinze dias antes, gue a
primeira daguelas cidades seria destruída cóm a
igreja onde êle pregava, não porém o púlpito, gue
ficaria intacto, no,meio das ruínas. o gue se verifióou
à letra, por um terremoto, a 14 de fevereiro de 16l'8.

No ano seguinte, depois gue' f.izera essa'-pre-
dição, isto ê, em 1604, estando em Lima, saiul um
dia dc mosteiro pela tarde, passou por üma grande
praça, diante do povo, gue acorreu logo, dJ todos
os lados. Pôs-se a falar muito fortemente contra'a
corrupção dos costumes, e, tomando para isso o texto
das palavras de São )oão,: Tudo o que há no mundo
é concupiscência da carne, concupiscência dos olhís,
e orgulho, da vida, anunciou de maneira ameaçadora,
a próxima ruína, não da cidade material, mas das
almas daqueles que lâ moravam.

- 
Essa pr_edição foi para o povo 'de Lima'o que a

profecia_ de Jonas tinha sido, para o de Nínive. 
-Em-

bora o santo não tivesse faládo da ruína da cidade,
mas da das almas, todos os ouvintes a interpretaram
ncs dois sentidos. A cidade intêira cobiiu-sá a" luto,
todos batiam no peito, e imploravam a misericórdia
divina; as igrejas fcram abertas, o S'antíssimo Sacra-
mento expos-to: confessaVam-se com grande coÍlpuÍl-
ção; os ccnfegsorçg da, çidade não eiam suficientes.
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Aquêle terror salutar se espalhou até pelas casas dos
religiosos: os de São Domingos f.izeram penitências
extiaordinárias e cantaram ladainhas para aplacar
a jus do Peru, esPantado com
essa tôda a cidade, Íoi falar
nagu arcebispo de Lima, Sao
Turíbio. LIma comissão foi nomead a para pÍocuÍâr-
lhe as causas. Ela chamou São Francisco, que lhe
repetiu o sermão, O efeito foi o mesmo: todos os
o,uvintes foram tomados de temor e desfizerâIr-se errl

lágrimas. Ao mesmo tempo o Santo deu uma decla-
ração por escrito de gue êle não tinha f alado da
destruição material da cidade, mas da ruína espiritual
das almas pelo pecado. Essa declaração f oi lida
püblicamente; mas ela não impediu que a compunção
e o terror aumentassem ainda mais. Então o vice-rei
disse: Não tomemos cuidados inúteis; 'agui está a
obra de Deus que quis por êsse meio abrandar os

corações até então, endurecidos.
O que Sao Francisco Solano tinha sido tôda a

vida, um mcdêlo de Íê, de paciência, de humildade,
de caridade e de devoção seráfica, o foi particul'ar-
mente nos dois meses gue precederam a morte.
Extenuado por uma febre ccntínua, contemplava o
Senhor sôbre a cruz e o ben dizia por f.azê-lo suprir
com suas dores e enfermidades à disciplina que êle
não mais se pcdia dar. Entretinha-se continuamente
cc'm Deus, ou dele falava com os irmãos. Muitas
vêzes era arrebatado em êxtase. Na festa da San-
tíssima Trindade, saiu da cela, apesar da f.raqueza,
e entoou com voz forte: Bendigamos o Pai e o Filho,
com o Espírito-Santo! Sua aspiraçãc, familiar era:
Glcrificado se;'a Deus! Na Íesta do Santíssimo Sa-
çramento teve convÇr:sas de êxtase e Çm o Cordeirq



a
PADRE ROHRBACHER

de Deus sôbre seu leito de dor. Êle predisse que
morreria no dia de São Boaventura, ,"u'.urto preãi-
leto. Três dias antes da morte, olhando o religioso
que o servia, derramou lágrimas e disse: Senhor
|esus, de onde me vem isso? VOs sois pregado na
cÍuz e eu sou consolado pelo ministério de vossos
servidores; vós estais nu, e eu, coberto; vós sois esbo-
feteado e coroado de espinhos, e €u, cumulado de
tantc's bens, consolado de tantas maneiras!

No dia de São Boaventura, 14 de julho, a febre
cessou, de repente e a respiração do enfêrmo exalou
um suave odor; suas mãos perderam as rugas. Os
religiosos rezavam o ofício divino e c, doente elevou
as mãos ao Gloria Patri e disse sua aspiração cos-
tumeira: Glorificado seja Deus! Cantaram depois o
símbolo da [é, que pequenos pássaros diante da janela
acompanhavam com suas vozes. Quando se chegou a
estas palavras, et incarnatus est de Spiritu Sanclo ex
Maria Virg ne , o sino da igreja tocou, como na ele-
vação da missa so,lene; o santo, olhando para o cÍu-
cifixo e cÍuzando as mãos, suspirou pela, última vez
sua oração: Glorificado seja Deus! e morreu a I 4 de
julho de 1610, na idade de sessenta e um anos.
Milagres sem número atestaram logo sua santidade.
As atas contam-lhes mais de cem, ptà,Íd sua beatifica-
ção. O processo de canonização cita ainda mais de
vinte o,utros. Êle foi beatificado por Clemente VII
e canonizado por Bento XIII, em 1726. Su'a festa foi
fixada para o dia 24 de julho.
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BEM-AVENTURADA CUNEGUNDA (*)

Virgem

Salve, Rainha dos céus, Mãe do Rei dos

Anjos!

Cunegunda, ou Kinga, teve esmerada educação.
Casada com Boleslau V, rei da Polônia, 'ambos vive-
ram na continência. Fundou em Sandeck um mosteiro
das clarissas. Terciária de São Francisco, à morte

simplesmente:

Vim para servir. Esgueçais o gue fui. A
comunidade recebe táo sõmente uma irmá a mais'

Serviu na cozinha, onde lavava a louça, na enÍ.ev
maria, e como varredoura de todo o convento.



Amável, simpática, muito doce, escolherârt-flâ
como abadêssa. Como abadêssa, faleceu a bem -ãyrarr-
turada em 1292, em grande paz.

O papa Alexandre VIII aprovou-lhe o culto em
1690. Um decreto da Sagrada Congregação dos
Ritcs, de 1715, confirmado por Clemen"t" Xl, Íêz de
cunegunda a padroeira da Polônia e do Grão-ducado
da Lituânia.

***



BEM-AVENTURADO JOÃO DE

TOSSIGNANO (*)

Bíspo e Conlessor

|o,ão de Tossignano, gue foi bispo de Ferrara,
nasceu na cidade da qual traz o sobrenome, em I 386,
Filho de Antônío Tavella e de Margarida, nobre e
rico casal, |oão estudou direito, em Bolonha, mas não
seguiu a carreira: em 1408, com vinte e dois anos,
procurou os pobres jesuítas de Santc, Eustáquio de
Bolonha, e dêles tomou o hábito.

Enviado, anos depo,is, para Yeneza, nos tempos
do cisma de Pedro de Luna contra o papa Gregó-
rio XII, declarou-se o,bem-aventurado do partido que
apoiava o pontífice. Imediatamente, com alguns coÍl-
panheiros, embarcou para Rímini, a reconfortar o
Santo Padre.

Nomeado, então, superior do convento' de Fer-
raÍa, corria o ano de 1426, ali ficou foão de Tos-
signàno até 1431, quando fo,i elevado ao episcopado,
vago com a demissão do velho bispo de Ferrara,
cansado dos seus trinta anos de govêrno.

Procurando, po,r humildade, fugir do cargo, pre-
textando o recebimento, e táo, só, das ordens menores,
o bispo de Mantua, um bravo dominicano, conferiu-lhe
as ordens maicres e o episcopado.
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]oão inicicu a visita da diocese pela catedral,
a 22 de janeiro de 1432. TOda a diocese foi visitada,
inspecionada, ora a pé, estafantemente, ora sôbre o
Iombo dum burro, monôtonamente.

Diz-se gue entre as relíquias que contava a cate-
dral havia cinco espinhos da coroa do Salvador: o
novo bispo, muito zelosamente, procurou prová-los.
Tomou, com todo o respeito,, dos cinco espinhos, ditos
da coroa, e levou-os a um turíbulo aceso: três foram
ràpidamente consumidos pelo [ogo, e dois deles Fer-
maneceram intatos, tintos de sangue. Fo,ram, então,
carinhosa e delicadamente encerrados num relicário
de cristal guarnecido de prata.

O bem-aventurado ]oão de Tossignano Íoi
padrinho de batismo de Hcrcules e de Sigismundo,
filhos do marquês Nicolau III.

Conta-se do santo bispo que, transbordando,
certa feita, o rio Pó, ordenou às águas que se con[o,r-
massem ao leito e às margens, o gue aconteceu no
mesmo instante.

Caridosíssimo, socorria a pobrez:a constante,
alegremente. Um dia, surgiu-lhe um leproso em
lamentabilíssimo estado. Suplico,u-lhe alguma coisa,
iâ que nada tinha. O bispo deu-lhe roupas. Nem
bem lhas entregara, o doente desapar"..r, deixando
no chão o que lhe fôra dado: era uma visita do céu.

foão de Tossignano morreu sexagenário (1446),
acabado pelas vigílias, pelas penitências. Deixou
duas obias: uma sôbre a religião perfeita, escrita em
italiano, no início do episcopado, e outra sôbre a
Resra dos ]esuítas, com uma pequena Vida de Co-
lombini, em latim.

+.rf,+



BEM-AVENTURADO ANTÔNIO
TURRIANI (*)

Conf essor

Antônio nasceu em Milão. Formado em medi-
cina, exerceu a profissão, e a todos os clientes dizia
gue, sendo,os pecados a Causa das doenças, necesSário

Jeria confessar-se para gue se obtivesse cura.
Antônio Turriani operou maravilhas, curas mi-

raculosas, e muitos dos seus clientes deixaram o

século para entregar-sê à vida dos conventos.
Finalmente, o bem-aventurado mesmo âcoopâ-

nhcu muitos dos que curou: abraço'u a religião,
entrando na ordem áos Ermitães de Santo Agostinho
da província de Milão,

De conduta exemplSr, logo se viu alçado à-Pr9:
fissão e às ordens sacras. Pôuco depo,is, escolhido
para prior, supli
para o cargo. E,
tisse transferir-s
três anos, procurou empre
pitais.

De Foligno, passou para São Tiago de Compos-
tela. Foi umá peiegrinação sui-generís; propondo-se
cuidar dos doentes gue encontrasse pelo caminho, Íêz
coisas maravilho,sas pela rota que se traçou.
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Antônio permaneceu três anos em São Tiago.
Admirado pcr tôda a gente, considerado como o
médico mais sábio de guanto,s por ali passaram, acima
mesmo das leis da natureza, contraiu inimigos.

Um domingo de Ramc,s, recebeu um ramo de
oliveira. Plantou-o. O ramo pegou, deitou raizes,
encheu-se de fôlhas, produziu. Do fruto, extraiu-se
o óleo, óleo que, já morto. o, bem-aventurado, curou
inúmeras pessoas.

Antônio Turriani ressuscitou dois mortos. Desa-
pare_cido aos setenta anos, aos 24 de julho de l4}q,
em Aguila, um seÍl-rúrlero de milagres foi observado
à beira do. túmulo onde lhe depositaram o corpo.
Clemente XIII, em 1759, honrou-o com um cúlto
público.

r*x



BEM-AVENTURADA LUÍSA DA
sAvÓlA (*)

Viúoa

De linhagem real, por part" d9 pai: máe' Luísa

era fíha do b";;;enturadã Amadeu IK dugue da

Ç;i;; e de ráúau. Neta de Carlos VII' sobrinha

ã" f"í. Xt " pri-" da bem-aventurada )oana de

Valois, Luisa nasceu no dia em gue se comemora os

santos Inocentes.
Moça, desejosa de levar vida religiosa, acabou

por casâr-se, Lã ob"diência aos p tis' com Hugo de

Chalons, ótimo cristão.
Luísa confessavâ-s€ seguidamente e comungava

teJóia Nosso Senho'r' Pe.Í-

':T"i:3:'%âHX3"fXh:
a trezentas e sessenta e cinco Ave-

Marias, e, pela festa das Onze Mil Virgens' dizia

ii..il. Ésmolas, Í.azia-as secretissimamente, e, à
mesa, contentavâ-Se com o gue lhe serviam pela pri-

meira vez. Doente, a sorrir encorajava os circuns-

tantes, "porque não tinha nada"'
Paciente, caridosa, humilde, amâvel' s.empre que

havia festa no castelo, sômente apreciava, "porgue se
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$greurr"i algumas vêzes, no castelo de Nozeroy."
Hugo, ao sãu lado, também se limitava a presidir,
como senhor da casa.

Luísa enviuvou em rqgo, Desde então viveu na
sombra, o castelo transformado em vãrdadeiro ãrr-
vento, onde só faltava, segundo o dito dum ,irit"rrt.,"apenas a sinêta," I

Tendo aprendido o latim com o padre perrino,
gue a deixou apta para corrigir falhas de ,à"t*
textos, levava a vida na oração] na contempr"çá", ãjejuar, a Í.azer penitência.

comendo pouguíssimo, tornou-se mais dericada e
esguia.

junho de I qg2, depois de se despojar de tudo
T:J"- guefossuía, procriou as clarissa, a" O;ú,na Suíça. Professa aos 29 de junho de rqg3, entie-
gou-se tôda inteira à vida monástica, obeá".";ã;;
sino com uma pontualidade admirabiiíssima. sem ;assentimento f.azia, Eaabaaê.ru,
encantada, se ns, ..ünicamente 

para
vê-la deixar o , no mesmo instante,,.

Dos trab nidaie, o, q;. mais amava
eram os afazeres da cozinha. As irmãs 

"r"- os 
..seus

ísa encontraram reÍúgio,

guanto Íezava a Nossa

TJ,#:f'3:T:?1',?:,#
levados narlNo.zeroy, depois para a capelà á"-;;it
cio real de T unm.

p Rupu Gregório XVI, em I 83g, confirmou-lhe
o culto.
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No mesmo dia, no Mans, São Pavácio, bispo e

V ou V). De São Pavácio nada
o gue foi o décimo-segundo ou
po do Mans, e gue é invocado

contra cobras.

Na Grã-Bretanha, Santa Lewinn, virgem e mâr-
tir, morta por dia 2a dljulho
de 1058 táve adas do Sussex
p'aÍaBergues, de São Winnoc.
Um monge de Bergues, Drogon, escreveu uma peça

dramáticà ittitulada- Translatio Lewinnae, onde desfi-
lam inúmeros milagres que a santa virgem operara.

Em Ardmore, na Irlanda, São Declan, bispo e
confessor (seculo V ou VI ) . Possivelmente origi-
nário do cond'ado de Waterford, na costa meridional
da Irlanda, quando menino uma língua de fogo lhe
apareceu sôbre a cabeça, durante o sono, prelúdio
da futura santidade a que chegou.

Em Troclar, na diocese de Albi, Santa Sigolena,
abadêssa, ou Segolena e Segulena.

Em Mouzon, Santo Arnolfo, mârtfu. Santo' Ar-
nolfo fo,i um peregrino que bandidos teriam assassi-
nado em Gruyêres, nas proximidades de Meziêres.
No dia 24 de julho de 971, o arcebispo de Reims,

Adalberãc,, transferiu as relíquias do santo mártir para
o mosteiro de Mouzon. Sua atenção fôra atraída
para o mártir quando êste protegera miraculosamente
a igreja de madeira de Warques, onde o santo corpo
descarrs'ava, guando do incêndio do lugar pelo conde
Otão. LIm monge escreveu a narração da translação.

Em Stone, na Inglaterra, os santos Wolfrad e

Rufino, mártires, ÍIo século VII.
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No Grão-ducado de Kiev, os santos Romano e
Davi, também chamados Boris e Gleb, mártires, €ffi
1015.

Em São Trond, Belgica, Santa Cristina, a Admi-
rável, virgem, falecida em I 224.

Na Suécia, o bem-aventurado Nicolau Herma-
nasson, bispo de Linkoping e confess.or, falecido no
ano de 1391.

Na Inglaterra, os bem-aventurados mártires de
Durham, ]o,ão Bo,st, forge Swallowell e |oão Ingram,
mortos em 1594.

Vigília de São Tiago, apóstolo c F Em Tiro,
sôbre o lago de Bolseno, na Toscana, Santa Cristina,
ürgem e mártir, que, tendo acreditado em |esus
Cristo, quebrou os ídolos de ouro e prata de sdu pai
e os deu aos pobres; depois, estraçalhada por golpes
e torturada por outros horríveis tormentos, aiirada
ao lagc,com uma grande pedra 3s, pescoço, por ordem
dêsse pai bárbaro, foi libertada por um arlo; outro
juiz, que tinha sucedido a seu pai, exerceu maiores
crueldades, que ela suportou com inalterável coos-
tância. Enfim, sob o governador ]uliano, atiraram-na
a uma fornalha ardente, onde fico,u cinco dias, sem
sofrer o menor mal; soltaram contra ela serpentes,
4e que ela foi preservada pelo poder de ]esus Cristo.
Por fim, cortaram-lhe a língua e, atravessada de
flechas, terminou o martírio. - Em Sao Vitorino, nos
Abruzzos ulteriores, s, martírio de oitenta e três sol-
dados, santos. - Em Merida, na Espanha, Sao Vítor,
homem guerreiro, que pelos diversos suplícios que
sofreu com seus dois irmãos, Estercácio e-Antenóge-
nes, terminou felizmente sua carreira, durante a pêr-
seguição de Dioclsçiano. - Na Síria, as Santas Niceta



e Aquilina que, tendc-se cc,nvertido pela pregação de
São Cristovão, mártir, e tendo sido decapitadas, coo-
seguiram a
Meneu e Ca
e confessor.

palma Ainda, santos
BispoMeneu e Capitorr. - Em Sens, Santo Ursicino, Bispo

VIDAS DOS SANTOS
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Virgem

Santa Glossinda, cuja vida foi escrita por São
|oão de Vandiêres, nasceu no fim do século-sexto,
na Gália bélgica, chamada depois França. Sua f.ami-
lia era das mais ilustres. Seu pai, Vintron tinha o
título de dugue; Fredegário nos diz gue era dugue
da Champanha e que no terceiro ano do reinado de
Teodeberto, em 598, foi morto pelas intrigas de Bru-
nehaut. Glodesinda ou Glossinda, praticonr a virtude
desde a infância, na casa paterna, onde foi educada
com o maior cuidado. Desde cedo consagrou-se a
Deus, não desejando outro espôso que o das virgens.
Entretanto, quando chegou à idade, seus parentes
casaraÍn-Ílâ coÍr um jovem nobre, chamado Obolen;
no dia mesmo em gue êle a devia levar para casa,
com grande aparato, para celebrarem as núpcias, foi
chamado 'ao palácio do rei. Era no tempo de Brune-
haut e de Fredegunda, tempo de facções e de assassí-
nios político,s. Obolen foi acusado perante o rei de
crimes enormes e atirado a uma masmorra durante
um ano; depois, condenado à morte. Ficando assim
v_irgem, Glossinda resolveu só ter como espôso a |esus
Cristo. Seus pais, todavia, pensavam em um segundo
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matrimônio; mas ela, resistia-lhes co,m tôdas as fôrças.
Seu pai tinha em Trêves uma irmã chamada Rotlinda,
abadêssa de um mosteiro. Pensava em lhe levar a
filha, para gue a persuadi eus dese-
jos e áos doÁ parentes. Gl ido disso,

dirigiu-se à cidade de M na igreja
de Santo Estêvão, gue é a ais segui-
Íârn-Ílâ, puseram guardas em tôdas as portas, para a
prender se ela viesse a sair. Glossinda ficou na
igreia seis dias, não sômente sem sair, mas sem beber,
,L- comer. Deus a alimentava co,m o pão dos anjos.
No sétimo dia, que era o dia do Senhor, um perso-
nagem de utp"cio angélico, seguido de duas belas
criánças , Ítà presença de todos, caminha diretamente
para o lado ão altar, onde Glossinda se tinha refu-
giado e, sob as vistas dos assistentes, coloca-lhe o véu
áa religião sôbre a cabeça. Depois, com os dois gue

u ,.guiu-, desaparece de repente, à vista de todos,
qr. Ti.um mudos de surprêsa, de temor e de admi-
ração, na presença da virgem, cobe!_ta com seu véu.
Tódos recánhecem que um anjo de Deus acabava de

lhes aparecer. Os guardas mesmos ,rêT prostrar-se
uo. pé. de Glossinda e lhe pedgm p-erdão L"-lu vio-
lêncía que tinham pensad, em lhe f.azet. El" PecÍ-
doa-lhes de todo o coração, volta para casa de seus

pais e humildemente vai visitar a tia em Trêves;
âprende dela tudo o que se refere à vida religiosa e

,ôlt. à querida cidade de Metz onde reúne certo
número de piedo,sas moças; obtém de seus pais um
terreno que tinham no, recinto dos muros e la funda
um mosteiro, onde reúne bem depressa cem religiosas.
Governou-as durante seis anos e aí morreu na idade
de trinta, em 640, pois se diz gue morreu antÇ§ de
Santo Aroq[qr Çuja morte se deu em 615, 

i
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O mosteiro tomou o no,me de São Pedro ou de
Santa Glossinda. No altar dêsse mosteiro ]oão de
Vandiàres devia servir por semana, na razáo-de seus
benefícios. Lá conheceu religiosas, gue lhe rogaram
escrevesse a vida de santa Glossinda, com a história
de suas transladações e de seus milagres. Êle escre-
veu a vida sôbre outra mais antiga, po,rém, mais curta
e de um estilo inculto, gue nói témos também. O
fundo de uma e de o,utra é o mesmo.

Vinte e cinco anos depois da morte, o corpo da
santa foi transferido da igreja dos Apóstolos ãu de
Santo Arnolfo, f.ora da cidade, a uma nova igreja da
Santa Virgem, junto ao mosteiro e gue seirviu de
sepultura às religiosas. O corpo foi encontrado sem
corrupção. Uma segunda transladação ocorreu da-
quela igreja à do mosteiro mesmo, sob Luís, o Bo,na-
chão, pc,r seu irmão Drogon, Bispo de Metz. Uma
terceira, erl 851, sob o Bispo Adalberon, quando foi
preciso restaurar-se a Igreja; |oão de Vandiêres o,u
de Gorze, que foi testemunha da última, descreveu
então os milagres de tôdas as três.

As religiosas de Santa Glossinda, antes de serem
expulsas de seu mosteiro em 1792, preservaram da
profanação o cc,rpo da santa padroeira e o corser-
varam com cuidado. Quando da restauração da
religião, entregaram-no ao bispo diocesano, â fim de
gue êle fôsse ainda exposto à veneração dos fiéis,
como outrora. Repousa em sua antiga igreja que se
tornou capela do bispado. santa Glcssinda ê hon-
rada na Lorenà, d ?5 de julho.

.+++



sÃo TIAGO, O MAIOR (*)

I j Século

Apóstolo e Mártir

São Tiago, o Maior foi um dos doze apóstolos,
irmão de São foão, o Evangelista, filho de Zebedeu
e dono duma barca de pesca no lago de Genesaré.
Apelidaram-no "o Maior" para distingui-lo do "iÍ-
mão" do Senhor.

Galileia, pregando o Evangelho do reino de- Deus,
e dizendo:

" - Está completc o tempo e aproxima-se o reino
de Deus; f.azei penitência, crede no Evangelho".

"Passando ao longo do mar da Galiléia, viu
Simão e André, seu irmáo, que lançavam as redes ao
mar, (pois eram pescadores ) . f esus disse-lhes:

Segui-me, e eu vos farei pescadores de
homens".
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rtroú-os logo. Êles, tendo deixado na barca seu pai
Zebedeu cã- os iornaleiros, seguiram-19". (l )-

Também Mateus (IV) e Lucas (V) nos falam
da vocação de Tiago. O filho de Zebedeu, pois, fêz
parte dos doze, tendo aparecido nalgumas circuns-
tâncias memoráveis, tais como na cura da sogra de

Pedro, na ressurreição da filha de ]airo, na Trans-
figuração.

)esus, cuja fama logo se espalhou Por tS" a

Gaülêia, foi à cas'a de Simão e de André, com Tiago
e |oão.' 

" \ sogra de Simão estava de cama com febre;

e falaram-llie logo a respeito dela. |esus, aproximan-
do-se e tomandõ-a pela mão, levantou -a4 ? imedi'ata-
mente a deixou a febre, e ela pôs-se a servi-los". (2)

"Tendo passado )esus novamente para a outra
banda na barca, concorreu a lÊle muita gente, e Êle

sôbre ela a mão, para que seia salva, e viva".
"f esus foi cô- êle, e uma grande multidão o

seguia e o aPertava.
"Então uma mulher, que há do'ze anos padecia

um fluxo de sangue, que tinha sofrido muito de muitos

médico,s, e tinha gasto tudo quanto possuía, e que,

longe de ter sentido melhoras, antes cada Yez se

acháva pior, tendo ouvido falar de Iesus, foi por

(1)
(21

Mc
Mc

7, 14-20.
1, 2g-31,
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detrás, entre a turba, e tocou o seu vestido; porgue
dizia:

Se eu tocar, ainda gue seja só o seu vestido,
ficarei curada".

"Imediatamente parou o fluxo do seu sangue, e
sentiu no seu corpo estar curada do mal. f esus,
conhecendo logo em si mesmo a virtude gue saíra
d'Êle, voltado para a multidão, disse:

Quem tocou os meus vestidos?"
"Os seus discípulos diziam-lhe:

Tu vês que a multidão te comprime, e peÍ-
guntas: "Quem me tocou?"

"E |esus olhava em roda para ver a guem tinha
feito isto. Então a mulher, Çue sabia o gue se tinha
passado nela, cheia de mêdo, e tremend,o, foi pros-
trar-se diante d'Êle, e disse-lhe tôda a verdade. E
|esus disse-lhe:

Filha, a tua i.C te salvou; vai em p:az e Í.ica
curada do teu mal".

"Ainda Êle falava, guando chegaram de casa
do chefe da sinagoga, dizendo:

Tua filha morreu; para gue incomodar mais
o MestÍe?"

"Porém |esus, tendo ouvido o gue êles diziam,
disse ao príncipe da sinagoga:

" 
- Não temas; crê sômente".

"E não permitiu gue ninguém o acompanhasse,
senão Pedro, Tiago e |oão, irmão de Tiago.

"Chegaram à casa do príncipe da sinagoga, e
viu ]esus o alvorôço e os gue estavam chorando 'e
fazendo grandes prantos. E, tendo entrado, disse-
lhes:

Por gue vos perturbais e chorais? A menina
não está morta, mas dorme".

315
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"E zambavam d'Êle. Mas Êle, tendo 'feito: sair
todos, tomou o pai e a máe da menina, e os (três
discípulos) gue levava consigo, e entrou onde à tÍte.-

nina estava deitada. E, tomando a mão da menina,
disse-lhe:

Talitha kum".
"Que quer dizer:

Menina, eu te mando, levanta-te".
"lmediatamente, levantou-se a menina, e andava;

pois tinha jâ, doze anos; e ficaram cheios de grande
espanto. E (/esus) ordenou-lhes rigorosamente gue
ninguém o soubesse; e disse gue dessem de comer à
menina". ( 3 )

Seis dias depois de )esus predizer a Paixão e

de ter falado sôbre a necessidade da abnegação,
tomou consigo "Pedro, Tiago e |oão, e conduziu-os
sós à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante
dêles. Os seus vestidos tornaralr-se resplandecentes
e em extremo brancos, tanto que nenhum lavadeiro
sôbre a terra os poderia torn ar táo brancos. E alPa,-

receu-lhes Elias com Moisés, gue estavam falando
com fesus. Pedro, tomando a palavra, disse a |esus:

Mestre, é bom gue estejamos agui: façamos
três tendas, uma para ti, outra para Moisés, e outra
para Elias".

" Porque não sabia o gue dizia; pois estavam
atônitos de mêdo. E formou-se uma nuvem gue os
cobriu com a sua sombra; e saiu uma vaz da nuvem,
gue dizia:

(3) Mc 5, 2l-43.
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Êste é o meu Filho caríssimo, ouvl-o .
"E, olhando logo e- roda, não viram mais nin-

guém com êles senão |esus. Ao descerem do monte,
ordenou-lhes qüe- a ninguém contassem o que tinham
visto, senão guando o Filho do homem tivesse ressus-
citado do,s môrtos. E êles guardaram para si o
segrêdo, investigando'entre si o gue gueria dizer:
Quando tiver ressuscitado dos mortos. Interroga-
rârtr-nor dizendo:

Por que dizem pois os fariseus e os escribas
gue Elias deve vir primeiro?"

"Êle lhes respondeu:
Elias, guando vier primeiro, reformará

tôdas as coisas; e como está escrito acêrca do Filho
do homem, terá de sofrer muito, e será desprezado.
Mas digo-vos gue Elias jâ veio, (e Íizeram dêle
guanto guiseram ) , como está escrito dêle" . (4)

Os escribas diziam que Elias devia vir antes do
Messias, a preparar-lhe o caminho, baseados em Ma-
laguias : Eis gue eu uos mandarei o pro,feta Elias,
antes gue uenha o dia grande e tremendo do
Senhor. ( 5 )

|oão Batista foi o primeiro precursor da primeira
vinda de Nosso Senhor ]esus. Elias há de ser o da
segunda daí aguêle Elias já ueio, referindo-se â
São foão Batista.

Chamados Filhos
porque desejavam gue

do Trouão pelo Salvador,
o fogo descesse do céu sôbre

(4) Mc 9, 1-13.
(5) Mal 4, õ.
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uma cidade inospitaleira, à maneira de Elias, São

Tiago e São |oão, filhos de Zebedeu, aproximârâtn-se,
um dia, de ]esus, dizendo:

Mestre, queremos gue nos concedas o gue

te vamos pedir".
"Êle lhes disse:

Que guereis vós que eu vos conceda?"
"Êles disseram:

Conced€-ros gue, na tua glória, um de nós
se sente à tua direita e outro à tua esguerda".

"Mas )esus disse-lhes:
Não sabeis o gue pedis; p'odeis vós beber

o cálice gue eu vou beber, ou ser batizados no batismo
em gue eu vou ser batizado?"

"Êles lhe disseram:
Podemos".

"E )esus disse-lhes:
" - Efetivamente haveis de beber o cálice gue

eu vou beber, e haveis de ser batizados no batismo
em gue eu vou ser batizado; mas, guanto a estardes
sentados à minha direita ou à minha esguerda, não
pertence a mim o conceder-vo-lo, mas é pata aguêles,
para quem está preparado".

f esus perguntou-lhes se tinham coragem para
sofrer e morrer por Êle, assim como ia sofrer e morrer
pelos homens. Quanto ao lugar no céu, falava como
home-, e, como tal, não tinha o poder de distribui-lo
no reino de Deus, mas, como Deus, é igual ao Pai e

tem os mesmos poderes.
Os outros apóstolos, ouvindo o gue diziam Tiago
. - aae o rmao, começaram a indignar-se contra Tiago

e )oão. Mas |esus, chamando-os, disse-lhes:
" - VOs sabeis gue aguêles gue são reconheci-

dos como chefes das naçôes as dominam, e gue os seus

319
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príncipes tem poder sôbre elas. Porém entre vós rião
deve ser assim, mas o gue guiser ser o maior será o
vosso servo; e o, gue entre vós guiser ser o primeiro,
será o servo de todos. Porgue também o Filho do
homem não veio para ser servido, mas paÍa servir,
e para dar a sua vida para redenção de muitos". (6)

Que grande, imensa lição de humildade!

Estava próximo o fim de Nosso Senhor.
"Quando saía do templo, disse um dos seus dis-

cípulos:
Olha, Mestre, que pedras e que constru-

çoes
"Iesus disse-lhe:

Ves êstes grandes edifícios? Não ficará
pedra sôbre pedra, gue não seja derribada".

"Estando sentado sôbre o monte das Oliveiras,
defronte do templo, interrogaram-no à parte, Pedro,
Tiago, foão e André:

Dizei-nos quando sucederão estas coisas?
E que sinal haverá, quando tudo isto estiver para
se cumprir?"

|esus falou-lhes, então, dos sinais da sua vinda,
da destruição de |erusalém, dos sinais do fim do
mundo, f.inalizando com uma exortação à vigilância:

A respeito, porém, dêsse dia ou dessa hôra,
ninguém sabe, nem os'anjos do céu, nem o Filho (7),

(6) Mc 10, 35-45.
(7) Jesus, como Deus, sabia, e nada ig:norava sôbre o. dia

do júzo: o que não tlnha era recebido a missão de revelá-lo aos
homens. Nem o Filho o sabe para revelar aos outros.
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mas só o Pai. Estai de sobreavis'o, vigiai, porgue não

sabeis quando será o tempo. (Será) como um homem

gue, empreendendo uma viagem, t'ei1ou a sua casa,

" 
d".r autoridade aos seus seryos, (indicando) a cada

um a sua tare f.a, e ordeno,u ao porteiro gue estivesse

vigilante. Vigiai (visto que não sabeis quando virá
o lenhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se

ao cantar do galo, se pela manhã ) , Pqt" qle, vindo
de repente, náo vos encontre dormindo, 

- 
O gue. 9y

pois digo a vós, digo-o a todos: Vigiai! (8 )

A grande hora mais e mais se aproximava.

veiras, envolvido nas trevas.
"Caminhavam cautelosamente. Sem rumor, Pi-

sando os trilhos cobertos de fôlhas mortas, umedecidas
pelo orvalho noturno.' "Falavam em voz baixa, ciciada aos ouvidos. Às
vêzes, detinhaÍn-se, prendiam a respiração, escutando,
como se colassem o ouvido no peito negro da noite.

do vale.

(8) Mc 13, 1-37.
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"Punharr-se a caminhar de novo. Os corações
palpitavam. À medida gue avançavam para os rec€s-
sos do hôrto, sentiam-se, ao mesmo tempo, mais
seguros e mais apavorados.

"Pedro e Tiago apertavam os copos das espa-
das; foão ia ao lado do Mestre, detendo-se, â cada
instante, guando o vulto de um tronco lhe parecia
um homem à espreita.

"Chegaram à parte mais profunda e guieta do
bosgue. Detiverârn-se.

"Era guase meia-noite. Uma noite sem estrêlas,
porgue as nuvens fechavam a face do firmamento.
Apoderou-se do Mestre e dos três discípulos o terror
que deve empolgar a caça, no recanto da floresta,
ao. sentiÍ-se apertada e sitiada pelas matilhas, ouvindo,
ao longe, o ressoar das trompas dos caçadores e o
ladrar dos cães".

"Os ânimos mais fortes abatem-se nesses mo-
mentos. O esconderijc sugere impressões catastró-
ficas. Quanto mais isc,lado e seguro, mais se torna
sobressalente; porque rondam em tôrno dêle o Impre-
visto, o Inesperado, o Indefinível.

"É a magia do Desconhecido.
"Na solidão do, isolamento, todos os impo,ssíveis

se tornam possíveis.
"Lfm ôlho invisível pode ter visto tudo.
"Alguém teria ouvido o rumor velado de passos

precípites.
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,,ameaças .

"Quem já viveu êsses momentos cruéis: os escrâ-

mani.

"os sentidos estão alerta. A sensibilidade âpu-
fâ-se , sutiliza-se, atenta aos mínimos rumores. A

"Esconder-se, esconder-se ainda mais, imobili-
zaÍ-se numa imobilidade de pedra, num silêncio de
pedra, confundindo-se ccm os relevos do cenário
agreste, com as raizes salientes, os calhaus e os arbus-
[q5 - eis o de-sejo, a angústia daquele que mil olhos
procuram e mil ouvidos perscrutam.
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"Na escuridão impenetrável, as árvores tomam
Íormas estranhas, como grandes animais acolhedores.

"As oliveiras de Getsemani esgalham na treva
espêssa os braços convulsionados numa aÍlitiva cutn-
plicidade".

")esus está inteiramente za

humana. Chegou o instante a

sua carne, o seu sangue, os à

vibração das inenarráveis agonias, que o pressenti-
mento da morte desperta no íntimo do sêr.

"Êle sabe que |erusalém, durante essa noite,
vela com os olhos muito abertos. O grande crime
está em marcha. Os membros do Sinédrio coÍlsef-
vârr-se em vigília. O palácio de Anás e de Caifás
acha-se iluminado. Pelos átrios, movimentam-se os

servos; nos pátios das casernas, os soldado§, de pron-
tidão, cingirãm os sabres e aguardam as ordens. Pelas

ruas escuras, entrecruzàfr'se- espiões.
"Tudo aquilo é motivado Por um homem, é des-

tinado a uma vítima. Êsse homem, essa vítima,
é Êle.

"A missão apostolar foi cumprida; resta cum-
prir o destino designado no princípio dos tempos
eterno-s: vencer a morte, salvando os homens do
império da morte.

"Para vencê-la, é preciso passar por ela, expe-
rimentar o máximo das angústias com que ela ator-
menta a humanidade.

"Mas Deus é maior do que a morte; a morte não
pode conter a Deus; não pode abrir as asas negras e

estreitar o Infinito.

l-
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"A sua palidez é marmórea. A sua voz Ç rePas-

sada de amaigura suPrema. Êle está envolvido pelos

pavôres daguela noite, gue se Povoa de sustos, e

penetrado por aguêles minutos, gue se enregelam e

se conÍrangem, apertando o coração em estremeci-
mentos estranhos.

"Pedro, Tiago e |oão, abatidos pelas emoções

do dia e da noite, conchegâÍl-se uns aos outros, o
ouvido e os olhos alerta.

"O Mestre diz-lhes:
A minha alma está profundamente triste;

está numa tristeza de morte".
"Pedro, em voz ciciante, resPonde:

Mestre, agui estamo's contigo!"
"E )esus:

Ficai aqui, pois irei orar um Pouco mais
adiante",

"Aloelhado, no escuro bosque, |esus exclama:
Pai!"

"E tôda a aflição dos homens, desde os tempos

mais remotos até os tempcs mais futuros, vibra, pal-
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pita e cresce na oração daguele perseguido,, daguele
desamparado contra c gual'o .rrrdo ü revánta'?.

Pedro! ]oão! Tiago!""O Mestre vo,ltou e chama os amigos."Os amigos, porém, estão dormináo."Tantos sustos, tantas superexcitações e er,,o-
çõeq daquela noite, exauriram-rios. os membros dis-
tenderarrr-se, as bôcas abriram-se em b"."J';;, 

- 
ã,

pálpebras pesaram coÍno chumbo.
Amigos, onde estais?"

"Estremunhados e assustados, os três ergue^
fâItr-se da relva.

Eis-ncs aqui, Senhor!"
" - Oh, Simão! Vos dormis!

uma hora!"
Não podeis vigiar

Mestre, c, sorlo surpreendeu-nos. . . 
,,

"Jesus diz-lhes:

-\ :. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação.
L) espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é
fraca".

"Novamente 
fesus se ajoerha no recesso do hôrto."A idéia do, sacrifício áb"t"-o. As íoru. correm

e os inimigos não tardam. Aumenta a pressão do
pavor,'

Pai! Tôdas as coisas te são possíveis! Evita
esta terrível provação! Livra-me do horrendo sacri-Íicio! : .
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"Llm clarão, à maneira de névoa luminosa, feS-

plandece na treva. Diante de )esus está aguêle gue

ii- aiu apareceu à Virg€n, num entardecer em Na-
zarê.. Não traz agora olemblante de lubilo,; uma doce

tristeza irradia-se dos seus olhos. Tem nas mãos um

cálice, um grande cálice,
"Os homens, um Por

gôta dessa bebida tão

[esus deve.rá beber .todo
da agonia, dos sóis extint'o's

"" "11Üt1..jf,';a ag'onia. . . o esguisito sabor' o in-

descritível perfuorJ dot minutos consumando-se, dos

movimentos ao passarem para a inércia, dos labios

que empalidecem no silêncio. . .' "fásus exclama,. com ho'rror humano:
"'- Pai! Afasta de mim êste cálice!'r

_ .. 'iTodos o,s.clamores da terra, tôda a. angústia

dos sêres viventes, âs vozes desordenadas dos instin-

tos, o pranto da carne revoltada e do sangue em

tumulto - explodem nêssas palavras.
"Mais uú-u, porém, pui.a o Espírito' É como

o so,l brilhando sôbre as águas. o Espírito que supera

a morte e as Suas formas, qr" se chamam sofrimentos'
E |esus brada: .

Nao seja,'porém, o que eu gueroi rÍrâs slf,
o que tu queres, Paill'

Pedro! Tiago! |oão!"
"Pedro (despertando) :

,..-" -. Quqm me chama?"

-lflle.sus:
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" - Sou eu, Pedro. Novamente dormis?"
aa7Ft.

I rago:
"- O sono venCeu-llos..."
aa Í

,oao:
O cansaço abateu-nos, Mestre".

"fesus:
Eis que eu velo".

"Pedro:
" - Que quereis que façamos, Senhor?"
"fesus:

Vigiai e orai".

--
" (Como é difícil ügiar com os

fatiga assistir aos longos sofrimentos!
insones! Como
Co'mo é pesado

o f'ardo alheio!
"E como é Íácil dizer

precisares! ) "
ao Amigo: acorda-ttre, se

"No fundo, escuro bosgue, o Mestre ajoelha-se
pela terceira vez,

''Agora,_ uma serenidade infinita resplandece na
sua fronte. A resignação adormeceu os tumultos da
carne, gue porejou nas tuas têmporas o suor de
sangue, cujas gôtas ainda lhe caem lentamente pela
barba. SO o Espírito dor ina.

"Teorias de anjos descem das alturas. Sao
aguêles mesmos que despertaram os pastôres, há trinta
e três anos, pelos campos de Belém.

"Cantam. Que cantam? Cantam os misteriosos
salmo* do* astros rolando nos insondáveis abismos;
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as harmonias da Criação; o ritmo das [ôrças; a tran-
substanciação da luz L ao som, da forma e da côr,

nesse jôgolncessante da beleza, nos mágicos louvores

a D"úr." Cantam o poema de Deus e o drama de

Éonr"gl, tangendo, à'maneira de harpas, o Sestustelo

e os ráio,s do"sol esticados como cordas nas cravelhaS

eternas do Zodiaco. E, num hino sem vozes para

ouvidos humanos, cantam a glória do Veóo,- gue era

.o, Ptit cípio : Luz, Pensamento, Ação e Palavra no

áãr-..rrádo Universo; do Verbo que era com DeuS

" 
..iá com Deus; do Verbo que se Íêz sarne e habitou

entre nós".

Pedro'! Tiago! |oão!"
"|oão (desPettando) :

"' - 
Tiago!' Pedro! O Mestre chama-nos!"

"Pedro (acordando) t

Não Pude resistir. ' ' "
"Tiago:
" - ô.,de estamos? Ahl Sim! No fardim das

Oliveiras. . . "
"|esus:
'í- Agora Podeis dormir!"
"Tiago:
": ia não há mais perigo, uma vez que êle

nos manda repousar".
"Pedro:

Por que dizeis que agora podemos dormir?"
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"Os três:
" - Mestre! Que nos dizes?"
" (Ouuem-se uczes em redor do,
"]esus:

Levantai-vos e vamos. Eis
o gue o trai".

horto) .

gue está perto

"Pedro (em uoz baixa, a Tiago,) :
" - Quem são êsses?
,avFt.I lago.:
" - Os polícias do Sumo Sacerdote".
" Pedro;
" - Ainda não nos viram".
"foão (trêmulo) :

Talvez não nos vejam. . . "
" Pedro:
" -.- EscondâÍlo-ros atrás daquele tronco !"
"fesus:
" - Não, pedro!"

..Ioao (com um estremecimento) :

Mestre!"
"]esus (a lc'ão):

Olha por minha Mãe; e gue ela olhe por
todos vós".
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|udas de Cariotl"
" (O grupo de guardas uê o Mestre e os três

discípul"s ) .

"Iesus (adiantando'se) :

A quem buscais? "
"fudas (irt"rpondo-se entre c Cap'tão e /esus):

Mestre! Mestrel
" (Beij,a-o rtêt face).

")esus:' " - É assim que trais o Filho do Homem?"
"Pedro (auançando, de espada em punho).t.

Que ninguém se aProxime do Mestre!"
"Malcus, esbirro de Caifás (dando um passo

e estendendo a mão Pata /esus):
Aproximo-me eu!"

"Pedro (uibrando a esPada):
Nem mais um Pâsso'!"

"Malcus (tecuando, com as mãos na cabeça):
Decepou-Íre a orelha!"

")esus (a Pedro) :

"--. Basta, Pedro! Quem com

ferro será ferido".
" (Ap*ha a orelha de Malcus,

esbirto, cola-a de nouo),

ferro fere, com

aproxima-sê do

"Malcus:
Milagre! Milagre! Êste homem curoü-Itre!"

"l-Im fariseu:
"Malcus está embriagado'; não sabe o gue diz!
" ]esus (auança,ndo) :

"O Capitão da Guarda:
A )esus de Nazaré".

"]esus: 
-



" - Sou eut"

.. (O" soldados recaa:m e caem aterrados)."O Capitão:
Levantai-vos, covardes!"

Ierrs (ao Capitao) :

Saístes coT espadas e lanças, para pren-
der-me, como se eu fôsse um perigoso saltlador. ro-
dos os dias estava convosco, 

-"rr.inando 
no Templo,

e não me prendestes. Mas isto é para que as Escri-
turas se cumpram".

" (Voltando-se para Pedro) :

Pensas tu, que se eu pedisse, meu pai não
me enviaria legiões de anjos a defende r-me? E
como se cumpririam as Es,crituras?'

',',(Dirigindo-se nouamente ao Capitão) ;
Levai-me, pois, e se apenas me buscais a

mim, deixai ir êstes outros 
"* pár" .

."(Or soldados amaffam as mãos de Jesus com
t:ordas).

"O Capitão:
Vamo-nos!"

PADRE ROHRBACHER
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turba dos soldados e dos servidores de Caifás levan-
do a sua prêsa".

"Lâ vai o Mestre. O hOrto, oo silêncio da hora
primeira, parece maior, imensamente vazia.

"lâ náo reside nêle o pavor. DissipârâÍrl-se as

sombras do mêdo. O que os discípulos tanto temiam,
aconteceu. Agora podem andar à vontade, ir e vir,
sem precisar esconder-se.

"O Mestre lá se foi . . .(* )".

Prêso festts, Pedro neqou-o três vêzes. E o

Mestre, escarnecido, ferido, levaclo diante de Pilatos
e de Hercdes, sôlto Barrabás, foi condenado.

Eis a Via dolorosa! Eis Simão Sireneu! Eis a

grande multidão de povo e de mulheres, "?t quais

Éatiam no peito, e o lamentavam", acompanhando o

doce Cordeiro sem mancha!
Filhas de lerusalém, não choteis sôbre mim,

,7?as chorai sôbre rró-s mesmas e sobre Í,o-s§os filhos!
Eis a Máe Santíssima e foão, o Predileto aos

pés da Cruzt
Mulher, ei-s aí o teu filho!

Ei-lo, a Dcçura mesma, volvendo os olhos can-
sados ao que amava:

Eis aí a tua Mãe!

(*) "Segundo Sáo

cap. 14, vs. 32 a 52:

cap, 18, vs, I a 11"

Mateus. cap. 26, vs. 36 à 56; Sáo Marcos.

São Lucas, cap. 22. vs. 39 a 53; Sáo Joáo,
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Tudo consumado, sôbre a Cruz, sepultaram-no.
E foi a Ressurreição. |esus apareceu a Maria Mada-
Iena. Apareceu aos Apóstolos. Tomrá, incrédulo,
queria ver, nas mãos do Ressurgido dcs mortos, a
abertura.dos cravos, meter a mão no lado do Divino
Crucificado.

Oito dias depois, estavam os discípulos reunidos,
e com êles Tomé, que não estivera quando f esus
surgira acs demais. "Veio |esus, estando as portas
fechadas, pôs-se no 1reio, e disse:

A paz seja convosco".
"Em seguida, disse a Tomé:

' " - Mete aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos,
aproxima" também a tua mão, e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédrrlo, mas fiel".

"Depois disso, tornou |esus a mostrar-se aos
seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Mos-
trou-se dêste modo: Estavam juntos Simão Pedro,
Tomrá, chamado Didimo, Natanael, que era de Caná
da Galileia, os filhos de Zebedeu, e cutros dois dos
seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro:

Vou pescar".
" Responderam-lhe :

" - Também nós vamos contigo".
" Partiram, e entraram numa barca. Naquela

noite nada apanharam. Chegada a manhã, ]esus
apresentou-se na praia; os discípulcs todavia não co-
nheceram que era |esus. Disse-lhes, pois, |esus:"ó moços, tendes algunra ccisa de comer?"

" Responderam-lhe:
Nacla".

"Disse-lhes (/esus) :
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" ) Lançai a rêde para o lado direito da barca,

e encontrareis".

"Simão Pedro, ao ouvir dizet gue era o Senhor,

perxes.
"Lcgo que saltaram em terra, viram

preparadas, e um peixe em cima delas, e

lhes f esus:
Trazei dos Peixes que agora

"Subiu Simão Pedro (â barca), e
para terra, cheia de cento e cinqüenta e

peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a

umas brasas
pão. Disse-

apanhastes".
tirou a rêde
três grandes
rêde. Disse-

lhes |esus:
Vinde, iantai" .

"E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe:
Quem és tu? sabendo que era o Senhor. Aproxi-
mou-se |esus, tomcu o pão, e deu-lho, e igqalmente
do peixá. Foi esta iâ a terceira vez que fesus se

manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressus-

citado dos mortos (11).

(9) Náo ProPriamente nu: estava

interior, levemente vestido, como era

(10) Cem metros mais ou menos.

(11) Jo 20, 24-3L; 21, 1-14'

somente revestido com a túnica
uso entre os pescadores.
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na presença dêste; aos sete discípulos, no lago, como
vimos linhas acima; aos onze, no monte da- Galilcia
na última refeição; e no cÍia da Ascensão.

Dgnois gue jantaram, Pedro recebeu o primado.
Estando para deixar o mundo,, Nosso SenÍror cor-
fiou-lhe o rebanho da sua Igreja. E desejoso de
gue o impetuoso Apóstolo reparasse a tríplice nega-
ção, por três vêzes perguntcu-lhe se o amava; a
cada resposta-_positiva, acrescentava, "Apascenta
as minhas ovelhas ".

Nos Atos dos Apóstolos, estão as últimas instru-
ções de Je-sus aos discípulos. Estava prestes a subir
ao céu. "Estando à mesa com êles, ordenou-lhes gue
não se afastassgm de ferusalém, mas que esperassem a
promessa do Pai, a gual ouvistes ( disse êle ) da
minha bôca; porque João na verdade batizou em água,
mas vós sereis batizados no Espírito Santo, daqui a
poucos dias".

E tendo dito outras coisas, "elevou-se à vista
dêles; e uma nuvem o ocultou aos seus c,lhos. Como
estivessem olhando para o céu, quando êle ia subindo,
eis que se apresentaram junto dêles dois personagens
vestidos de branco, os quais lhes disseram:
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Homer» da Galiléia, porque estais (aí pa-

rados) olhando para c' céu? Êsse |esus qye' sepâ-

,arrdo-se de vós, foi arrebatado ao céu virá do mesmo

êstes perseveravam unânimemente em cração, com as

mulheres, e com Maria Mãe de |esus, e com os

irmãos dêle" ( 13 ) .

Depois da escolha de Sac Matias, para substituir

o traidor, " 
qrundo se completaram os dias de Pente-

costes, descóu o Espírito Santo sôbre os Apóstolos.

Pedro, discursando,, converteu três mil pessoas'

Desenvolveu-se a Igreja de )erusalém. Próxi-
ma estava a morte do primeiro mártir Estêvão.

Logo, São Tiago teria a mesma so

t"glrição contrá a Igreja de jerusal
"Naquele mesmo te nPo, o rei

prender uÍgurs membros da Igreja
Matou à ãspada Tiago, irmão de

(12) Jornada de um
quilÔmetro, a qual Podia
violasse a lei de repouso.

(13) At 1,4-14.
(14) At 12, 1-2.

sábado era a distâmcia de cêrca de um

ser patmilhada ao sábado sem que se
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Era nas proximidades da festa da páscoa, e
§ã" Tiago, o Maior, foi o primeiro dos apóstolos a
dar o sangue por Nosso Seáhor fesus Cristo.

Diz uma tradição, recolhida por clemente AIe-
xandre, gue o guarda que fôra incumbido de vigiá-lo,
converterâ-se, tal a f.irmeza, o calor, a impertur6abili-
dadg que- o discípulo de ]esus mostrara: decapitado,
também derramou o sangue pelo Mestre sublime

na península Ibérica.

{ prot"ção de São Tiago àquela nação tem-se
manisfestado de modo extraórdinãrio nas lutas dos
católicos contra o sarraceno infiel.

Por volta do s,éculo X, o túmulo do santo após-
tolo começou a atrair estrangeiros, e no século kll,

motos.
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No decimo domingo depois de Pentecostes, pela

festa de São Tiagc, o Maior, ao Evangelho, lêeÍrl-se

o trecho em que a mãe dos filhos de Zebedeu, aproxi-
mando-se de |esus com os dois jovens, depgis de

ádora-lo, pede-lhe que no cráu tenha a um dêles à

direita e ao outro a esquerda ( 15 ) , e, na Primeira

Secreta, O bem-auenturado martírio do' uosso Apos-

tolo Sao Tiago [uçu, Senhor, com gue uos seiam

agradaueis as- nossas oblações, "l sendo os nossos

rierecimentos insuficientes, aceitai-as deuido à suas

preces, Por Nosso Senho,r /esus Cyi.stg, uosso Filho'
gue conuasco uiue e reina em unidade do Espírito
Santo Deus.

Dignai-t)os, Senhor, santifi.cat e-ptotegÚ o uo§so

pouo, í fi* de gue, sustentid2 pela assistência do

Lorro .apostolo Tiago, uos agrade por sua uída e uos

sirua na paz.

Representado
Tiago logo passou
a tiracolo e bastão.

com o Evangelho nas mãos, São

a figurar um peregrino, de sacola

(15) Mt 20. 20-23.

II+



sÃo cocuFÁs (*)

Mártir

Século IV
cocufás seria originário de cila, mais ou menos

perto de cartago. Para escapar à furiosa perseguição
d.o imperador Diocleciano, procurou outras terras,
chegando à Espanha.

-_Em Barcelona, onde apc,rtou, logo foi prêso pelo
prefeito Daciano. Indu zido a uporát"r, Í€cusou-se
gom g-rande Íftmeza. Torturado de mir e um modos,
foi,' afinal, decapitado.

VIII, uma abadia dedicada a são cocufás, JrJià
que desapareceu em 1835. Ali, dizia-se, coÍrs€rvâ-
vam-se as relíguias do santo mártir, cuja cabeça fôra
Ievada para a França.

com efeito, em 835, são cocufás era veÍrerâ-
dissimo naquele país, mui
Há, nas proximidades de
um pequenino alaqado que '.

o nome do santo prestou-se para várias, defor-
mações, entre elas Cucufato, Quinquenfato, Guine-
fato, Cuato, Cofano, etc.

+!r



sÃo CRISTÓVÃO (*)

Mártir
( Século III ? )

São Cristovão ( 1 ) e o padroeiro dos motoristas
e, por extensão, dos viajantes' Segundo a lenda
gr"gu, São Cristovão era um bárbaro antropofagg,
áa tribo dos cinocéfalos homens com cabeça de

cáo - gue se converteu, foi engajado nos exércitos
imperiaió e se recusou a apostatar, morrendo sob

inomináveis torturas.

A lenda ocidental, apresenta-o diferentemente:
um gigante com mania de grandezas. Servindo um

rei poderoso, que, supunha, fôsse o maior da terra,
deixou-o, quando soube que Satanás era maior e mais

poderoso.

Ouvindo qualquer coisa a respeito de |esus, ryui-
tíssimo superioi a Satanás, Cristóvão procurou infor-
rrâÍ-se. Ért.ou elucidações com um ermitão, e ficou
sabendo que Nosso Senhor era absolutamente o re-
verso do demônio, apreciando o,s homens pela bon-
dade para com o próximo, não pela gtandeza.

(1) Christophoro, Christopho, Cristóvã,o: Aquêle que carregou

o Cristo.
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Tendo-se fixado à beira de um rio caudaloso,
para f.azer bem aos semelhantes, propôs-se âtravessar
de uma margem a outra aquêles que disso necessi-
tavam, valendo-se da fôrça imensa de que era dotado.

Uma nc,ite, um belo menino requereu os prés-
timos do gigante. Cristóvãc tomou-o nos ombros e
encetou a travessia da corrente.

À medida que avançava pelas águas, mais aquela
tenra criaturinha lhe pesava assustadoramente. Que
significava aquilo? Como pesava! Era de derrear!
Dir-se-ia gue levava aos ombros o pêso do mundo!
E o gigante, arfando e bufando, arrimado no bordão
gue arcava ao estranho pêso, depois de lutar contra
a fadiga, todo cansaço, ccÍrseguiu atingir a margem
oposta, que levara um tempo infindo paÍa ser alcan-
çada.

Limpando o suor do rosto aÍogueado, Cris,tóvão,
de narinas dilatadas, sorvendo sôfregamente o ar que
lhe fugia dos pulmões, exclamou ao menino, iâ ãrrr
terra firme:

O mundo não é mais pesado do que tu!
E o menino, sorrindo-lhe muito docemente, t?-

trucou:

mundo todo - levaste o seu Criador! Eu sou o ]esus
gue tu serves!

Mais tarde, por aquêle fesus gue teve a sublime
ventura de transportar às costas, o bom gigante ina-
balàvelmente daria a vida, sem se importar com a
crueldade dos algozes.

São Cristóvão, logo, passou a ser invocado pelos
condutores de veículos e pelos viajantes. E a fórmula
Christophorum uideas, postea tutus eas tornou-sê co-
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mum através dos tempos. E aos que iam viaiar, para
que o fizessem com segurança e sem atrapalhações,
aconselhâvâ-se I

Olha Sãc Cristóvão e vai tranqüilo!
Diz o martirológio, numa síntese:
"Na Licia, Sao Cristóvão, mártir, que, sob o

imperador Décio, tendo sido ferido com varas de ferro
e prer"rvado da violência do fogo pelo poder de ]esus
Ciisto, [oi, afinal, atravessado de Ílechas e recebeu

o martíric, pela decapitação (III século?).

+rt



sÃo MAGNERICO (*)

Bispo
Bispo de Tr,àves, São Magnerico teve grande

devoção por São Martinho de Tours. Dedicou-lhe
várias igrejas e um mosteiro. Quando peregrinou a
Tours, ÍCz amizade com o bispo São Gregório, que
o menciona na sua ^ÍJistoria Eclesiástica dos Francos.

Discípulo, e sucessor de São Nizier em 568, âco-

Em 587, acompanhou o rei à côrte de Gontran,
onde trataram da causa do prelado exilado.

São Magnerico, gue formou homens de valor,
dentre êles destacando-se Gery, ou Galgerico, que
foi bispo de Cambra!, faleceu a 25 de julho de 596,

{++

T



BEM-AVENTURADO PEDRO

DE MOGLIANO (s)

ConÍttsor

Franciscano, nascido em Mogliano, na Marca de

Ancona, eÍl 1442, Pedro estudou direito na univer-
sidade de Perusa.

Ordenado padre, torrmu-se pregador e diretor
de almas. O du[ue de Camerino, ]úlio César Varani,
e a filha Batistá, clarissa num mosteiro da cidade,

tomaram-flo corrlo conselheiro.

Pedro de Mogliano foi, por três vêzes, eleito

provincial das Maicas, e, por uma .Y?Zt de Roma'

Faleceu e- l4go em cameiino, na dia 25 de julho,

a murmurar o santo nome de ]esus, Querido de todos,

chamavârl-Ílo o Sanúo Padte. Atacado de doloro-
síssimo mal, atê o fim câÍf€§foü-o com bom humor,

" Iu" levou o povo a dizer qúe- s'e -fôra do mundo "a

soírir para a morte" -' güe, 4final, é a porta para a
verdadeira vida, onde o sorriso é eterno.

em Huy, Liàge, Sao foao, aPeti-
bispo de Maestricht, ,falecido

No mesmo dia,
dado o Cordeiro,
em'646,
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Em Cordova, Espanha, São Teodemiro, monge
e mártir, morto em 851 .

Em Angers, o bem-aventurado ]oão Soreth,
confessor. Nascido na Normandia, bem jovem pro-
curou os carmelos. Ordenado, freqüentou a univer-
sidade de Paris. Doutorado, foí escolhido como
provincial' da França. Tendo levado' vida dura,
de árduo, trabalho, fal_eçgy a.25 de julho de l47l.
Foi 

-geral, reeleito por iêr vêzes. piá IX, em 1g65,
confirmou-lhe o culto.

Na Índia, o bem-aventurado Rodolfo Aqua-
viva e companheiros, mártires, efr 1583. De nóbre
famíliâ italiana, Rodolfo, aparentado com são Luís
Çon1aga, era sobrinho do Padre cláudio Àquaviva,
da companhia de fesus, camareiro secreto dó santo
Padre. Tendo partido para a Índia, Goa, cinco anos
dgpois, _cc,m os companheiros padres Afonso pa-
chêco, Pedro Berna, Antônio Francisco e 

'o irmão
coadjutor Francisco Aránha, foram todos massacra-
dos pelos naturais. [,lm laico, Rodrigues e ' catorze
indus cristãos, foram igualmente imolJdos.

Em Oroer, na diocese de Beauvais, Santo
Evroult, abade no século vl. Na palestina, são
Paulo, guer durante a perseguição de Maximiano
Galerio, sob o governadôr Fiimiliano, sendo 

'conde-

nado à morte, obteve alguns momentos para orar a
Deus; recomendou-lhe primeiramente r"ir concida-
dãos,-depois, os judeu. á or gentios, a fim de qué eià,
reconhecessem a verdade da f.é, depois tôda a mul-
tidão que o rodeava, enfim o juiz, qúe o ünha conde-
nado à morte e o carrasco que ô devia executar;
depois disso., foi-lhe cortada a cabeç a e Çle recebeu a
coroa do martírio. - No mesmo lugar, Santa Valen-



TIDAS DOS SANTOS

tina, virgem, que, ameaçada diante de um altar, para
sacrificar e tendo-o derribado com um pontapé, foi
cruelmente torturada; depois, atirada ao fogo com
uma das companheiras, foi apresentar-se ao divino
espôso. Em Forcônio, nos AbÍuzzos ulteriores, os

santos mártires Florêncio e Félix, nascidos em Si-
ponto.

***



26: DIA DE IL|LHO

sÃo JoÃo coLoMBrNr
Em Siena, um primeiro magistrado da cidade,

que ai tinha ao mesmo tempo uma banca, voltava
pa-ra casa para jantar: ainda não estava pronta a
refeição, mas êle estava com fome. Por isso o magis-
trado encolerizou-se contra a espôsa. Para o aõal-
mar e levá-lo à paciência, ofereceu-lhe um livro para
êle ler. o magistrado irritou-se ainda mais, atirou
o livro ao chão e insurgiu-se contra todos os de casa.
Todavia, alguns momentos depois, envergonha-se de
si mesmo, apanha o livro, que era a Vida dos Sanúos.
Abre-o e câerl-lhe os olhos na vida de Santa Maria,
do Egito; sente tal prazer na leitura, que tendo-o a
espôsa aüsado de gue o jantar já estava pronto, res-
pondeu: Espera um pouco, atê gue eu tenha terminado
minha história. A mulher, contente, entrou num guarto
vizinho e caindo de joelhos, rogou a Deus que iermi-
nasse a boa obra começada. Stra oração não foi
inútil. |oão Colombini, que era o nome de seu espôso,
desde aquêle momento ficou outro homem. Levado
à avareza, habituado a discutir por um nada, tornou-
se bom e caridoso. Quando comprava alguma coisa,
aumentava sempre o preçc que se lhe pedia; quando
vendia, diminuía o preço de costume. Os conci-
dadãos não sabiam como explicar a mudança em seu
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modo de proceder. Bem longe de cometer um êrro,

dava, tripiicado ou quadruplicado, àqueles aos quais

pensava ter prejudicado; distribula aos_ pobres, abun-
ãantes es-oÍas, visitava os hospitais, freqüentava as

igrejas e dedicava muito tempo à oração. Sua mulher,
Éluói", rogava a Deus que o confirmasse naqueles

bons sentimentos e foi ouvida, muito mais do que

esperava.

Primeiro, propôs-lhe viverem , paÍ.a o futuro'
juntos como irmão- e irmã; ela ficOu admirada, mas

consentiu. Fêz tambem voto de continência perpétua.

Para o observar fielmente, dava-se êle a ieiuns, cada

vez mais austeros, deitavâ-se sôbre tábuas, dormia

çiouco, consagrava a maior parte da noite à oração e

ã contemplaçáo, ouvia a missa pelq manhã e eÍlpfe-
gava o resto do dia em servir aos doentes nos hospi-
tais, em reconciliar o,s inimigos, em deÍender a causa

das viúvas e dos órfãos, em consolar os aflitos, em

colocar em tôda parte uma palavra de edificação, em

Í.azer bem a todos, quer, por conselhos, quer com

donativos.

Veio-lhe então ao espírito a palavra do Salvador
ao moço t Se queres ser perfeito, vai, vende o 

-que
tens, aà-to aos^pobres; depois, vem e segue-Irle. ]oão
Colombini pôs-se a pensar que não teria feito assaz,

enquanto não renunciasse a tudo, para seguir, como

pobr", a |esus Cristo, pobre. Tinha um amigo íntimo'
Francisco Vicente, dos primeiros de Siena, por sua

origem e riquezas. Depóis de ter consultado a Deus
,r"Lrução, tomunicou-ihe o intento de deixar tudo,
para ,ir", à maneira dos apóstolos. Vicente teve

ãificuldade em aceitar o proieto; por [im, subme-

teu-se e os dois amigos resolveram pô-lo em prática.
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Colombini deixou as vestes, elegantes, to,mo,u a dos
pobres, distribuiu largamente seus tesouros aos infe-
lizes; recolhia depois ós enfermos nas ruas e os le,o.rrua um lugar onde pudessem ser atendidos. Seus
amigos observavam-lhe que era preciso usar de muita
prudência e não se reduzir à meádicidade. Cc,lombini

: Muita precaução é tam-
tenho em vista, é distribuir
bres, ser redu zido à maior
o; e difiro-lhe a execução,

somente por motivos, de caridade e de justiça, que
querem se tenha alguma consideraçãc, às'pessoas 

'de
sua casa. Minha grande felicidadç será ter como
únic-a rigueza o senhor do mundo e cantar com o
profeta: Minha herança, é o senhor. euando viram
os dois amigos tão firmes em sua resoiução, d"i"u-
ram de lhes fazer c,bservações e acabaram por se
recomendar às suas orações, o que era uma maneira
de aprovação.

- ]cão colombini caiu doente, com grave febre.
A espôsa e os criados serviram-ro corD tôãas as aten-
çõ9s possíveis. Mas êle quisera ser tratado como
pc'bre. certa manhã a -úh"r e o amigo vi."rrt"
entraram no quarto e não o encontraram -mais; tinha
desaparecido, com um cobertor; procurarârn-no todo
o dia; no dia seguinte, também, e sômente ao terceiro
dia acharam-no_ no hcspitál mais pobre da cidade,
onde à noite se havia apresentado, ãrrrorto ,o cob"r-
tor e desejo era experi-menta Amulhereoamigo
Vicen para o persuadir"avoltar izia gue, yamais as iguarias
que antes lhe tinham sido dadas o tinham fe'ito tão
Íeliz como o chá pobre do I ospital.
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A espôsa gueixâvâ-se da vida pobre e despre-
zivel gue êle levava. Colombini procurava, mas em
vão, consolá -la e f.azê-la participar de seus mesmos
sentimentos. Acabou por lhe dizer: se minha irmã
não pode tolerar ver-me neste estado, há um remédio:
já estamos separados de leito, separerro-flos também
de moradia. Aquela proposta afligiu-a muito mais
ainda. O fato que se segue levou ao máximo seu
mau humor e o terminou, bem como, ao mesmo tempo
a curou.

Colombini e Vicente iam à igreja principal ouvir
a missa: à porta, entre outros mendigos, viram um
homem seminu, coberto de horrível lepra da cabeça
aos pés. - Não seria bom, - disse Colombini, - ss
o levássemos à nossa casa, paÍa cuidarmos dele?
Vicente aprovou a idéia e o levaram ambos, através
das ruas, com admirável ternura. Mas, guando Bla-
sie o viu aproximar-se, exclamou muito alto: Afas-
tai essa peste, do co,ntrário abandon arei a casa e êste
lugar. Colombini disse-lhe docemente que aguêle
pobre era uma criatura de Deus, como ela, e, como
ela resgatada pelo Sangue de |esus Cristo, e Íogou-
lhe mesmo gue achasse bc,m, por amor de )esus
Cristo, o deitassem, por um momento em sua mesrna
cama, pois êle jâ não a tinha e dormia no chão.
Lembrava-lhe estas palavras: O que fizestes ao
último dos meus, a mim mesmo o fizestes. Mais
insistia, mais ela se indignava, protestando que jamais
se aproximaria de um leito contaminado por tal infec-
ção,. Entretanto, os dois amigos pegaram o leproso,
levaram-no a um banho, limparaÍr-ro, e o bei jaram
com muito afeto. Por fim, embora ela protestasse,
deitaram-no no leito da mulher. Colombini rogou-lhe
que ela mesma, depois, tivesse cuidado dêle, enguanto

351
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ia assistir à missa. Ela retiÍou-se a um guarto vizi-
nho, para devorar sua tristeza, Refletindo, vieram-
lhe pensamentos melhores; começou a admirar a
grande caridade do espôso, a compará-la com sua
própria teimosia; temia gue Deus fôsse para ela, sem
misericordia, se ela o Íôsse para os inÍelizes. Alem
disso, convinha bem a uma mulher bem ducada gues-
tionar com o marido, â uma mulher cristã, repelir os
pobres, e não ser piedosa com os indigentes? Como-
vida por tais reflexões, aproximou-se do guarto do
leproso e abriu um pouco a porta, Imediatamente
sentiu um cheiro delicioso, como de flôres as mais
perÍumadas e do mais delicado perfume.

Suspeitando gue naguilo houvesse algo de divi-
ro, não ousou entrar; fechou a porta e pôs-se a
chorar. Colombini e Vicente encontrârârn-Írâ ÍrâÇue-
le estado, ao voltar da missa. Entraram com ela e

sentiram o mesmo perfume inefavel, mas não encon-
traram mais o leproso, O leito estava arrumado,
como por uma doméstica, mui cuidadosa. Todos
reconheceram, então, gue o Salvador mesmo, sob
Íorma de leproso, tinha guerid o gozar de seus cuida-
dos caridosos: f oão Colombini teve disso depois
uma revelação expressa, na noite seguinte. Desde
aguêle dia, sua mulher não Íeve mais coragem de o
censurar.

Os dois amigos, sentiam um desejo cada vez
mais ardente de deixar os bens dêste mundo, não
sômente de coração, mas mesmo de fato e de nada
mais ter absolutamente com êles. O que os emba-
raçava era o meio de o executar. Consultaram, então,
a respeito várias pessoas de ciência e de piedade.
Seu principal oráculo foi o bem-aventurado Pedro
Petrônio, cartuxo, cuja vida os do,is amigos mais tarde

-!
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ofereCem, oU melhor, transforÍIâffi-Se em holoqausto,

guem não tem cuidado dos seus, é pior gue um infiel,
procuraram antes de tudo, Prover convenientemente
àr famílias. Francisco Vicente tinha uma Íilha de

cinco anos e a colocou em casa de excelentes reli-
giosas de São Bento; |oão Colombini tinha uma de

treze, que pedia para entrar na mesma casa, para
abraçar a ordem. |oão, dividiu em três partes os

bens r d", uma ao grande hospital de Siena, a segunda
ao mosteiro onde estava a filha, e a terceira a uma
Confraria da Santíssima Virgem, receÍI-efeCtâ, fesef-
vando sôbre as duas últimas uma renda vitalícia para
a espôsa, como ela mesma pediu. Para êle, não
conservou nem um ceitil, bem como seu amigo Vi-
cente. Começaram ambcs a mendigar o'pão, de porta
em porta, vestidos como pcbres e vivendo como tais.- 

Foi um espetáculo bem esquisito para os habi-
tantes de Siena, ver o antigo gonfaloneiro, primeiro
magistrado,, feito mendigo voluntário. Coisa que não
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calor gue se comunicava aos outros. Outrora ávido
de glória, ?Íà-o, agora, de humilhações. O chefe

palácio onde êle mesmo ocupava o primeiro lugar.
Lembrando-se de como outrora gostava de se a§re-
sentar nas ruas e nas praças, montado num belíssimo
cavalo, para atrair o aplauso do povo, tomou um
burrico, dos mais mesguinhos, montou-o e em suas
vestes de mendigo, deu uma volta pela cidade, paÍa
provocar e receber as zombarias de todos.

O som do sino ou a voz do povo diziam-lhe
gue alguém acabava de morrer; logo corria, levava-
lhe o corpo, arrumavâ-o Ílo esquiÍe e o levava, êle
mesmo, ao lugar de sepultura. Como os amigos o
guisessem afastar dêsses atos tão pouco convenientes
à sua alta origem, rogava-lhes, por amor de Deus,
gue não o privassem daguela consolação e exclamava
de vez em quando: Viva |esus sômente no coração
de todos os que vivem! Assim foi sua vida durante
dois anos e essas as ocupações dos dois amigos, foão
Colombini e Francisco Vicente.

O fervor de João não mais, se podia conter;
ouviam-no exclamar continuamente: Viva fesus
Cristo! Louvado seja )esus Cristo para sempre! No
meio de suas orações e de suas bcas obras, rezava
em público e em particular, converteu grande número
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de pecadores; muitos lhe abraçaram o gênero de vida.
Os primeiros dêsse número foram três homens da
família ilustre dos Picolomini, isto e, Bartolomeu e

seus dois filhcs, Bindo e Afonso. Quando se âpÍe-
sentaram a Colombini, êle disse ao pai: Vai, vende
tudo o que tens, dá-lo'aos pobres; depois, vem e segue
a ]esus Cristo. O pai fci, dividiu os bens em três
partes, distribuiu a primeira aos pobres, consagrou a
segunda para servir de dote a duas moças pobres,
ou para se casarem, ou para entrarem na religião;
dividiu a terceira entre os parentes. Nada deixou aos
filhos, que, como êle, tinham escolhido o Senhor por
herança. Os três se despiram dos habitos do século,
revestiram-se de uma túnica pobre e de um manto
mesquinho, e, de cabeça e pernas descobertas e pés
descalços, puseram-se a cantar pela cidade: Viva
]esus Cristc., louvado seja para sempre |esus Cristo!
O exemplo atraiu muites outros, embora Colombini
os tivesse submetido a rudes provaÇões. Finalmente,
ao fim do segundo ano. tinha consigo setenta dos
mais nobres, entre outros, três de Florença, que
também haviam abraçado aquêle gênero de vida.

Como o santo contágio ganhasse os moços das
primeiras famílias, os parentes queixaram-se viva-
mente ao senado, que condenou |oão, Colombini ao
exílio. O santo partiu imediatamente, com alguns de
seus discípulos. Mas pouco depois, ante a reclama-
ção de tôda Siena, o senado mandou-lhe embaixa-
dores pedir-lhe desculpas e rogar-lhe que voltasse;
Foi que, depc,is de sua partida, a cidade se viu vítima
de tôda sorte de calamidades; não havia quase casa
onde não se realizasse um entêrro. O santo recebeu
os embaixadores com grande benevolência, eflcârre-
gou-os de levar à sua guerida pátria suas bênçãos,
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com a garantia de gue, pelo seu arrependimento, as
calamidades cessariam e enÍim que voltaria, logo que
pudesse. Mas não o podia f.azer no momento, detido
que estava por obras importantes.

A primeira cidade, onde se deteve, ao sair de
Siena, foi Arezzo; sua primeira palavra foi clamar
no meio das ruas: Viva )esus Cristo! Aí pregou,
como alhures, e como alhures converteu gruáde nrJ-
mero de pessoas, reconciliou uma multidão de inimi-
gos e restaurou o primeiro fervor numa caÉ de reli-
giosos. Aproximando-se de Tiferno, cutrora cidade
de Castelo, encontrou um lavrador que guiava o
aradc; olhou-o e disse: Vem e segue-me. O lavra-
dor deixou o arado, sem olhar para trás, seguiu o
santo e tornou-se um de seus mais fervorosos discí-
pulos. Entrando na cidade, encontrou numa praça
um velho tabelião, que lá estava por curiosidade, para
ver aquêle novo espetáculo. O santo disse-lhe: Ve-
Iho mau, vem, renuncia a tudo e segue a |esus Cristo.
Êle o seguiu à igreia, onde o santo o ofereceu a Deus.
Mas o tabelião, tinha um obcesso na orelha: como
andar de cabeça descoberta. Tinha gôta nos pés;
como andar descalçc,! - Não vos inquieteis com isso,
respondeu Colombini, vinde comigo e segui a ]esus
Cristo. O velho tabelião obedeceu e teve boa saúde.
O santo não obteve melhores frutcs em outras cida-
des da Toscana. Foi sc,bretudo bem recebido em
Pisa. Eis como disso escreveu às religiosas de Santo
Abondio, de Siena.

Minhas mui caras madres, em ]esus Crucificado:
quanto desejo ver-vos e falar convcsco; mal o posso
exprimir com palavras, embora tenhamos encontrado
aqui um grande número de homens e de mulheres,
que são excelentes em tôdas as virtudes e abrasados
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veram melhcr. , para evitar as picadas dos espi-
nhos, tinha unta com pixe a sola àos pés. Mu, iui
castigado Rgla temeridade, pois figuei to,do ferido,
porgue eu, ]oão, não confiei em Jesus cristo. Tam-
bém resolvemos ambos nada *rÍ, revar conosco de
ora em diante, gue a Jesus cristo, somente em nosso
coração, e nãc mais nos inguietarmos com o que nos
poderia ser vantajoso. Digne-se Jesus Cristo corce-
der-nos essa graça, a nós, a vós e a todo " gã""Ã
humano!

Em suas viagens apostólicas, o santo veio a
passar por uma terra que lhe tinha pertencido. Ime-
diatamente, lembrando-se das injusíiças gue la tinha
cometido, despiu-se de suas vestes, pôs uma corda ao
pescoço, obrigou 9: companheiros a arrastá-lo por
tôdas as ruas da aldeia vizinha, batendo-o com varas
e gritando para a multidão: Eis aquêle usurário,
aguêle avarento gue sen tia prazer em vos oprimir e
em vos fazer morrer de fc,me! Eis aquêle q,r" lro,
emprestava mau grão e depois exigia o dôbro no bom
tempo dq c_olheita! 

. Eis aquêle quã ',ro. vendeu trigo
tão caro! oh, cruel inimigo doí p >bres e dos infã-
lizes! Batei-o, fustigai êsú celeraão, êsse ímpi,o, que
rnerece a prisão e a morte! Do povo que, correu
3uuele estranho espetáculo ninguém or.ôt, abrir a
bôca; grande número de p".roã, chorava de co,-
paixão. colombini testemunhou-lhes seu agradeci-
mento, bem como àqueles, gue, por sua o"ã"- lhe
tinham batido.

De volta a Siena, formou, no mesmo espírito
de pobreza, de humildade, de abnegação e de 'p*i-
tência, uma cong egação de mulheres, das g.ráis a
primeira foi uma de suas primas. Enfim, áo ano
1367, como o número de seus discípulos aumentasse
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da nova ordem.
Colombini e os seus, tendo sabido que o soberano

Pontífice devia desembarcar em Co,rneto, para lá se

serem Fratricelos. Urbano V deu o encargo ao

cardeal Guilherme Sudre, Bispo de Marselha, de

examinar-lhes a doutrina e, como se iustificassem
plenamente, o Papa lhes aprovou solenemente o ins-
iitrto, e deu-lhes com suas próprias mãos os hábitos
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Ioao Colombini viveu ainda trinta e cinco anos, de-.
pois da aprovação da ordem. Quando vortava a
siena caiu doente e morreu em viagem, no sábado,3l de julho de 1367, dia em que a Igreja lhe honra
a memória. ( I ) Antecipamos sua interessante vida
para o dia 26, pargue no dia 3l jâ está a de santo
Inácio de Loiola.

*tr

(1) Acta §§., Julii, Item Godescard et Hélyot,

I



SANTA ANA (*)

Mãe da Santíssima Vírgem

I.o Século

Santa Ana, espôsa de São |oaquim e mãe cle

Nossa Senhora, é ; padroeira principal das arqui-

dioceses de São Paulo e do Rio.

puchinho do sráculo XVII:' "S" as grandezas de Maria tiveram o pai e a
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(1) As Grandozas da santis. Virg. Maria, Mâe do Deus _ do
P. L-F. d'Argentan, paris, 169?.

filha, pela qual lev_am esta incomparável vantagem
sôbre o resto dos santos, de ser ãs mais próxiáos
parentes, segundo a carne, do salvador dó mundo,
yga vez_ _gue são verdadeiramente pai e mãe da
Virgem Maria" (1 ).

as suas preces', um anjo apareceu-lhe, para enchê-la
de alegria: |oaquim, muitó breve, tornária, e ambos,
novamente juntos, haveriam de ter o que tanto dese-
javam - urn filho.
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Encontro de

Segundo
Sáo Joaquim
uma gravura

e de Santa Ana à Porta de Ouro.

de Albert Durer. Século XVI.



foaguim, Írâ montanha, também recebeu aquêle

e, pois, fôsse-lhe ao encontro, na Porta Dourada.
Ana, deslumb rada, tôda numa alegria sem pâr,

deixou a casa correndo e se precipitou Ílo,S braços
do espôso.

Assim, exultando, voltaram para o lar, a ben-
dizer a Deus incessantemente.

Nove meses mais tarde, nasceu-lhes uma filha -a qual deram o nome de Maria.

Nasceu-lhes aquela Maria sublime, pela gual
"grandes coisas ÍCz Aguêle gue é poderoso", agúela
Maria sublime gue "resplandeceu de tal abundáncia
de dons celestes, de tal plenitude de graça e de tal
inocência, que se tornou como gue o milagre de Deus
por excelência, ante a culminância de todos os seus
milagres, e digna Mãe de Deus de modo gue,
colocada, tanto quanto ê possível a uma criatura,

sempre abençoada e livre de todo contágio de pecado
"da qual foi formado o novo Adão" .

Nasceu-lhes o f ardim "ordenadíss,imo, esplên,
dido, ameníssimo, de inocência e de imortaliáade,
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Santa Ana instruindo a Vlrgem Maria. Segr:ndo

uma miniatura das Eoras de Ana de Bretanha'
Século XV.

I
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delicioso,, plantado por Deus mesmo e defendido de
tôdas as insídias da serpente venenosa".

Nasceu-lhes o Lenho imarcescível, "gu" o verme
do pecado jamais corroeu". Nasceu-hás a Fonte
sempre límpida, o Templo diviníssimo, o Escrínio da
imortalidade.

Nasceu-lhes a Co-redentora dos homens, a Me-
dianeira -poderosíssima, o caminho mais seguro e

TgiI_ facil para fesus, a que sofre por nossa caus d, d
Mulher uestida do sol, que tinha 

-a 
lua debaixo dos

seus_pés 
_e uma coroa de doze estrêlas sôbre a cabeça,

de São .|oão, a gual, estando gráuida, clamauu 
"â*dores d9 

^ryt_o, e sofria torméntos para dar à luz(Ap*. 12, l-2).
. Que parto? "Por certo o nosso, pois 9ue, reti-

dos ainda neste degrêdo, carecemos dL nascer para
o perfeito amor de Deus e felicidade eterna. ' As
dores do parto gue nos estão a demons trat o amor
ardente com que Maria zela e trabalha, lá no céu,
por suas preces incessantes, para levar o número dos
eleitos à sua plenitude (Pio X ) .

Quando a menina completou dois anos, Joaquim
disse a Ana:

Conduzamo-la ao Templo do Senhor, a fimde cumprir o uoto que formulamos.
Ana respondeu:

a menina uenha a procurar o pai e u má".
|oaguim concord ou, dizendo:

Esperemos.
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Quando Maria entrou nos três anos de vida, Íoi

desmam ada, e |oaquim di
Chamíi ui iou", as de Israel'

Que cada qual tomé uma tenha acesa'

para gue a menina não uol - d , coraÇão não
'r" up|gue às coísas de fora do Templo do Senhor.

E assim foi feitci.

A iconogr afia da Santa Mãe de Maria s_eguiu

fielmente os [rogr"r.o. da ciência teológica. Ate o
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século XIII, os artistas representaram-na naguela
cena comovente gue se efetuou na Porta Dourada.

A partir daguele século, com o avanço da crença
na imaculada conceição, novos temas surgiram. No
fim da Idade-Média, tendo aprendido dãs místicos
que |esus conhecera a avó aqui na terra, os artistas
entraram a representá-lo entre ela e Maria. Assim
apareceram as mais belas o,bras em que figura santa
Ana: a do Mestre de Francfort, rro á,r.",ri" Berlim;
a de Leonardo da Vinci, no Louvre; a de euentin
Metsys, er, Bruxelas, e a do Mestre da Ságrada
Família, err Colônia.

curiosas as esculturas que representam santa
Ana levando ao colo a Maria, qr", po, ,ru vez, traz
consigo, nos braços, o divino Filho.

A mais comum das representações, todavia , ê a
da santa tendo a Filha pet, mão, mostrando-lhe o
livro da Lei, sempre sóbria, de rosto grave, mas o
sereno, doce e benfa zejo rosto das avós-.

)Jt



SANTO ERASTO (*)

I.' Século

Santo Erasto, tesoureiro da cidade de Corinto,

foi convertido por São Paulo e abandonou o cargo

;;.;-d"di.ur-.â uo apostolado. Seguiu o Apóstolo

nas suas viagens, dáixand o-o em Éfeso paÍa ir à

Macedônia.

Segundo oS gregos, Erasto Íoi um dos setenta e

dois ãi*ip"lo" dã fÃut, que passou a Corinto' de-

;;i. a |erusalém e, dada a-competência de financista,

,irr-r" elevado a ecônomo da Igreja'

Bispo, talvez de cesaréia, a de Filipos, ali f.a-

leceu.

Na Epístola aos Romanos lê-se:

Sauda-uos Etasto, tesouteiro da cidade ( 1 )'
Na II Epístola a Timóteo:

Erasto ficou em Corinto (2)'
Nos Atos dos APóstolos:

Co,ncluídas esta.s coisas , Paulo concebeu o pto-
jeto de ír a Jerusalém, atrauessando a Macedônia e

Rom 16, 23.

2 Tim 4, 20.

(1)
(2)
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a Acaia, dizendo: " Delois gue eu tiuer estado lá,
é que ueja também Roma". E, enuiando
à dois dos que lhe assistiam, Timoteo e
E e demorou algum tempo na Ásia (3 ) .

Os gregos honram-no a l0 de novembro e a 30
de junho. Os larinos, no dia de hoje , 26 de julho.

No mesmo dia, em Roma, São pastor, sacerdote,
sob o nome do qual existe um título cardinalício, no
Viminal, perto de Santa Prudenciana (? ) .

No território de Brescia, Sao Glisent, ermitão
_(século IX? ) . Possivelmente um soldado de carlos
Magno, deixou o exército, e foi Íixar-se numa ermida
não longe de Brescia, onde viveu com uma ursa e
uma ovelha.

Em Limoges, São Turpion, bispo e confesso,r. Co-
nhecido também como Turpin, o santo prelado teve
um longo episcopado.

(3) At 19, 2r-22.
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Em
(século
inglês.

Em
Benigno

Termonde, Flandres, Santa Cristina, virgem

VIII? ) , ou Cristina , talvez filha de um rei

Malcesina, diocese de Verona, os santos

e Caro, ermitães, oo século IX.

Em Melk, na baixa Áustria, o bem-aventurado
Gothalm, confessor, falecido antes de 1020'

Em Betuna, o bem-aventurado |Orio o'u f oro'

bispo e confessor, desaparecido em 1033'

Em Verona, na Itália, os bem-âveflturados Evan-
gelisã e Peregrino, e-rmitães de Santo. Agostinho'
ã""r"**"r (sãculo XIII? ) , cuio culto Íoi aprovado

pelo papa Gregório XVI em 1837.

Na Italia ainda, a bem-aventurada Camila Gen-

tili, mártir, no século XV. Pertencente à nobre Í.ami-

lia, foi morta pelo marido, crudelíssimo homem sem

Íê. Camila Gántili é honrada em São Severino, pfo-
víncia de Macerata. Gregório XVI aprovou-lhe o

culto em ls4L Comemorada também a 18 de maior

Em Tyburn, râ Inglaterra, o bem-aventurado
Guilher-e 

'Ward, mártir, em 1641, bêatificado em

lg2g, no século Webster. Morreu pgla verdadeira
religião, a exclamar: "]esus! |esus! |esus! Recebe

minha alma!"

Em Lovera, Lombardia, a bem-aventurada Bar-
toloméia Capitaneo, virgem, companheira de Vicenta
Gerosa, antãs Catarina Gerosa, 

.do 
Instituto de Ma-

ria-Menina. Faleceu em 1833. Pio XI beatificoü-â
em 1926, no dia 30 de maio.

Em Roma, na via Latina, os santos sinÍrônio,
Olímpio, Teódulo e Exúpero, que, tendo sido devo-



ROHRBACHER

'tr*,

I



27: DIA DE IULHO

O BEM-AVENTURADO NEVOLON

OPerário

O bem-aventurado Nevolon, nascido no século

XIII, em Faença, na Romanha, exercia o mister de

sapateiro. Teve a infelicidade de se afastar na juven-

tuãe das santas veredas do Evangelho; uma doença

grave gue sofreu na idade de vinte ! guatro anos Íoi
ü* o,.io da graça para o reco rduzir à virtude.
Reconquistando a saúde, deu provas de sincefâ Cor-
versão, primeiro, por uma mudança completa no

procedidento, depo,is, pelo sacrifício do pouco gue

possuía, erl favor dos pobres, aos guais consagrou

todo o fruto de seu trabalho.
Não contente com praticar as obras de miseri-

córdia, o novo convertido, a fim de castigar o corpo,

abraçou o gênero, de vida mais austera; jejuava três

vêzes por semana, a pão e água, guando os jejuns

eram ordenados pela lgreja. As peregrinações €stâ-

vam muito em uso naquele sécui >; por espirito de
mortificação, Nevolon empreendeu a do túmulo dos

Santos Apóstolos, a Roma e a de São Tiago, na

Galícia; Íê-las como verdadeiro penitente e terminou
a segunda, descalço.

I
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De regresso à pátria, o servo de Deus teve muito
gue soÍrer do mau humo,r de sua espôsa, gue ao vê-lo

Iá com cinco irmãos e levava um gênero de vida muito
austera. Nevolon dormia sôbre uma tábua ou sôbre
'a terra nua, dava pouco tempo ac, sono e o tomava de
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conseguir, porgue não tinha dinheiro e aguêle homem

disseihe qr" " fôsse pedir de porta em porta. A
essas palavras o Servo 

-de 
Deus, ergueu os olhos ao

céu e rogou ao Senhor gue o Socorresse na sua rreCeS-

sidade. Depois os abaixou e viu a seus pés uma

moeda que lhe serviu para pagar o pão gue antes

tinha p"ãido por ".*oÍu. O sõcorro inesperado da

ProviáCncia .ã-orr"u o hoteleiro que, lembrando-se
de gue Deus lhe pediria contas um dia, em seu juízo,

se tinha auxiliadá .. pobres, tornou-se daguele mo-

mento menos insensív"l a. suas necessidades'
O bem-aventurado Nevolon, chegou à mais pro-

vecta velhice,, morreu santamente em Faença a 27 de

julho de 1280. Afirma-se qu_e os sinos da igreja na

qual ia ÍezaÍ, tocaram sôzinhos, p'ara anunciar SUa

áorte. Admirado co,m aquêle prodígio, o vigário da

igreja Íoi com várias testemunhas à pequena casa

úaá morava o servo de Deus e o encontrou de i;oe-
lhos, pensando que estava em oração; mas lo99
examinando-o, dó perto viu .que estava mo,rto. O
vigário procurou inÍormar de [udo o Bisno. -O PÍe.-
laão u.o*p"nhado por uma grande multidão de povo,

veio buscar o santo co,rpo, e o depositou em SUa Câte-

dral, onde lhe foi erguido um monumento de mármore.

A confiança dos fifis nesse bem-aventurado foi auto-
rizada por vários milagres, qug -+ opefgu. Seu culto
foi apr'ovado pelo Papa Pio VII, a 3l de maio de
t817. ( 1 )

(1) Godescard e Acta SS. - 27 jul'

***



SANTOS URSO E LEUBAIS (*)

Abades

(V-VI Séculos)

"O abade Llrso, conta-nos São Gregório de
Tours, era originário da cidade de Cahors e, desde
a meninice, foi muitíssimo devoto e cheio do amor
de Deus.

"Deixou, üÍl dia, a terra natal e se foi para
Berry, onde fundou três mo,steiros, urr em Heugnes,
outro em Toiselay e um terceiro em Pontiniacum. (1)
Deixando naquelas fundações priores recomendáveis
pela santidadã de vida e sábiá economia, passou à
Turena, a um lugar gue os antigos chamaram Senne-
viàres.

na garganta duma montanha, sôbre a qual se eleva
um castelo que tem o mesmo nome do mosteiro.
Reuniu uma comunidade e tomou, no coração, â reso-
lução de não mais ir a outro lugar, mas de ali tÍa-
balhar com as próprias mãos com tôda a comunidade

(1) Lugar desconhecido, não localizado.
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para ganhar a vida com o suor do próprio rosto,
r..o-ét dando, entre o'utra i coisas, aos irmãos, aquilo
qu ou seja, que se deve trabalhar
pa aos gue estão na necessidade,

e, ro dito, gual seja, guem não
trabalha não deve comer.

"Conferiu-lhe o Senhor o dom de curar, de sorte
que, guando êle soPrava sôbre os energ Útr elosi o

áemônio deixava o lonpo imediatamente. O Senhor
também se dignou conceder-lhe a rcalização doutros
milagres.

"Llrso era dado a grandes abstinências. Sem

cessar, recomendava o pouco comer e o Pouco beber,

ao mesmo tempo que vivia alertando os monges contra
a luxúria, da qual deviam desviar o pensamento e

os olho.s.

"Vendo gue os irmãos, a mão, giravam a mó gue

trabalhava o §rão, donde obtinham a farinha reces-
sária para o pão, surgiu-lhe ao pensanlento, para
lhes diminuir ã fadiga, r idéia de estabelecer um

mo.inho no Indre. E sã pensou, melho,r o Íê2. Desviou
as águas para .r- carui e pôs em Prátjca 9 gue idea-
lizará. Dáste modo, amenizou o trabalho dos monges,

de maneira que um só irmão tratava daguele setor
do grão.

"Ora, um godo, chamado Sichlario, favorito do
rei Alarico, quisãpropriâÍ-se do moinho. Foi procurar
o abade e lhe disse:

Dá-me o moinho, para gue figue debaixo da
minha jurisdição, €, em troca, eu te darei tudo aguilo
gue guiseres".

"Respondeu-lhe o abade:

r
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Nossa pobreza não nos estabelece senão a
pena. Se lhe der o moinho, meus irmãos morrerão
de fome".

Se tu me deres o moinho de boa vontade,
voltou a falar o outro,, eu te agradecerei, caso corr-
trário, tomá-lo-ei à fôrça, ou então, farei o.utro, paÍa
o qual desviarei as águas gue tu canalizaste, f.azendo
com que a tua roda jamais se mova.

Tu farás, respondeu-lhe o abade, sômente
aquilo que Deus guiser gue se faça; nem tu nem eu
o demoveremcs do que ha de suceder".

"Então, Sichlario, todo numa grande cólera fer-
vente, ccnstruiu outro moinho. Desviou as águas do
canal dcn monges, dirigindo-as para o seu. E, uma
noite, o guardião foi dizer ao abade e aos irmãos,
reunidcs em oração no oratório:

" - Reza, com os irmãos, suplica devotamente
ac. Senhor, porque a roda do nosso moinho jaz
p arada".

"No terceiro dia, a roda girava como de habito.
Então o abade deixcu o oratório e foi ver o moinho
de Sichlario. Mas o moinho de Sichlario, por mais
que o procurasse, não o encontrou. Dêle não havia
qualquer traço, desaparecera. Ninguém famais viu
nem madeira, nem ferro, nem o que quer que seja,.
E só se põdia conjecturar que a terra, abrindo-se,
engolira-o, Íazendo com que desaparecesse da üsta
dos homenb.

"Cheio de tantas virtudes, acabados os días de
sua vida, o abade se- foi para o Senhor. À beira do
seu tírmulo, os enersúmenos foram curados e os cegos
recuperaram a vista.
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"Depois da sua morte, os priores que êle colo-
cara à frente dos mosteiros que fundara foram feitos
abades pela benevolência dos bispos. Leubais foi
instituído abade do mosteiro de Senneviàres, na
Turena. Viveu em grande santidade, alcançando uma
avançada idade, e morreu e foi sepultado". (1)

Santo [Irso é honrado a 27 de julho na diocese
de Tours. A 28 na de Bourges; e a 24 na de Cahors.

São Leubais é o padroeiro da paróguia de Sen-
neviàres. A diocese de To,urs celebra-lhe a festa no
dia 24 de janeiro.

Dom Martênio, gue visito'u o decantado moinho,
em 1708, escreveu:

"Llma das maiores curio,sidades de Loches é a
mó do moinho de Santo I-Irso, que, depois de duzentos
anos mais ou menos, aind a lâ existe, e tôda inteira,
sem nenhuma diminuição, embora os moleiros a Pi-
quem todos os dias". (2)

***

(1) S. Greg. de Tours, Vitao Patrum, c. XVI[.
(2) Mart. e Dur., Viagem Literária de l)ois Religiosos Bene'

ditinos da Congrega46o de São Mauro.



sÃo LoURENÇo (*)

Bispo e Confe.ssor

São Lourenço foi o vigésims-quarto bispo de
Milão, de 489 a 510 ou 51 I .

Eleito e co,nsagrado em 489, nâ primavera, viu
a diocese devastada pela guerra entre Teodorico,
rei clos ostrogo.dos, e Odoacro, chefe dos hérulos,
germanos do ramo gótico, que tinham vindo da
Sarmácia e estavam a sôldo dos imperadores Íorrâ-
nos. Teodorico derrotou os hérulos nos Alpes e
submeteu tôda a Itália, resistindo Odoacro, dois anos
e assassinando-o, depois da rendição.

Lourenço trabalhou com grande ardor para
restaurar a Milão devastada. A êle se deve a igreja
de São Sisto, perto da basílica de São Lourenço.

Uma inscrição composta por Enódio estabelecia
um paralelo entre o nosso Lourenço e o ilustre diácono
mártir, aurbos devotados a São Sisto,.

São Lourenço assistiu ao sínodo de novembro
de 502, realizado na presença do papa Simaco. Em
503, o mesmo Enódio, compunha uma peça em honra
do santo bispo, gue governou a diocese por vinte e
dois anos ccm mão firme e coração leve.

Morto, foi enterrado em São Cassiano ou, como
querem outros, em Santo Hipólito.

f+r



BEM-AVENTURADO BERTOLDO I (*)

Abade e Confessor

Bertoldo foi abade de Garsten. Nasceu em fins

do século XI, perto do lago de Constâncio. Pertencia

a família de áondes. Calado, enviuvou guando nos

trinta anos. Fêz-se, então, monge de São Brás, na

Floresta Negra.
Logo, fói nomeado prior de Goettweig,. diocese

de Passau, e, em 1 I I I , eÍa prcmovido a abade de

Steyr-Garsten.
Foi o bem-aventurado Bertoldo, que deu asilo ao

arcebispo Conrado I de Salzburgo, ilustríssimo pela

santidade.
Homem de mortificações, que amava extraordi-

nàriamente a oração, faleceu em 1142.

No mesmo dia, em Éfeso, a morte dos santos

Sete Dormentes: Maximia,no,, Malco, Martini€ulo'
Dionísio, |oão, Serapião e Constantino. Sob Décio,

mais ou menos em 250, sete fiCis se refugiaram numa
eus envio,u-lhes um sono
gue acordaram somente
-450) , Íalecendo dePois,
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Festa de São Desidério, bispo de Besançon
(século v? ) , gue faleceu em Lcns, nali 

acabando Ãu"
santíssima vida". são Desidério é festejado a 2T
de julho,na diocese de são claudio e na dé Besançon
como bispo de Besançon e confessor, sob o rito duilo.

No País dos Hc,meritas, na Arábia, â corlertro-
ração dos santos Mártires, gue o tirano Dunão
ordenou gue atirassem ao fogo, vítimas do fanatismo
judeu.

Em Ravena, Santo Eclésio, bispo de Ravena e
confessor (532?).

Em Amélia, na úmbria, a bem-aventurada Lúcia

em 1350.
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Em Troyes, Santo Llrso, bispo e confessol, pr^1

decessor de são Lobo. Falecido em 426, no dia 25

de julho, ê honraúo na diocese de Troyes a 27'
' Em Metz, São Fronimo, bispo e confessor'

Em Córdova, na Espanha, os santos mártires

|orge, diácono, Aurélio e Na tâlia, sua espôsa, Felix
ê Litiora, sua espôsa, gue sofreram durante â peÍse-

guição dos árabes (85_2) . 
-') " Em Brescia, na Lombardia, a bem-aventurada

Maria Madalena Martinengo, virgem, beatificada por
Leão XIII acs 3 de junho de 1900.

Em Nicomédia, São Pantaleão', médico, gue o

f Alia e |ucund a. - Em Bizeilles, na Apulha, os santos

Muuto, Bispo,, Pantalemon e 
-Sérgio, 

mattitizados
sob Trajano. Em Auxerre, Santo Etéreo,' bispo e

conÍessor.

***



28: DIA DE JLTLHO

SÃO VÍTOR
Papa e Mártir

E SANTO INOCÊNCIO I

Papa

Africano de nascimento, Vítor, foi eleito Papa
depois da morte de Santo Eleutério, acontecida ó-
193 e mostrou-se digno sucessor de São Pedro. Ana-
tematizou e expulsou da Igreja vários hereges que
nela queriam introduzir seitas de perdiçãó. Não
empregou menor zêlo pela unidade do culto na
celebração da Páscoa,

. 4 Jgreja romana, tôdas as Igrejas da Europa
e da África, quase tôdas as do, Oriente, celebrrrá-

então, os pontífices romancs tinham tolerado êsse uso
singular, de algumas igrejas, manifestando o desejo
que elas se pusessem de acôrdo, com tôdas as outras
na celebração da principal festa do ano. No tempo
do Papa Sao Vitor, certos espíritos temerários puóe-
ram-se a ensinar gue para a celebração da Páscoa,
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a Igreja romana e tôdas as outras igrejas da Ásia
Menor estavam sôzinhas na'verdadeira fé. As coisas
estavam então nesse estado e Vítor julgou gue não
se deveria dissimular mais, e gue era seu dever tra.
balhar ef.icazmente em estabelecer uma perfeita uni-
formidade em tôdas as igrejas. Para êsse fim, reuniu
em Roma um concílio dos Bispos da Itália, no gual
foi solenemente decidido guá' .e deviam terminar
os jejuns e celebrar a Páscoa, no dia de domingo,
consagrado desde o tempo dos apóstolos à memória
da gloriosa ressurreição do Cristo; e gue não mais
se tólerariam para o futuro aguêles gue se obstinas-
sem em conservar os usos dos judeus, na celebração
dessa solenidade. Vítor mandou a carta sinodal, gue
tinha no alto seu nome, aos principais Bispos das
províncias. (1 ) Segundo as cartas do Papa e de seu

concílio, Teófilo de Cesaréia convocou os Bispos
da Palestina; Irineu de Liáo, os da Gália; Bachilo,
de Corinto, os da Acaia e segundo outros Demétrio
de Alexandria, os do Egito e Palma de Amastris,
os do Ponto. Em todos os concílios, bem como no
de Osroena ou da Antiga Assíria, aplaudiram-se
unânimemente os decretos de Roma e em suas cartas
sinódicas, mandadas ao Papa, P:ara serem Por êle
comunicadas a todos os fiéis, professando todos a
mesma Í.ê; estão de acôrdo 'ainda em estabelecer a
mesma ÍegÍa, gue declaram vir da tradição dos
apóstolos.

Polícrates, Bispo de É[eso, também reuniu seu

concílio, mas, em vez de se submeter aos decretos de

(1) Consta^nt., Epistolae rom. Pontff, h Vlctor, § 1, n.o 1

e seg's.

l--
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Roma e de se conformar com as outras igrejas do
universo, declarou gue continuafia a celebrar a Páscoa
com os judeus, de aóôrdo com o Evangelho e à regra
da Íê, acrescentando gue nisso obedeceria a Deus,
antes que aos homens o gue supunha que a Igreja
romana e tôdas as igrejas do universc, désobedeciam
a Deus, à regra da [e e ao Evangelho: nisso há uma
heresia, manifesta. Tambem o Papa São Vítor exco-
mungou aquêles que afirmavam semelhante êrro.
Muitos bispos entre outros, Santo Irineu de Lião,
tentaram uma conciliação. Os recalcitrantes renuÍt-
ciaram ao êrro de crer que seu uso particular era
ordenado e o de tôda a Igreja condenado pelo Evan-
gelho; assim o Papa tolerou seu uso, âo qual se vê,
todavia, gue renunciaram pouco depois.

Os bispos que nos dão os recenseamentos mais
interessantes sôbre essa controvérsia são os da Pales-
tina, entre os guais Eusebio assinala TeOfilo de
Cesaréia, Narciso de f erusalém, Cássio de Tiro e
Claro de Tolemaida. Teófilo tendo recebido,do Papa
Vítcr, são os têrmos do concílio, segundo o fragmento
que o Venerável Beda nos conservou (1), a auto-
ridade para governar nos mesmo,s lugares onde o
Salvador do mundo tinha conservado sua cátedra,
de alguma maneira tôdas as igrejas católicas deviam
celebrar a Páscoa, reuniu não sômente os bispos da
sua província mas tambem os dos diferentes países.

(1) Labbe, t. I, co 1596. Papa Vítor Roma^nae urbis epis-
copus direxit auctoritatem, ad Theophilum caesariensis Palestinae
antistitem. . . Percepta igitur auctoritate. . . ornnes episcopos evo-
cavit. Tunc Theophilus episcopus protulit auctoritatem ad se
missam Victoris papae, et quid sibi operis fuisset injunctum,
ostendit. Ex Beda, De aequinoctio vernali.
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Quando todos se reuniram, apresentou-lhes a auto-
rizaçáo que tinha recebido dc, Papa Vítor e expôs o
trabalho que tinha sido encarregado. Depois de bem
esclarecida e decidida a guestão, os bispos dirigiram a
Vítor uma carta sinodal. Depcis de ter amplamente
estabelecido a tradição apostólica sôbre o dia da

Em oraçáo, ou cristáo em prece.

Segundo um afrêsco das Catacumbas.

Páscoa, terminavam com estas palavras: "Fazei de
sorte que as cópias de nossas cartas sejam mandadas
a tôdas as igrejas, a fim de gue não ncs julguem
cúmplices daqueles que se desviaram fàcilmente da
senda da verdade." Essa maneira de escrever mostra
que os Bispos da Palestina consideravam os da Ásia
homens afastados do çaminho da crença verdadeira,

I
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e estavam persuadidos de gue não se lhes podia tole-
rar o proceder, sem se tomar parte em seu crime. (21

A controvérsia nos fêz ver como, desde antes do
fim do segundo stáculo, â; autoridade principal do
Pontífice rornurro era reconhecida por tôdas as igrejas
do mundo e em todos os concílios. Vemos a mesma
coisa no comêço do' século quinto, na vida do Papa
Santo Inocêncio I.

Depois da morte do Papa Santo Anastácio,
acontecida em 27 de abril de 402, sagrou-se para o
suceder na cátedra apostólica a Inocêncio, com o
consentimento dos santos Bispos, de todo o clero e

do povo. Êle era filho de outro Inocêncio, e nascido
na cidade de AIba. Durante sua vida e depois da
morte, foi lcuvado pelos gregos e pelos latinos, como
pontíÍice perfeito. Deu logo aviso de sua eleição a
Santo Anísio de Tessalônica, como a um excelente
servo de Deus, para lhe confiar ao mesmo tempo o
cuidado de todos os negócios da Iliria oriental, como
o tinham feito, antes dêle, os santos Papas Dâmaso,
Sirício e Anastácio.

São Victrício, Bispo de Ruão, tinha rogado ao
Papa que lhe desse esclarecimentos sôbre diversos
pontos de disciplina e lhe marcasse de gue modo
eram observados na Igreja romana. Numa carta de
15 de fevereiro de 404, Inocêncio louva-o muito por
essa pergunta e com o auxíli,o de São Pedro, por
quem começou o apostolado e o episcopado cristão,
lembra-lhe as regras que todo bispo católico deve
observar, e o encargo de os notificar aos bispos das
províncias limítrofes. As causas maiores, diz-se
nessa decretal, serão devolvidas à Santa Sé, segundo
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a determinação do Concílio de Sardico e o costume.

A 20 de fevereiro do ano seguinte, escreveu outra
semelhante a Santo Exupero, Bispo de Toulouse, gue

o tinha consultado sôbre várias dúvidas e lhe pedira
sua decisão sôbre cada uma delas. O papa declara
entre outras coisas gue Se devem cc,nceder a penitên-
cia e a comunhão a todos os gue a pedem, erD ponto
de morte. Na sua, decretal de 19 de março de 416,
a Decêncio, Bispo de Engúbio, ÍIâ Umbria, lembra

gue tôdas as igrejas, particularmente as do Ocidente,
á"*r"- seguir ás'regias da Igreja Romana, e indica
essas regras notadãmente sôbre os sacramentos da

confirmuçao e da extrema unção. No ano 115, Santo
Alexandre, Bispo de Antioguia, tendo reunido todos

os católicos da cidade, inÍormou disso o Papa, que

confirmou a autoridade da Igreja de Antioguia sôbre

tôdas as do Oriente, vist,o gue ela foi a primeira sede

do primeiro dos apóstolos. O santo PZp.{escreve
iguálmente aos Bispos da Espanha e da África, para
rêsponder-lhes às consultas e regular os negócios
daguelas igrejas,

O gue ocupava sobretudo o santo Papa eram 
-as

igrejas áo Oriente. O mais aposto-lico e o mais elo-
ghente do,s seus pontífices, Sao Crisóstomo, via-se
acusado, condenado, perseguido, exilado por seus co-
legas no episcopado, e encontrava apo'is só no sucesso'r

de São Pedro. O zêlo com gue Crisóstomo ttaba-
lhava na reÍorma do seu clero e do seu pov o Íêz-lhe
inimigos, no seu clero e na côrte; com o tempo
a imp-eratriz Eudóxia, gue, depois da gueda do eunuco

Eutíópio, governava o imperador Arcádio, Pôs-se à

sua fíente. A vida austera e ativa de Crisóstomo
indispunha contra êle os prelados negligentes. A
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inveja, as prevenções de outros a êles vinham unir-se
e formou-se assim uma coÍlo tempestade que só ter-
minou com a morte do santo.

O Papa defendeu constantemente a inocência
de Crisóstomo contra a fraque za do imperador Arcá-
dio, contra o humcr vingativo da imperatriz Eudóxia,
e contra as ccmplacências ambiciosas dos bispos da
côrte. Crisóstomo morreu nos rigores do seu exílio
e o sucessor de Pedro gue o tinha defendido durante
a vida, defendeu-o depcis da morte e só admitiu à
sua Comunhão os Bispos de Constantincpla, Antio-
quia e Alexandria, depois que restauraram sua memó-
ria e f.izeram voltar os Bispos exilados por sua
causa. ( I )

Viu-se então, sob uma nova face, a verdade
destas palavras: Tu és Pedro e sôbre esta pedra
edificarei minha Igreja e as portas do, infernó não
prevalecerão ccntra ela. Pois, viu-se essa Igreja, de
tôdas as coisas humanas a mais frágil, sustentar-se e
triunÍar, onde o império romano, de tôdas as coisas
humanas a mais forte, veio a se guebrar: a invasão
dos pcvos bárbaros. o império aí encontrou sua
ruína, a Igreja aí enccntrou nações mais próprias para
formar a nova humanidade.

No ano 410, o Papa Inocêncio foi a Ravena,
para negociar a paz entre o Imperador Honório e
Alarico, rei dos godos, gue ameaçava Roma. A côrte
de Ravena não sabia nem f.azer a guerra nem a paz;
atê em Roma a maior parte do senado era ainda
pagá e, effi vez de adorar a Cristo, invocava os ídolos
para afastar Alarico e reconguistar o império do
mundo. Alarico tomou a cidade por traição, \"ãt2+

(1) Pallad., Ceillier, fillemont, etc.

I
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de agôsto de 4lO. Permitiu aos soldados gue a
sagueassem; mas recomendou-lhes pouPassem o sâIl-

;;;;' háá"'r' heres; Prgibiu-lh"i
queimar os edifí o culto divino. E
;;; Éoá"1,o, p inha estabelecido

"- asilo, Alarico iu-lhe dois' Para
salvar do furor leploráveis restos

dos habitantes: declarou gue a Igreja de são Pedro

à u a" São Paulo, seriam respeitadas como um refúgio

inviolavel. Tinha escolhido essas duas igrejas lão
rÁ*""t" pela veneração por êsses dois grandes frT-
áuaot"r ã" Ro* t cristã, mas também porque' sendo

as mais espaçosas, podiam salvar um número maior

de infelizes.

Essas ordens punham um freio à crueldade.

Mas, que ordens poderiam conter vencedo'res ferozes,

na emtriaguez do saque? Os godos, esparsos por

ROma, tug.-r"Uram aS Casas, inCendiafâÍl-IlâS, prinCi-

palment" á. que encontravam fechadas; e atirando-se

ão meio das ôhamas, não contentes scm as riquezas,

gue encontravam nas mãos dos habitantes, supondo

qrr" .tao,ndiam mais do gue entregavam, não poupa-

vam nem ameaças nem tormentos para os obrig aÍ 'a

-entregar o gue tinham e o qüe não tinham. A carestia

tinha"d" ut t"-ão devastado a cidade; havia poucas

.casas que não gemiam pelo luto e não ofereciam aos

olhos ão, soldãdos bárbaro's cadáveres insepultos'

Êsse espetáculo não comovia os corações impiedosos:

muherás e crianças Íoram degolados sôbre os corpos

de seus maridos e de seus pais. A brutalidade só

respeitou as mulheres e as moças gue se haviam refu-
giado nas igreias.- O rumor das casas que ruíaT to
áoet aio, oõ iásultos, os gritos, o espanto, a fuga
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espalhavam uma terrível confusão; as chamas, gue
devoravam uma parte da cidade, iluminavam todo
êsse horror; e, como se o céu se tivesse armado de
comum acôrdo para castigar a metrópole da idolatria, tD
uma furiosa tempestade se uniu à devastação dos .,

godos; o raio derribou vários templos, derreteu o
bronze, reduziu a pó aguelas estátuás outrora adora-
das, gue os imperadores cristãos tinham conservado
para a decoração da cidade.

o dos godos pela santi-
muito sangue âos ro,rtrâ,-
eteve-se às portas dos
mos para lá conduziam

igrejas foram incendiadas, f", ffitltf;§::iHm:
cação das chamas, que destruíam as cásus üzinhas
e a religião sustentou-sê qloriosa no meio de tantas
ruínas J a. lágrimas, Ú

um oficial godo dos mais importantes, eÍrco,-
trou na casa de 'r_-a igreja, uma virgem consagrada
a Deus e adiantada eÍL anos; pediu-lhe honestamente
o dinheiro. Ela disse-lhe có,m verdade gue tinha
bastante- e gue lho ia mostrar. De fato, expôs aos
olhos dele o bárbaro ficou
atônito pel beleza de tantos
vasos, dos São, disse ela,
os vasos do apóstolo São Pedro; tomai-os, se ousais,
e resporldereis por isso: como os não posso defender
mais, não os ouso reter. o barbaro, tccado de res-
peito, comunicou-o a Alarico, gue ordenou imediata-
mente se levassem todos os vasos à basílica, de São
Pedro e para la tannbcm se levasse, com escolta, a
virgêm sasrada e to'iJos os cristãos gue a ela se unis-
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sem. Aquela casa estava longe da igreja de Sáo
Pedro, de sc,rte que era preciso atravessar tôda a
cidade; o transporte dos vasos sagrados foi também
um espetáculo'e uma pompa ma,gnífica. Levavam-[os
um f)or um à cabeça, descobertos, e do,s dois lados
caminhavam soldado,s com espadas na mão; rorDâ-
Ílc,s e bárbaros cantavam juntos hinos em louvora
Deus. Os cristãos acorriam de todos os lados; muitos
pagãos fingiram ser cristãos, naguela ocasião, e mais
se juntavam romanos, para se salvar, mais os bárba-
ros se reuniam também, err tôrn,o dêles para os
defender. ( I )

As muiheres cristãs pareciam ter recolhido a
coragem gue os hc,mens tinham perdido. Santa Mar-
cela, ilustre pela nobreza e pelas virtudes, viúva havia
setenta anos, ocupava uma casa no monte Aventino;
lá vivia na oração e na meditação das Sagradas Escri-
turas, com um'a moça muito bela, chamada Principia,
que ela formava à piedade. Vário,s soldados entra-
ram em sua casa e pediram-lhe o ouro. Ela respo,ndeu
que o tinha distribuído aos pobres e que tinha reser-
vado apenas a túnica com gue se cobria. Os barbaros,
persuadidos de que aquilo era apenas uma desculpa,
bateram-na Íerozmente, Insensível à dor, ela pediu-
lhes como único favcr, não a separarem daquela moça,
cuja beleza exp,unha a insultc,s mais cruéis ainda que
a morte. Aquela firmeza tocou-os; conduziram ambas
à basílica de São Paulo. (2)

Em outro lugar, uma mulher católica, de notável
beleza, caiu nas mãos de um jovem godo ariano; o
bárbaro, não tendo podido f.azê-la consentir aos seus

(1) Oros., l. If, c. XXXIX.
(2) Ifieron, Epist., 16.

393

August., De Civit Dei.
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maus desejos, arrancou da espada para a amedrontar,
pâssou-lha sôbre a pele e a pôs à garganta, em sâr-
gue. Ela apresentou corajosamente a cabeça e -o
bárbaro, tocado por sua virtude, levou-a à Igreja de
São Pedro, recomendo,u-a aos guardas e deu-lhe seis
peças de ouro, ccm ordem de a entregar ao fra'-
rido. ( I )

Êsse foi, no Ocidente o Íim de Roma pagã e

de sua idolatria e o doloroso início de Roma cristã.
Enquanto os povos bárbaros destruíam o império

romano, dois hereges, Pelágio e Celéstio, procuravam
destruir a Í.é e a humildade cristãs, dizendo gue a
glória dos céus e a visão, clara de Deus não era efeito
de um dom sobrenatural, efeito da graça divina, mas
puro eÍeito da natu Íez'a humana. Êsses erros foram
condenados no cc,ncílio de Cartago e no de Miléve:
os dois concílios mandaram seus decretos ao Papa
gue os confirmou com suas respostas. Eis como dêles
fala Santo Agostinho. Diz a São Paulino de No,la,
ao qual mandava tôdas as peças em questão: "Os
concílios de Cartago e de Mileve mandara,m à Se

Apostólica relações de tudo o que se tinha passado
sôbre êsse assunto. NOs a isso acrescentamos cartas
particulares que escrevemos 'ao bem-aventurado Papa
Inocêncio e que tratavam dessa matéria um pouco
mais longamente, e, a tudo, êle nos tornou a escrever
da maneira como devia o pontífice da Se Apos-
tólica'." (2)

No mesmo tempo, dizia, pregando em Cartago,
sôbre os pelagianos: "O que foi dito aos judeus, nós
o vemos nestes. Êles têm zêlo de Deus, eu lhes dou

Soz.,
Aug.,

l. D(, c. X.
Epist., 186,

(1)
(2)
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êsse
cia.
Deu
ram
dele
não
perversa; ainda uma vez,
não ot expulseis Para lon
que con fi adizem, levai-nos
iâ mandamos a êsse resP
'.;";íhr a Se Apostólical cs rescritos iá vieram. A
caus'a está terminada; possa enf im o, êrro terminar

rambém. (1 )"
Eis o gue Santo Agostinho -pensava 

das cartas

doutrinais do Papa Inocáncio; julgavâ-âs dignas' em

ftrü, da SC Após,tOlica. Eis o que pensava de sua

urtoriaade; deóois dessas cartas, a causa estava, não

;J;"r i lulguà^, como Fleury se permitiu traduzit,
ma,S ,- tetminad,a - trataVâ-Se Somente de se SUbme-

ter a ela, para Pôr fim ao êrro.
O paia Santo Inocêncio morreu a 12 de março

de 417, e teve por sucessor Zôzimor $ue foi igual-

mente um santo.

***

(1) Àug., Sermo, 131 n. 10'

I



sÃo SANSÃO (*)

Século VI

Sansão nasceu ao sul do País de Gales, nas
imediações de Dyved. Era filho de Ammon e de

, 
Ana, casal gue estava a serviço do chefe da região.

Desde muito jovem consagrado a Deus, Sansão

a-dos colegas, gue o procuravam pela bondadê, sirl-
plicidade e contagiante alegria de viver.

Dois jovens monges, porém, sobrinhos de Iltut,
maus religiosos, e invejosos, entraram a detestá-lo.
E, um dêles, enfermeiro do mosteiro, propôs-se errve-
nenar o virtuoso e querido jovem. Apoiado pelo
outro desalmado, preparou ao santo uma tisana.

sabendo-â errvenenada, Sansão disse ao gue lha
apresentara, com um sorriso:

I
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Os sete santos da Bretanha: Sansão, Malo. Brieuc, Paterno, Corentino,

Tugdual e Paulo. Fac-simile de uma gravura sôbre rnadeira das

Crônicas de Bretanha. Século XVI.
C^,(o
-I
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Meu irmão, a tisana gue me preparaste
estava deliciosa. Possa Deus, em troca, curar-te do
mal que te aflige.

Tal caridosa exortação produziu tremendo efeito:
o malvado, a soluçar, converteu-se.

A impenitência do outro, porém, valeu-lhe severo
castigo vindo de Deus.

Promovido ao diaconato, dois anos mais tarde
Sansão era ordenado padre pelo bispo Dubric, que
viu uma po,mbinha branca pousada num dos ombros
do virtuosíssimo jovem.

Desde então, o Santo Íoi modêlo em tudo.
Tendo deixado o mosteiro, embora fôsse deveras

afeiçoado ao velho Iltut, buscc,u a ilha de Caldey,
onde havia uma abadia, e ali ficou, primeiramente
como ecônom,o, depois como abade.

De volta à terra natal, onde converteu quase
todos os conterrâneos, levo,u vida eremítica por uns

tempos.

Passando à Armórica, para evangelizâ-la, depois
do apostolado entrcu na Cornualha britânica, com o
mesmo Íim.

Presenteado com um vasto terreno', por Privatus,
um piedoso galo-rolnâÍlo, nêle ergueu m mosteiro '-
ao ,edo, do iual nasceu ar cidad ézinha de Dol.

Pregador infatigável, São Sansão depois de
fundar oút.os mosteirc,s, de tomar o partido do prín-
cipe |udwal, filho do rei Iona, assa'ssinado pelo
usurpador Conomor, para o qual príncipe consegrriu
a ajúda dos francos, em Paris - faleceu em pa?. Dol
mostrou-se a mais ardente defensora da lembrança
do Santo,. Durante muitos séculos, reivindicou mesmo,
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em face de Tours,
sempre a cultuar o
surgido nas terras

o título de metrópole da Bretanha,
santo confessor do velho mosteiro
do piedoso galo-ÍoffiâÍlo Privatus.

No mesmo, dia', São Cameliano, bispo e confessor
(século VI ) . Bispo de Troyes,. foi discípulo de São
Lôbo. Tendo recebido Santo Avelino, nomeoü-o
ecôno'mo de sua igreja.

Em Constantinopla, Santa Irene, virgem (séculos
IX-X).

Em So,issons, São Gerano, bispo de Auxerre,
de grande talento musical. Faleceu em 914.

Nas costas da Suécia, São Botvid, mártir, em
1100. Pagão, convertera-se na Inglaterra. Pregando
no país natal, foi assassinado no litoral por um escravo
gue batizara e alforriara. Enterrado em Botkirk, foi
muito guerido de Santa Brígida, em cujos texto,s brigi-
tianos figurou.

Em Plaisance, na Emília, São Raimundo Palmé-
rio, confessor. Nascido em 1140, faleceu em 1200,
sendo enterrado na igreja dos Doze Apóstolos. O
culto dêste Santo, existente desde o século XIII, foi
reconhecido por Gregório XIII em 1576.

Em Como, na Lombardia, o bem-aventurado
Antônio Della Chiesa, confessor. Dominicano, nasceu
em Sao Germano, no Piemonte, da nobre família
Della Chiesa de Roddi, gue mais tarde deu à Igreja
o papa Bento XV ( 191 4-1922) . Faleceu em 1459,
depois de levar vida tôda dirigida para o Senhor.

Em Miláo, a festa dos santos Mártires Nazário
e Celso, menino, que o juiz Anolino mandou decapitar
depois de os ter ccnservado por muito tempo numa
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prisão rigorosa, durante a perseguição de Nero.
Na Tebaida, no Egito a memória de vários santos
mártires, gue foram mortos durante a perseguição de
Décio e a de Valeriano, guando os cristãos, desejando
com ardor morrer pelo nome de |esus Cristo, seu
artificioso inimigo, güe procurava menos perder-lhes
os corpos, gue as almas, imaginava cada dia suplícios
mais lentos. Um dêles, depois de ter vencido o tor-
mento do cavalete, as lâminas em fogo, a's caldeiras
ardentes, foi untado de mel, tendo as mãos prêsas às
costas e assim expos'tó, durante o calor mais ardente
do sol, aos f errões das vespas e dos moscardos: outro,
deitado molemente sôbre tlôres e ata,do de sorte gue
não podia escapar, vendo uma mulher impudica gue
se aproximava dêle, para o solicitar ao pecado, cor-
tou-se a língua com os dentes e lhe cuspiu no rosto.

Em Ancira, na Galácia, Santo Eustato, mártir,
gue foi primeiro atormentado por cruéis torturas depois
atirado a um rio, de onde um anjo o tirou; enfim,
uma pomba vinda do céu anunciou gue era chamado
para receber a eterna recompensa. Morreu logo
depois. - Em Miletc, Santo Acácio, mártir, gue, sob
o imperador Licínio, depois de muitos tormentos, foi
atirado a uma fornalha, onde o conservou o socorro
de Deus: enfim, tendo a cabeça cortada, recebeu o
martírio. - Em Lião, São Peregrino, padre. Seus
milagres dão a conhecer a felicidade de gue goza
no céu.

t**
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SANTO OLAVO OU OLAUS

Rei e mártir

Olavo ou Olaus, era filho póstumo de Haraldo,
rei da Noruega. Privado do reino paterno na _juven-
tude, desempãnhcu primeiro, o ofício de rei do mar

ou pirata. Veio depois à França eF socorro dos

,roràurrdos, à Inglatérru, em socorro do rei Ethelred'
Na sua expedição à Normandia, abraçou o cristia-
nismo, ,".áb., 

-o 
batismo em Ruão, no comêço do

século ctze. Voltando à Noruega, foi reconhecido

como rei no ano 1015. Mandou vir da Inglaterra
padres e monges recomendáveis pell ciência e vir-
iude. Um deles chamavâ-se Grimkéle; foi eleito

bispo de Drontheim, capital dos estadcs de Olaus.
Êsôe príncipe nada f.azi-a - 

Foi pgt
seu cãt selho gue promul cheias de

sabedoria e aboliu tôdas trárias ao

Evangelho, não §õmente 1 s também

nas iliras de Orkney, de gue se tinha apo,derado na

Islândia. Tendo-se estabelecido, a Paz em todcs os

países de sua obediência, trabalhou para lhes extirpar
à .,rp".stição da idolatria. Perccrria as cidades em

pessoa, para excitar seus súditos a abrirem os olhos
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à luz do Evangelho gue lhes pregavam os missioná-
rios de gue era seguido. ( I )

Santo Olaus da Noruega desposa Ía a filha de
outro Olaus, rei da Suécia; a aliança serviu para
revelar o cristianismo a êsse país, de onde íirrha
desaparecido depois da missão de Santo Anscário. o
rei Santo Olaus da Noruega f.ez vir da Inglaterra
uma nova colônia de missionários, cujo chefe era
§ão Sigfrido, parente próximo do rei inglês; rtrâo-
dou-o,s ao reino de Olaus, seu sôgro, ãu Suécia.
sigfrido la chegou e teve a felicidaáe de batizar o
Igi " grande parte da nação. Primeiro pregou em
Wexiow, 'ê Gotia meridic al, onde estabãlecãu ,-"
sede episcopal, de acôrdo com o arcebispo de Ham-
burgo, legado apostólico para os paísés do no,rte;
percorreu, depois, várias outras províncias gue ganhou
para |esus Cristo. |amais missionário algum se rtos-
trou mais fiel imitador dos apóstolos. Era de uma
caridade e de um desinterêsse que excitavam a admi-
ração dcs mesmos pagãos. Eis uma prova: Três
sobrinhos seus, que tinham sido deixadcs ã* Wexiow,
enquanto êle pregava o Evangelho em outras pro-
víncias, foram desumanamente assassinados por idó-
latras. O rei, indignado, com ação tão negra e que
podia ter conseqüências bem perigosas, ." ficasse
impune, resclveu condenar os assassincs à morte. O
santo, informado do que se passava, intercedeu por
êles e o fêz com tal instância que obteve se lhes áei-
xasse a vida. O príncipe condenou-os, todavia, a
uma grande multa em favor de Sigfrido; mas não foi
possível convencê-lo a receber algo, embora vivesse
em extrema pcbreza e tivesse necessidade urgente de

(1) Godescard. Et Acta SS. 29 Julii.
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dinheiro pará garantir a fundação -d? 
no-va-igreja'

§igfriao ,rir", áte o tempo e- 
-q," â{ã" de Bremen

escrevia e morreu pelo áno 1030. Foi enterrado na

.át"drul de Wexiów, onde o túmulo se lhe- tornou

célebre, por grande número de milagres' O Papa

Àdriuro iV q""" também tinha trabalhado com muito

zêlo, para u .órr"rsão da Noruega e de várias outras

,egiOes do norte, canoni ZolJ-o no ano 1 158. Os suecos

ho"rrrurum São Sigfrido como apóstolo, enguanto per-

severaram na fe"que êle lhes tinha pregado, isto é,

enquanto permaneceram católicos' ( 1 )

os dois reis, olaus da Noruega e olaus da

Suécia, eram êmulos um do outro, no zêlo da propa'
istãs. Aquêle Pro'curava
ega dos adivinhos, dos

, de que estava cheia e
spos, que o aiudavam com

Mandou embaixadores ao

arcebispc, LInvan, de Bremen, com presentes, supli-

cando-ihe recebesse favoràvelmente seus bispos e lhe

mandasse de sua parte, os seus, para confirmar a

religião da Noruegã. Q\ O ar-cebitpo de Bremen cu

de Ha-burgc,, "rã 
l"gudc da Se Apostólica, para a

conversão dos Povos do Norte'
Olaus da Suêcia, recém-cristão, cuja filha Olaus

da No.ruega tinha despcsado, não era menos zeloso

que seu genro, pela religiáo cristã. Fê, grandes

"rforço, 
pã.u deriubar o templo dos ídolos, que havia

"." 
U"p.uiu ,o meio de seu reino, e os pagãos, temendo

que êle o conseguisse, combinalam, pois 
-gue 

queria

ser cristão, escclhesse o nrelhor lugar da Suécia para

(1) Godescard. Et Acta SS. 15 Feb.

(2) Adam Brem, l. II, c. XL.
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Iá estabelecer su -i' .-
sem Íazer violên ::1',,1":
dos d"ur"r. o ffaTàt":
fundou uma igreja e uma sede episcopal, na Gotia
ocidental, perto da Dinamarca, e-da Noruega. Foi
em Scaren, cidade então muito grande, ago,ra pouco
importante, cnde, ante o pedido do rei ãa slécia,
Turgot foi sagrado primeiro bispo, pelo arcebispo
Lfnvan; e cumpriu tão bem seu minisiério, gr" .orr-
verteu ao mesmo tempo dois pcvos célebres dos
godos. -o rei olaus da-Suécia fêz batizar sua espôsa
e seus dois filhcs, Edmundo e Amundo. A esté fez
dar o nome de Tiago, no batismo; o príncipe, jovem
como era, superou em sabedoria e piedade to,dos os
predecessoreó e nenhum rei foi tão agradáv.t 

-"ã.

suecos. (1) I

Entretanto,_ Olaus, rei da Ncruega, foi expulso
de seu reino, pela facção dos senho.eJ, cujas -ulh"-
res tinha feito morrer, por causa de seus malefícios.
o rei canuto,, que lhe Íazia a guerra, prevalecÇü-sê
da revolta, e foi reconhecido r"i du Nóruega, o gue
ainda não havia acontecido a nenhum rei áa Diáa-
marca. olaus pondo tôda a esperança em Deus,
determinc u estabeleceÍ-se para ráprimir a idolatria;
e, com o auxílio do rei da Suécia, seu sôgro, e dos
insulares, reuniu um grande exército e reõonguisto,u
seu reino. Então, julgc,u que Deus o tinha restáurado
a fim de nãc, mais perdoar a ninguém, que quisesse
continuar mágico ou que se recusasse a tornar-se
cristão. E o conseguiu em grande parte. Mas, se-
gundo uns, os poucos mágicos gue restaram Í.ize:ram-no
morrer, para vingar aquêles gue êle tinha condenado;

(1) Adam Brem., l. If, c. XLL
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segundo outros, foi morto numa batalha; outros, ainda,
diziam que foi morto secretamente, para se agrad aÍ a
Canuto, que se apoderc,u do reino. Como guer gue
seja, segundo o gênerc particular de sua morte,
Olaus foi considerado mártir. Enterraram-no com
honras em Drontheim, capital do reino: operarâfll-se
muitos milagres em seu túmulo,, gue depois tiveram
em grande veneração, todos os povos vizinhos.
Morreu no ano 1028, a 29 de julho, dia em gue a
Igreja lhe honÍa a memória. Seu filho Magno, que
tinha recuperado o trono em 1035, contribuiu muito
para estender a devc,ção dos povos paÍa com seu pai,
que a catedral de Drontheim escolheu pã. seu patrono
titular. ( 1 )

i**

(1) Adam Brem. l. II, c. XLIrI. Acta S§. 29 Jull.



SANTA MARTA (*)

Virgem

I .' Século

Marta era irmã de Maria e de Lâzaro. Seu
nome poderia vir do aramaico e significar senhora,
ama, patroa, dona de casa.

Durante uma viagem apostólica, f esus passou
por Betânia, náo longe de f erusalém, e entrou na
casa de Marta, cnde jâ era conhecido e venerado.

Marta era a mais velha, a senhora da casa.
Como no oriente os cuidados da hospitalidade for-
mam como que um rito gue se deve celebrar com
tôda a consciência, a santa virgem, tendo o Mestre
amado sob seu teto, pôs-se a tratar do que se Í.azia
necessário. E, azaf.amada, ia e vinha, de tudo cui-
dando, enquanto a irmã, Maria, sentad'a aos pés de

|esus, ouvia-o embevecida.
Eis senão quando, Marta, aproximando-se de

fesus, disse-lhe:
Senhor, não se te dá gue minha irmã me

tenha deixado só com o serviço da casa? Dize-lhe,
pois, que me ajude".

Jesus respondeu-lhe: 
,
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Jesus em ca-qa de Marta e Maria. Segundo um quadro de Le-Sueur.

Século XVII.

407
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Marta, Marta, tu te afadigas e andas
inguieta ccm muitas coisas. Entretanto, uma só coisa
é necessária. Maria escolheu a melhor parte, gue
lhe não será tirada".

que lhe não será tirada, já que a contemplação a gue
Maria se entregou durará eternamente no céu.

Por outro lado, não se aduza que as palavras
de |esus, dirigidas a Marta, sejam de repreensão.
Marta trabalhava para ,Êle, desdobrâvâ-se carinho-
samente para bem servi-lo. Vão naguelas palavras
uma preferência pela contemplação, que é superior à
atividade.

com as coisas de Deus, fundamentais.

Na ceia da Betânia, enquanto Marta senria,
Maria, tomando uma libra de balsamo feito de nardo
puro, de alto preço, ungia os pés de |esus, aos guais
enxugou com os próprios cabelos. Marta servia,
ocupava-se de f esus; Maria, aos pés do Mestre,
ocupava-se com |esus. Aquilo, naturalmente, e,ta
agradável a )esus-Deus. Tanto que ao dito de ]udas:
Por que nãc, se uzndeu êste bálsamo por trezentos
dinhe,ros, e não se deu aos pobres? - |esus retrucou,
benàvolamente : Deixai-a; ela resefuott íssr para o
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dia da minha sepulturê, ou seja, Maria, ocupando-se
com o Senhor, ptof.etizara, sem o saber, o próximo
sepultamento do bem-amado Mestre.

"Estava enfêrmo um homem, chamado IÁzato,
de Betânia ( 1 ), aldeia de Maria é, de Marta, sua
irmã. (Maria era aguela gue ungiu o Senhor com
bálsamo, e lhe enxugo.u os pés com os seus cúelos,
cujo irmão Lâz:aro, estava enfêrmo ). Mandaram,
pois, suas irmãs dizer a |esus:

Senhor, eis gue está enfêrmo aquêle gue
tu amas".

Aqui deve dizer-se gue não pediram a |esus
que fôsse curar Lâzaro. Expõem-lhe apenas o estado
em gue o amigo se encontrava.

"Ouvindo isto, |esus disse:
" - Esta enfermidade não ê de morte, mas ê

para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus
seja gloriÍicado por ela".

f esus pensava na ressurreição do amigo. A
doença de Lázarc terminou com a glorificação de
Nosso Senhor.

"Ora, |esus amava a Marta e a sua irmã Maria
e a Lâzaro.

"Tendo, pois, ouvido gueLâzaro estava enfêrmo,
ficou do,is dias no mesmo lugar".

Diz o Padre Eusébio Tintori, O. F. M. em suas
Noúas ao Evangelho de São |oão:

(1) Betânía ficava
a três quartos de hora

um pouco além do monte das Oliverra5,
de Jerusalém.
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"Não obstante o afeto de fesus para com a
família de lÁzaro, não seguiu im diatamente para
Betânia, a fim de evitar os perigo,s armados contra
Êle em |erusalém. Com isto o Mestre guis ensi-
Írâf-Írcs que nem sempre é covardia evitar os perigos,
a fim de nos conservarmos para o desempenho dos
nossos deveres de estado. Quis, outro,ssim, tornar
mais grandioso, o milagre, pois decorridos guatro dias
de sepultura, guando jâ o cadáver estava em decom-
posição, ninguém mais poderia pôr em duvida a morte
de LâzaÍo" .

"Depois disto, disse a seus discípulos:
Voltemos para a |udéia".

"Disseram-lhe os discípulos:
Mestre, ainda agora te queriam apedrejar

os judeus, e tu vais novamente para lâ?"
"|esus respondeu:

Não são doze as horas do dia? Aguêle
gue caminhar de dia, não tropeÇâ, porque vê a luz
dêste mundo; porém, o gue andar de noite tropeça
porgue lhe falt a a hrz" .

"Assim falou, e, depois disto, disse-lhes:
Nosso amigo Lâzara dorme, mas vou des-

pertá-Io".
" Disseram-lhe então os seus discípulos :

" - Senhor, se êle do'rme, curâf-se -â" ,

"Mas fesus tinha falado da sua morte; e. êles
julgavam gue falava do repouso do sono. Disse-lhes,
pois, |esus então claramente:

Lâzato morreu, e eu, por amor de vós, folgo
não ter estado lâ paÍa gúe creiai ; màs vamos ter
com ê1e",
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"Disse então Tomé, chamado Didimo, aos corl-
discípulos:

Vamos nós tambêm para morrer com êle"'
"Chegou, pois, )esus, e encontrou-o iâ\â, guatro

dias no úpulêro. (Betânia distava de |erusalém
cêrca de gtinze estádios ) . Muitos judeus tinham
ido ter com Marta ê Maria t pãra-.lhes dar os pêsames

pela morte de seu irmão. Marta, pois, log-o-que orrviu
que vinha |esus, saiu-lhe ao encontro; e Maria ficou
em sasa sentada. Disse então Marta a |esus:

Senhor, se tu estivesses agui, meu irmão não

teria morrido. Mas também sei agora gue tudo o gue

pedires a Deus, Deus to concederá".
" Disse-lhe |esus :

Teu irmão ha de ressuscitar".
" Disse-lhe Marta:

reição (gu" ftauerá) t , último dia".
" Disse-lhe |esus :

t' ,- Eu sou a ressurreição e a vida; o que crê
em mim, ainda que estej'a morto, viverá; e todo o
que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.

Crês isto?"
"Ela lhe disse:

,- " - Sim, Senhor, eu creio gue tu ês o Cristo, o
Filho de Deus, que vem a êste mundo".

"Dito isto, retiro'u-se, e foi chamar em segrêdo
sua irmã Maria, dizendo:

O Mestre está agui, ç chama -te" .
"Ela, logo gue ouviu isto, levantou-se ràpida-

mente, e fo,i ter com êle; porgue f esus ainda não
tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naguele
lugar, onde Marta saira ao seu encontro. Então os
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judeus, que estavam com ela em casa, e a consolavam,
vendo gue Maria se tinha levantado tão depressa e
tinha saído, seguiram -Ítà, julgando que ia chorar ao
sepulcro. Maria, pcrém, tendo chegado onde |esus
estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, e disse-lhe:

Senhor, se estivesses estado aqui, não teria
morrido meu irmão".

"|esus, porém, vendo-a chorar, a ela e aos judeus
que tinham ido com ela, comcveu-se profundamente
e perturbou-se, e disse:

Onde o pusestes? "
"Êles responderam:

Senhor, vem ver".
' Iesu. chorou. Disseram por isso os judeus:

Vejam como êle o amava".
" Porém, alguns dêles disseram :

Êste, que abriu os olhos ao que era cego
de nascença, não podia Í.azer que êste não morr"rre?"

"]esus, pois, novamente comovido no seu interior,
foi ao sepulcro. Era êste uma gru(a à qual estava
sobreposta uma pedra.

"|esus disse:
Tirai a pedra".

"Disse-lhe Marta, irmã do defunto:
Senhor, êle jâ cheira mal, porgue já ai está

há guatro dias".
"Disse-lhe |esus:

Nao te disse eu que, se tu creres, verás a
glória de Deus?"

"Tiraram, pois, a pedra. |esus, levantando os
o,lhos ao cêu, disse:

Pai, dou-te graças, porque me tens ouvido.
Eu bem sabia que me cuves sempre, mas falei assim
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por causa do povo gue está à roda de mim, para que
creiam que tu me enviaste".

"Tendo dito estas palavras, bradou em alta voz:
Lâzaro, sai para fora".

"E saiu o que estivera morto, ligado de pés e

mãos cc,rn as ataduras (2), e o seu rosto envolto no
sudário.

"|esus disse-lhes:
Desliguem-no, e deixai-o ir".

"Então, muitos dos judeus gue tinham ido visitar
Maria e Marta, vendo o que |esus f.izera, creram
nêle. Porém, alguns dêles foram ter com os fariseus,
e contaram-lhes o que |esus tinha feito ". ( 3 )

Plínio Salgado, que jâ citamos páginas atrás,
abordando, a ressurreição de Lâzaro, muito enÍàtica-
mente escreve, no capítulo, LVIII O Viajante do
País Desconhecido, impressionantemente :

"|esus e os doze pernoitaram em Betânia.
"Lâzaro, novamente, era o bom hospedeiro.
"Brilhava, na casa, uma viva alegria; mas já

não era uma alegria vulgar, uma alegria da terra.
"Lâzaro andava, sorria, comia do pão gue todos

comiam, bebia do vinho que todos bebiam, e era o
motivo de todos os júbilos. No entanto, era também
um motivo de terror.

"As irmãs, os discípulos de |esus, os amigos da
família olhavam-flo e temiam-no.

(2) No
(3) Jo

Oriente enfaixam-se os cadáveres,
11, 1-46,
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"Porque êle conhecera a morte. A morte esti-
vera nêle. A treva do sepulcro fôra sua ccmpanheira
durante quatro dias. O espírito de lÁzaro andara em
regiões desconhecidas. ,

"Ninguém ousava perguntar ao estranho via-
jante as suas aventuras na misteriosa yiagem".

"Lâzato era um enigma.
"Quais seriam suas recordações daqueles guatro

dias terríveis? Que pensamento,s pensava? Que visão
tinha da vida, êle, que tivera as visões da morte?

"Lâzaro ccmia, bebia e falava, mas era impres-
sionante f icar alguém sôzinho com êle. As irmãs,
cs amigos fitavam-no e sentiam arrepios, porque o
tinham visto no esquife, ao som dos alaúdes e das
flautas, envolvido nas faixas funerárias.

"Lâzaro era um morto, vivo. Tinha sido um
defuntc,; e agora andava, conversava, sorria. . . Nas
caladas da noite, dormindo sob o mesmo teto que
êle, as irmãs e os amigos estremeciam, guando des-
pertavam, escutando os uivos dc, vento nas frondes
do jardim".

"A alegria em Betânia jâ não podia ser uma
alegria vulgar e terrena. O ressuscitado era um
documento da Eternidade, uma revelação, em carne
e csso. O regozijo não podia ser mais pelas coÍl-
seqüências físicas do mil'agre.

"Tcdo aquêle que pede um milagre ao céu, busca
uma felicidade terrena, e guando. ela vem, verifica



VIDAS DOS SANTOS 4r5

esta coisa extraordinária: gue existe uma felicidade
maior. Ser atendido significa ouvir uma voz gue
fala:

Eu existo, e é para mim que deves vir".
"Que importa, agora, a Lâzaro, haver ressuf-

gido? Que importa às irmãs haverem recuperado o
irmão? Saindo dc túmulo e volvendo à vida, Lirzaro
verifico,u, como suas irmãs verificaram, que o milagre
maior não foi a ressurreição, porém o próprio ]esus
revelando-se Filho de Deus-Vivo.

"Diante dessa maravilha, que interessa o esplen-
dor efêmero das venturas terrenas?"

"O milagre não ê apenas um deferimento: é um
chamado.

"Todos os gue se tornam obleto f.eliz do mila-
gre, foram recrutados por Deus. Continu aÍ a viver
a mesma vida é uma deserção.

"Eis porque Lâzaro jâ náo é o mesmo, nem suas

irmãs são as mesmas. Em redor dêles, a paisagem
risonha, a casa co,nfortável, 'a delícia da vida, tudo
se tornou uma coisa sem importância.

"Êles conhecem agora o Absoluto".

"É pelo sentido do Absoluto que os espíritos
amedrontados aceitam Lâzarc' apesar de todo, o mis-
tério que, de agora em diante, êle carreg'ará consigo.

"Lâzaro veio do c'utro lado. Essa idéia âIÍle-
dronta, porgue o homem está sempre cheio de mêdo
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em face
também

aa

"A

do desconhecido. Mas essa idéia infunde
um secreto regozijo: a certeza da vida eterna.

Lembras-te de alguma coisa, Lâzaro?"
resposta ê o silêncio. O terrível silêncio".

"Que importa? Talvez náo possa a linguagem
gue se fala no país dos mortos ser usada pelos gue
regressam ao país dos vivos.

"Mas o,s mortos estão vivo.s e falam no seu país.
Se Lâzaro voltou para êste lado é porgue existe o
outra lado, pois só se volta de algum lugar, e nin-
guém retorna de onde ningurám pode estar.

"Os sepulcros não devolvem suas prêsas. Ar-
rancamo.s o cadáver inerte da bôca da treva. SO o
dono do cadauet, gtrs ha de estar além do sepulcro,
poderá animá-lo para gue êle caminhe por seus pró-
prios pés, tão vivo como era antes de morrer.

"Cristo revelou-nos a outra face do Llniverso,
o outro Espaço, o outro Tempo, a outra Vida, cha-
mando Lâzaro e determinando-lhe gue erguesse o
seu próprio corpo apodrecido e, insuflando-lhe de
novo a vida, caminhasse. Revelando o mistério da
Morte, Cristc revelou-se a si próprio, isto é, o mistério
da Vida".

"É preciso aceitar Lâzaro sem temor. O sangue
palpita nas suas veias; seu corpo é guente e saudável;
seus olhos brilham; seus lábios sorriem.

"Eis que ergue a taça e bebe o vinho. Fala.
Não é o defunto animado, um habitante dos sepulcros
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i:l conviver com oS vivos aterrorizados. A vida canta

nêle como esplende na paisagem colorida e na asa

,Cos pássaros,
"Mas é preciso, ao mesmo

se leia o sentido de uma nova
alegria que co,meça na terta,
desconhecido país de onde êle

tempo, gue em Lâzaro
alegria de viver, uma
mas só se realiza' no

,,
regressou...

abandonando aguêles incréus'

duas irmãs, mais de Maximino, um dos setenta e

dois discípulos, e expuserâÍl-Ílos, num barco sem

vela, no Mediterrânec,, barcc sem leme e sem ÍIâve-
gador, mesmo bisonho, a fim de que perecessem nas

águas.

A divina Providência, contudo, conduziu-o's sãos

e salvos até as costas da Provença, que assim
ganhava os seus apóstolos.

São Lâzara,, como veremos, êÍl dezembro, no
dia 17, po de Marselha. São Ma-
ximino de Aix. Maria ilustraria,
pela pe de São Baume. A Marta

4Ll



o Tarascon, do gual seria a prin-

Tarascon possue uma igreja dedicada a Santa
Marta. Como em vida a Santa foi a boa e perfeita
hospedeira de ]esus, escolherâÍr-râ os hoteleiros como
padroeira.

Em I 263, a festa de Marta aparecia no breviário
franciscano.
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SÃO FÉLIX II

Popo e Mártir

São Félix II, papa e mártir, foi expulso, pela
fê católica, por Constâncio, imperador ariano. Mo,r-
reu apagadamente, mas com gloria, pela espada, na
cidade de Cevetro, na Toscana, em 365.

Alguns clérigos, tomando-lhe'o corpo, levaram-no
e colocaram num túmulo gue existia na Via Aurélia.

Levado, mais tarde, para a igreja de São Cosme
e São Damião e colocado sob o altar-mor, aí foi
encontrado durante o pontificado de Gregório XIII
com as relíquias de São Marcos, Marcelino e Tran-
qüilo, com as guais fo,i recolocado no mesmo lugar,
no último dia de julho.

Enco,ntraxam também, sob o mesmo altar, os

corpos dos santos mártires Abúndio, sacerdote, e

Abundancio, diácono, gue foram, algum tempo depois,
na véspera do mesmo dia de sua festa, transportados
solenemente paÍa a igreja da Companhia de )esus.



SANTOS SIMPLÍCIO, FAUSTINO E
BEATRIZ (*)

Mártires

Quando de Diocleciano, na Rcma de 304, atira-
ram-se ao Tibre, do alto da agora Pcnte Rotto,
vários cristãos, entre êles Simplício e Faustino, irmãos.

Beatriz, a irmá, ajudada por dcis padres, Crispo
e |oão, recolheu-lhes os corpos, enterrando-os em
Sextum Philippi, que ficava à margem direita daquele
rio, perto do caminho que levava a Pôrto, nas terras
de Generosa, fervente cristã.

Denunciada a jovem por pagãos, foi prêsa.
Continuando, inabalàvelmente, a confessar Nosso
Senhcr, estrangularam-na no cárcere, sendo enter-
rada ac, lado dos irmãos e dum outro mártir, RuÍo
ou Rufiniano.

Nas terras daquela piedosa Generosa, mais
tarde, encontrou-se uma basílica dedicada aos três
irmãos martirizados, terras entãc servindo como cemi-
tério, ccm o nome mesmo da ardorosa cristã Generosa.

***



BEM-AVENTURADO URBANO II (*)
Pa1ru e Confessor

Eudes, variante de Odon, Oton, Oto, depois
Urbano II, nasceu em Chatillofl-sur-Marne, diocese
de Soissons, atualmente de Reims, em 1040, numa
nobre Íamília.

Aluno daquele que seria c fundador da Cartuxa,
São Bruno, Eudes, em 1064, era arcediago de Reims,
e, logo depois, cônego.

Em 1073, estava em Cluny, onde se formou sob
a Regra beneditina.

Quando o grande papa reformador, São Gre-
gório VII, solicitou de Santo Hugo, o Pai, o abade
de Cluny, alguns caracteres de valor gue os elevasse
ao episcopado, Eudes foi-lhe apresentado e, em
seguida, feito bispo de Óstia, em 1078.

Depois duma legação na Alemanha, destinada
a defender o papado contra os desmandos do impe-
rador Henrique IV, Eudes tornou à ltâlia. Pouco
depois, o grande papa desaparecia.

Vítor III sucedeu ao Santo Padre morto. Toda-
via, logo deixo,u o mundo.

A 12 de março de 1088, Eudes foi eleitor âsser-
tando-se com muitíssima humildade na cátedra impe-



PADRE ROHRBACHER

indc-se para Ravena.
Destarte, mais e

tôrno de Urbano II,
supremo.

recível do Príncipe dos Apóstolos, para governar a
cristandade.

A Alemanha, então em guerra, era um fardo
pesado pala a Santa Se. Henrigue IV, com seu
antipapa, Clemente III, provocava sérios embaraços
na -vida religiosa, mas o calmo urbano elogüente
scube contornar as maquinações gue se urdiram.

A condêssa Matilde, grande amiga da Santa Sé,
câsou-se , em agôsto de 1089, com o jovem Wel[,
dugue da Baviera. Esta aliança da Tossana e da
Alemanha do Sul foi o maior obstáculo gue se depa-
rou ao imperador. No entanto, conseguiu invadii a
Itália, mas em 1092 foi obrigado a reiroceder. E o
seu papa, gue estava em Roma, deixou a cidade,

mais, agrupou-se a Itália em
cada vez mais firme no pôsto

Foi no concílio de Clermont, de 1095, convocado
pelo santo papa, gue a idéia da cruzada contra os
infiéis triunfou.

No século VII, com as conguistas árabes,
tomada por êles a Palestina, as peregrinações dos
cristãos europeus à Terra Santa não sofreram solu-
ção de continuidade. Todavia, os peregrinos, gu_e
eram bem tratados po,r aguêle povo, tiveram a situaçáo
invertida com a invasão dos turcos seldyúcidas, ori-
ginários do Turguestão, âo norte da Pérsia.

Maomé recomendara a guerra santa para difusão
da doutrina. Prometera recompensas aos gue rtror-
ressem combatendo pela Íê.

Espírito belicoso, os árabes seguiram, sem hesi-
tar, as recomendações do profeta, e, desta maneira,
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ainda no ano da morte de Maomé, deram início à

guerra santa.

Em menos de um século de lutas, conguistaram
a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, a Armênia, a

Índia, a Pérsia, todo o norté aÍricano, a península

Ibérica.

A civili zaçáo árabe foi brilhantíssima. As ciên-

cias, a literatu.â, a história, a arguitetura, a indústria,

o co,mércio e a agricultura tiveram grande desen-

vclvimento.

Os novos conquistado'res, porém, de espírito
mais belico,so, que se tinham Íeito macmetanos, f.anâ-

ticos maometanos, não manifestaram paÍa com os

cristãos a mesma atitude tolerante dos árabes. Apo-
derando-se de |erusalém em 1078, principiaram a

perseguição .aos peregrinos gue para lâ se dirigiam,
p"rt"grição essa que sempre cominava co'm as mais

bárbaias atrocidades. E as crueldades que se pef-
petravam cresciam dia 'a dia.

L,ogo a idéia de liber tar a Terra Santa do iug-o
infiel .o"rn"ço, apoderaf-se dos espíritos cristãos. A
poesia épica medieval está repleta de versos onde

transparece aquêle glande deseio do mundo que

abraçara a f.é católica.

Foi no concílio de Clermont, de 1 095, como dis-
semos, conv@ado por [frbano II, que tal deseio se

viu alçado às alturas da realização.

A 27 de novembro d'aquele ano mesmo de 1095,

Urbano II deixou a igreia, onde o concílio terminara,
e, num vigorosíssimo discurso, solicitou aos cavaleiros
do Ocidãnte que partissem para a libertação dos

innãos do Oriónte, oprimidos pelo turco cruel, Para
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a libertação da terra gue Deus feito homem pisara
e santificara.

Não demorou muito, o brado ardo,roso, entu-
siástico de "Deus 

9 guer!" corr.eu a tena. E o povo
cristão, seguioso de alistar-se no exército gue iria
Iibertar o túmulo de Cristo, acorria em massa.

Urbano II, ousadamente, tomou a direção da-
guela cruzada. A figura de Pedro Eremita impressio-
nava a tôda a cristandade, cristandade gue iaiiacomo
tomada da febre do zêlo. E a flor- da' cavalaria
marchou com imensa alegria para a tomada de
]erusalém.

Foi um êxodo colossal. Bandos infindos de
homens, mulheres e crianças rumaram, desordenada-
mente, para a Terra Santa, e foram mo,rrendo pelo
caminho, vÍtimas da [ome, da sêde, do, cansaço e'das
doenças. Não poucos [,c,r am massacrados ,r" Ale-
manha e na Hungria em represália às devastações
que iam realizando à medida guq passavam, qual
nuvem de gafanhotos depredadoíes.

O restante, melancôlicamente, Íoi guase gue
totalmente exterminado pelos turcos depois da tia-
vessia do BOsforo.

Mais Íelizes do que aguêles da primeira arran-
cada não foram os seiscentós mil infántes e cem mil
c.avaleiros organizados que partiram no afã sem par
de mover guerra aos proÍanadores. Tomaram Nicãia,
depois Antioguia defendida por quatrocentos e cin-
güenta tôrres.

Daguele exército, porém, só uma mino,ria conse-
guiu avistar |erusalém. Cairam todos, então, de
joelhos. E, u soluçar de emoção, choraram de alegria.
Era a 15 de julho de 1099.
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Poucos dias depois, a 29 do mesmo mês, o
grande Urbano II deixava a terta, indo-se. Para
; "bem-'aventurada |erusalém, visão de paz", 9em
saber do sucesso que lhe coroava os esÍorços des-

pendidos.
Morto o pontíÍice, atribuiram-lhe uma infinidade

de milagres.
Em 1881, a 14 de julho, Leão XIII confirmou.'

lhe o culto, culto rendido desde os mais recuados

tempos.

**t



SÃO LÔBO

Bispo

São Lôbo, nascido em Toul no ano de 338, foi
lirpo {e_ Troyes, e precursor dos grandes bispos da
Idade Media.

De nobre família, desde os tempos de estudante
caracterizott-o a elogüência. Casado com uma irmã
de Santo Hilário de Arles, de comum acôrdo com
a espôsa, separou-se dela. Vendendo todos os bens
gue possuía para servir os pobres, Iogo depois se
entregava ao serviço de Deus.

Em 426, com a morte do bispo de Troyes, Lfrso,
foi escolhido para preencher a vaga.

Penitente, sempre fiel ao ideal monástico, o novo
bispo foi duro adversário da heresia pelagiana.

A invasão do rei huno Átila marcou uma fase
gloriosa na vida de São LObo. O Flagelo de Deus,
graças ao santo bispo, não devastou Troyes.

Falecido entre 478-480, teve a Vida escrita

Resumo do martirológio:
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,,la Paz .

No mesmo dia, na cidade de Saint-Briec, na

Gália, São Guilherme, bispo e confessor. Nascido
em I 180, faleceu em 1234. Sucessor de Silvestre,
bispo de Brieuc, em 1220, foi eleito para aquela sé.

Desprendido dos bens da terra, caracterizou-se por

uma grande simplicidade de vida.
Em Roma, Santa Serápia, virgem. Sob o impe-

rador Adriano, foi impelida a dois jovens libertinos
gue não lhe puderam- f.azer violência. Em seguida,
nao podendo ser gueimada com tochas ardentes, foi
mortã a golpes de porretes por ordem do juiz P""ilo,
sendo, dãpôi., deóapitada. 

- A bem-aventurada Sa-

bina ,"p.rito.r-lhe o co'rpo (29 de agôsto e 3 de

setembro).
Em Dol, São Genevo, bispo e confessor'

Em Constantinopla, São Constantino, patriarca.
Governou a Igreja de Constantinopla sõmente por
dois anos, num período de grande calma e bons têrmos

com Roma. FaÍeceu no diJ 29 de julho do ano de 677 .

Em Roma ainda, os santos mártires Lucila e

Flora, virgens, Eugênio, Antonino', Teodoro, e seus

companheíros em número de dezoito, que sofreram o



martírio sob o lmperador Galieno . * Em Gangres,
na Paflagônia São calínico, mártir, versastadc,".orn
fios de ferrc, entregue depcis a outros suplícios, c
enfim atirado a uma fcrnalha, onde entregou a Det s
a alma. No mesmo clia, a morte de Saó prospero,
Bispo de Crléans . * Em Todi, São Faustino,'.or_
fesscr. Na cidade Mamie, Santa Serafina.
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i0: DIA DE IULHO

SÃO GERN{ANO

Bispo de Auxerre .é
Germano era duque de Auxerre, isto e, general

clas tropas da província. Nascidc na mesma cidade,

de uma família ilustre, tinha estudado literatura, prin-
cipalmente jurisprudência nas Galias e em Roma.

Hàvia derpárado uma mulher tambám distinta pelo

nascimento e virtudes. Seu grande divertimento era

a caça: gostava de pendurar as cabeças dos animais

qr" lirhá caqado, numa pereira, que estava no meio

da cidade. O Bispo de Auxerre, Amador de nome,

repreendeu-o muitas vêzes, por isso, colno de um

."rto de superstição pagã. Germano não o quis ouvir.
Um dia, á- sua ausência, o santo Bispo mandou

cortar a árvore e atirar os despoios dos animais

ferozes. O general ficou de tal modo irritado que

ameaçou o bispo de morte e, para executar a ameaça,

voltoü de ,epánte à cidad ), com um grupo de solda-

dos. Amaclor, vulgarmente chamado Amâtre, fe s-

pondeu aos que o ád,r".tiam do perigo: Não sou

digno, de derramar meu sangue como os mártires.
Dãpois soube por revelação que seu fim estava pró-
ximo e que teria por Sucessor aguêle mesmo Germano
que o ameaçava de morte. Partiu imediatamente

para Autun, onde residia )ulio, prefeito das Galias.
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O santo Bispo de Autun, que se chamava Sim-
plício, tendo sabido que o Bispo de Auxerre tinha
ghgSa-do, foi procurá-lo com ó"u clero: o prefeito
Lulio Í.êz o mesrmo, com seus oficiais. No dia sàguinte,
santo Amador pediu audiência e o prefeito ," "r"^-minhando-se p.ara o receber, pediu-lhe a bênção. o
pontífice deu-lha; depois, falou-lhe nestes têrmos: O
senhor deu-me a conhecer que meu fim não está
longe e que ninguém tomará o govêrno da santa
Igreja, senão o ilustríssimo Germairo,: eu peço por-
tanto a vossa alteza a permissão de o tonsurãr. Aisim
narra o Padre Constâncio, que escreveu a vida de
Germatro, guarenta anos depôis de sua morte: o que
mostra que desde então os clerigos eram distinguiáos
pelo corte dos cabelos e me,cmo por uma veste parti-
cular, como veremos mais adiante. o prefeito respon-
deu: Embora ermano seja muito útil e .ár-o
necessário à.. nossa república, entretanto, pois que
Deus o escolheu, .o.ó vossa beatitude afirma, ;à;
posso ir contra a ordem de Deus. Amador, de vôlta
a Auxerre, reuniu todo o povo no átrio da igrejr á"
süa casa, para lhes declarar que tinha apenaõ uÍgrrrt
dias de vida e rogou-lhes que escolhessem uÍl suc€s-
sor. Como visse que todoÁ fic"ram em silêncio, saiu
para se dirigir à igreja. Todos o seguiram; Germano
e vários outros estavam armados e se dispunham a
entrar também na igreja, segundo o .oitu-" dos
gaulese.-", qqe usavam ur-u* L- tôda parte. Mu,
santo Amador os deteve à porta e lhes di..", M",.r,
caros' filhos, deixai êsses ãardos e êsses escudos,
poi: _esta é uma casa de oração e não um Campo
de Marte. obedeceram. Entáo o bispo, vendo Gár-
mano sem ermas, mandou fechar as portas e rodeado
por um corteio de nobres e de clerigos, pôs sôbre
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êle a mão, cortou-lhe o cabelo, tirou-lhe os ornâ-
mentos do século e o revestiu do habito da religião,
advertindo-o de gue se tornasse digno do sagrado
ministério, porque Deus o tinha es,colhido para seu
sucessor. Depois, dirigindo a palavra ao povo: Meus
bem amados filhos, disse-lhes, o Senhor receberá
bem depressa minha alma; Ío,§o-vos gue escolhais
nosso irmão Germano. TOda a multidão respondeu:
Amém, não sem derramar lágrimas pois todos esta-
vam aflitos por perder tal pastor. O que os coÍlso-
lava, em parte, era o pensamento de que seu sucessor
não lhe seria diferente.

No primeiro dia de maio do mesmo ano, 118,
Santo Amador sentiu-se mal, recolheu as fôrças e
f.êz um discurso, onde procurou consolar os presen-
tes, por sua morte. Ao mesmo tempo, para entregar
seu espírito a Deus, no mesmo lugar onde êle costu-
mava abençoar dia e noite, êle Íez fuansportar-se à
igreja. O clero caminhava adiante, o povo à direita
e à esquerda, as mulheres vinham depois. Apenas
o colocaram no trono episcopal, êle morreu. Aos
seus funerais, urr paralítico recobrou a saúde, por
areio da água com gue tinham lavado o corpo, antes
de o sepultar.

Imediatamente, todo o clero, tôda a nobreza, o
povo da cidade e do campo, â uma voz, pedem Ger-
mano por Bispo. Foi preciso f.azer-lhe uma espécie
de guerra civil. Êle tinha combinado com algumas
pessoas de confiança para resistir às vozes de todos.
Mas aquelas pessoas, reunirâÍr-se a outras e êle foi
obrigado a aceitar o episcopado, contra a vontade,
um mês depois da morte do predecessor. Sua sâgÍâ-
ção teve lugar a 7 de julho, gue, naguele ano era um
domingo.
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)amais se viu mudança mais rápida e mais radi-
cal gue em Germano, de general, transformado em
padre e bispo. De então considerou a espôsa irmã e

seus bens, como dos pobres. Desde o dia em que foi
sagrado até à morte, êle não comeu mais pão de
trigc,, carne, vinho, vinagre, óleo, sal, nem legumes.
Começava as refeições tomando um pouco de cinza,
depois comia pão, feito com cevada, que êle mesmo
tinha batido e moído. E êsse alimento, pior que o
jejum, tomava-o sômente pela tarde, algumas vêzes
no meio, da sem ar,a, e mui fregüentemente ainda ape-
nas no sétimo dia. Seus habitos consistiam num
cilício que usava sempre, em uma túnica com capuz
e outra de pano simples e grosseiro, sem que o rigor
do inverno o fizesse acrescentar outro agasalho, nem
o calo,r do verão, tirar alguma das vestes.

Um guadrado de pranchas, cheio de cinzas até
em cima, sôbre o qual estendia um cilício e um saco,
ela seu leito. Nêle, deitava-se vestido como estava,
sem travesseiro, o mais das vêzes sem tirar os sapatos,
nem o cinto, pois usava sempre um cinto de couro,
ao qual estava prêso um relicário. Exercia a hospita-
lidade para com tôda espécie de pessoas, lavava êle
mesmo os pes dos hóspedes e dava-lhes de comer,
sem quebrar seu jejum. Para criar-se uma solidão,
mesmo no meio do mundo e atrair os povos todos à
fé católica e à vida religiosa, construiu um mosteiro
em frente de Auxerre, do outro lado do rio Yônne,
em honra dos santos Cosme e Damião. Lâ, retiÍãyà-
se freqüentemente e lá colocou como primeiro abade
Santo Alódio, a quem sucedeu São Mamertino. ( I )
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Sendo ainda dugue de Auxerre, Germano via
na côrte um jovem mui distinto, chamado Lôbo.

Oriundo de mui nobre família de Toul, tinha estu-

dado nas escolas dos reitores e conseguido grande

Íu-u de elogüência. Desposou Pemeníola, irmã de

Santo Hilariô, Bispo de Arles. No sétimo ano do

casamento, separuráor-re de comum acôrdo, para levar

vida mais perfeita. Lôbo deixou a casa paterna .e
retirou-se ao mosteiro de Lerins, sob a direção de

Santo Honorato, gue entáo lhe era abade' Depois

de lá ter pass'ado vários ano!, no jejum e nas vigílias,
Íêz em 1i6 uma viagem a Mâcon, para distribuir aos

pobres os bens gue ihe restava. Iqur, guando menos

p"rrrurru, chamarârrt-ilo para ser bispo de Troyes e
governou aguela igreja, Por cingüenta e três

anos. ( 1 )
Um' pelagiano procurava espalhar a heresia

entre os cátOliõos da Grã-Bretanha. Aguêles povos

resistiam ao êrro mas não eram suficientemente ins-
truídos, para a combater. Recorreram então ao Papa

e aos Biipos das Galias. O Papa Celestino mandou

para lá o diácono Paládio, gue lhe pediu PT1 levar
iambém socofÍo. Às suas instâncias,, São Celestino
mandou como legado São Germano de Auxerre. Ao
mesmo tempo, õt Bispos das Gálias, reunidos em

concílio, rogavam ao mesmo Santo, com seu amig-o

Sao Lôbo, ãe Ttoyes, gue se encarregassem daquele
assunto. Passou-se tudo no ano de 429.

Os dois pontífices puseram-se a camin-ho pa{a
a Grã-Bretanha e chegaram à aldeia de Nanterre,
perto de Paris. Os habitantes, ante a fama de sua

iantidade, vieram encontrá-los, em massa. Sao Ger-

(1) Acta SS., 20 Jul.
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Germano dá uma medalha à Santa Genoveva. Segundo uma
antiga gravura.
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mano fêz-lhes uma exortação e olhando o povo qu_e o

rodeava, viu de long" u',,á y'ovem na qual notou algo

de celeste. Era Saáta Genoveva, cuja vida temos a

3 de janeiro.
São Germano e São L

no, sofreram assim uma gr
Germano aplacou com ulg:
âo, mar, em nome da SS.
Bretanha encontraram uma grande multidão reunida

para os receber, pois sua chegada tinha sido PÍ?-
àitu por espíritos malígnos, que-expuls'aram dos pos-

sessos, e que, ao saiiem, confessaram que tinham

suscitado u t"-pestade. C s santos Bispos encheram

logo a Bretanha com suas insrtruções e sua [ama.

Pág"rrum não sômente nas igreias ma-s também nos

ca*Inhos e nos campos, tanto a multidão que os

seguia era grande de iorte que fortificavam por tôda

purt" os católicos e .o.r.r"ttiu- os hereges. TY.do

,eles era apostólico; a virtude, a doutrina, os mila-
gres,. Os pálagianos o,cul , enfim, erver-

[onhados- de ie condena ilêncio, vieram

á .r-, conferência. AP bem âcolrPâ-
nhados e notáveis pelaó r los habitos lu-
xucsos. Uma multidão imensa de povo se reuniu
a êsse espetáculo. Os santos bispos deixaram o,s

hereges falar por primeir
corrido por muito tem
qrande eloqüência, suste
Escrituras, de sorte que
dade de contestar. O povo tinha dificuldade em evi-

tar as a o iuizo com exclama-

ções. a dignidade de tribuno
àu d" a mulher, apresentando

aos sa dez anos, cega' Disseram-
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lhes gue a apresentassem aos pelagianos, mas êstes
se uniram aos pa§, para pedir aos santos bispos a
cura da menina. Fizeram uma breve o,ração; dlpois,
são Germano invocou a ss. Trindad e, e, tendo tirado
do pescoçc, o relicário que trazia, tomou-o na mão
e o aplicou diante de todos, sôbre os c,lhos da rre-
nina, que imediatamente recobrou a vista. os pais
ficaram radiantes, o povo atônito; e depois duq;"i;
dia, todos se dirig-iam à doutrina dos sàntos birpor.

Êles foram dar graças a Deus no túmulc, do
mártir Santo Albano, 

- 
o mais famoso da Bretanha.

são Germano fcz abrir o sepulcro e lâ colocou as
relíguias de tcdos os apóstolós e de vários mártires,
que tinha reunidc, de diversos países; depois, tomo-u

lli mesmo pó, ainda tinto do iurgu" ds santo Al-
Dano e o levou consigo e, ao regres;so, construiu uma
igreja em sua honra na cidadL de Auxerre, onde
cclccou as relíquias.

os inglêses vindos da saxe e os pictos Í.aziam
querra ac,s bretggr. os pictos eram bárbaros da parte
setentrional da ilha, assim chamados, porque pintãvam
o corpo de diversas côres. os urÂlo.'ou inglêses
eram povcs germânicos vindos da Saxônia e de lâ
chamades anglo-saxões, que os bretões tinham cha-
mado em auxílio cont* oÁ pictcs. Mas logo ." ,ri-
IaT aos pictos contra os bretões, a fim dã se esta-
belecerem na Bretanha, como Íizeram vinte e cinco
anos depois. os bretões, espantados, recorreram aos
santos bispcs. Estava-se na quaresma: e por suas
instruções, muitos pediram c, batismo: de sorte gue
uma grande parte do exército o recebeu na páscãa,
numa igleja de jolragens, que se ergueu em pleno
campo. Depois da festa, prepararam-se para -archa,contra o inimigo, animados pela graça gue acabavam
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de receber e esperando com grande confiança o auxí-
lio de Deus. São Germano pôs-se à sua frente; @,

lembrandc-se ainda do ofício gue tinha desempenlra-
do na juventude, mandou exploradores por todo o
país, para um reconhecimento, pcstou os homens
escondidos num vale, nas passagens dos inimigos,
que esperavam surpreendê-los. Sao Germano avisou
cs seus que dessem todos o mesmo grito gue o ouvis-
sem dar. Gritou três vêzes: Aleluia! O grito, repe-
tido logo por todo o exército e multiplicado pelos ecos
da montanha, f.êz um ruido tão terrível, gue os bar-
baros ficaram atônitos. Atiraram as armas, fugiram
desordenadamente, abandonaram a bagagem e muitos
se afogaram ao passar um rio. Os santo,s bispos
tendo assim libertado a Bretanha dos pelagianos e

dos anglo-saxões, voltaram à Gália, r"g.".úndo às
suas terras. (1 )

Germano foi chamado segunda vez à Grã-Bre-
tanha para socorrer a Igreja contra a heresia pela-
giana, que começava a se estender ali, em 417. Seu
zêlo fê-lo esquecer as enfermidades de uma idade
jâ avançada. Tomou como companheiro São Severo,
Bispo de Tr'àves, que tinha sido discípulo de São
LObo de Troyes e que então pregava o Evangelho
aos povos da primeira Germânia, outrora Mogúncia,
Estrasburgo, Espira e Worms. Os dois prelados
tomaram c, câÍlinho, por Paris. Os habitantes dessa
cidad-e, tendo sabido gue chegavam, saíram ao seu
encontro e rogaram a São Germano lhes desse sua
bênção. Pediu-lhes êle notícias de Genoveva que de
Nanterre tinha vindo morar em Paris, onde se tinha
solenemente consagrado a Deus, recebendo o véu
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das mãc,s do bispo. Compreendeu pelas respostas
gue sua reputação era violentamente atacada por
diversas calúnias. Êle, que a conhecia perfeitameáte,
foi diretamente à sua casa, saudou- a táo humilde-
mente, que todos ficaram surpreendidos. Falou ao
poyo por sua justificação e, como prova de sua vir-
tude, f.êz ver, no lugar onde ela tomava seu descanso,
a terra banhada de lágrimas. Tendo persuadido a
todos de sua'inocência, continuou a viagem e chegou
felizmente à Bretanha.

Os demônios, gue ia combater, publicaram-lhe
contra a vontade a chegada. Elafio, um dos princi-
pais habitantes da ilha, sem ter tido disso, outra
notÍcia, apresentou-se a êle co,rr grande multidão de
povo, acompanhado do filho, tolhido dos membros,
que sa9 Germano curou. os dois bispos tiveram
a consolação de enccntrar os povos constantemente
firmes na f.e, com exceção de um pegueno número
de inovadores, que os católicos lhes 1ror"."am e gue
foram expulsos da ilha.

Germano era o recurso de todos os infelizes.
Ao seu regresso a Auxerre, os armoricanos vieram
implorar sua intercessão. A dureza do govêrno de
Aécio tinha-os levado à revolta. Para ós castigar,
mandou caminhar contra êles Eucário, rei ão.
alanos. Êsse príncipe, pagão e bárbaro, entrava já
na Armórica, para levar a desolação e a devas taçáo,
quando Germano o encontra à frente de seu exército.
Fala-lhe por intérprete e suplica-lhe poupar a pro-
víncia; suas orações, nada podem e êle fêz-lhes cer-
suras; por fim, tomou as' rédeas de seu cavalo, dete-
ve-o e com êle todo o, exército. O barbaro, espzultado
da ousadia, ouviu as propostas de paz, voltou a seu
lugar e concordou em não devastar a província, cor-
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tanto que obtivesse seu perdão de Aécio o'u do impe-
rador.

Germano tomou imediatamente o caminho da
Italia para ir procurar Valentiniano, em Ravena.
Visitou, a caminho, o padre Senador, seu amigo, e

curou, a seu pedido, uma moça muda da idade de
vinte ârcs, mais ou menos. Despedindo-se dêle,
abraçou-o ternamente e disse-lhe: Adeus, meu caro
irmão, até à eternidade! Que o Senhor nos conceda
a graça de nos vermos sem confusão, no dia do juízo:
não nos veremos mais nesta terra. Passando por
Autum, onde fez seus primeiros milagres, foi ÍezaÍ
sôbre o túmulo de São Cassiano, bispo daquela ci-
dade. Uma grande multidão de povo o âcorrpâ-
nhava de uma cidade a outra, e como se detinha de
vez em quando, paÍa ÍezaÍ com êles, ou para pregar
para êles, erigiram-se, ern vários lugares dêsses cami-
nhos, cruzes ou oratóric,s, que ainda se podiam ver,
quando o autor que narra êstes fatos os escrevia.

Passando os Alpes, Germano carregou o peixe
de um pobre lenhador, cuja idade e enferrnidade
f.aziam sucumbir e levou êle mesmo, o velho às costas,
na passagem de uma tcrrente. Quis entrar na igreja
de Milao num dia de festa, sem dar-se a conhecer.
Mas um possesso exclamou do meio do povo: Ger-
mano, por que vens procurar-oos na Italia! Con-
tenta-te de nos ter expulsado das Galias e de ter
vencido o Oceano cc,nosco por tua oração. O povo,
espantado, perguntava quem era Germano. Enfim
apesar da pobreza de suas vestes, reconhecerâÍl-Íro
ante a majestade do rosto. Confessou quem era: os
bispos saudaram-no com respeito e rogaram-lhe liber-
tasse o pc,ssesso. Obedeceu, retirou-o de um lado,
na sacristia, e o trouxe curado.
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Saindo de Milão, encontrou vários pobres que
lhe pediram uma esmola. Comovido, informou-se de
seu diácono quanto ainda tinha de dinheiro para a
despesa da viagem. O diácc,no respondeu-lhe que
não tinha mais de três soldos de ouro. O santo disse-
lhe gue os desse aos pobres; mas o diácono, seÍl nada
dizer, reservou um para as mais urgentes necessi-
dades e deu os outros dois. Germano, continuando o
caminho, viu vir a êle alguns cavaleiros, que, lançan-
do-se-lhe aos pés, lhe rogaram se afastasse do rumo,
para visitar seu senhor, Lepório, enfêrmo com guase
tôda a família. Germano prometeu-lhes Í.azê-lo e
imediatamente lhe apresentaram duzentos soldos de
ouro. Disse êle a seu diácono: Recebei-os e Íeco-
nhecei a injustiça que fizestes com os pobres; pois se

tivésseis dado o gue eu vos tinha dito, sabei que o
Senhor nos teria mandado trezentos. A saúde gue
o santo restituiu a Lepório e às outras pessoas de sua
casa, foi a recompensa daquela caridade.

Embora tivesse determinado chegar pela noite
a Ravena, para evitar as honras, sua entrada ai foi
um triunfo. O povo, a nc,breza, o clero, à frente do
qual estava o santo Bispo Pedro Crisólogo, deram-
lhe à porfia, demonstrações de sua veneração. A
.imperatriz Placídia mandou-lhe uma grande bacia de
prata cheia de tôda espécie de alimento, exceto carne,
pois se sabia que não a comia. O santo distribuiu
a comida acs servos e guardou a bacia para âs oeces-

sidades dos pobres. Mandou como presente à impe-
rafiiz um pão de cevada sôbre uma bandeja de
madeira; e a princesa recebeu aquêle presente com

tanto respeito, Çüe mandou encerrar a bandeja de
madeira numa guarnição de ouro e guardou o pão
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para dele servir-se como remédio cc'ntra as enfermi-
dades.

Os milagres que São Germano Íez em Ravena
foram tão surpreendentes que sobrepujaram â espec-

tativa dos povos, e o f.izeram parec,rr ainda maiores
que sua fama. Quandc passava u:m dia diante da
prisão cheia de criminosos, os prisioneiros clamaram
ãm altas vczes, que os aiudasse. Êle pediu que lhe
abrissem a porta; mas os Carcereiros esCondefâÍl-Se.
Recorreu às armas ordinárias, pôrs-se em oração,
diante de tc,do o povo, à porta da prisão. No mesmo

instante esta se abriu sôzinha e as czrdeias dos prisio-
neiros caíram. Accrreram a dar graças ao libertador
que os levou, como em triunfo, à igteia, ttazendo em

suas mãos os ferros que a virtude de sua oração tinha
quebrado.

O filho de Volusiano, secretário do patrício
Sigisvulto, estava gravemente enfêrmo, nas últimas;
peãira. a Germano que fôsse vê-lc, e o f.izeram por
meio dos prelados que o acompanhavamt Pois, du-
rante sua permanência em Ravena, seis bispos não
o deixaram, para lhe prestar homertagens. A cami-
nho, para ir visitar o enfêrmo, vier,am dizer-lhe gue

era inútil fôsse além, pois o doente acabava de lllof-
rer. Quis voltar, mas os bispos não o deixarâÍl, ro§f âÍl-
do-lhe pedisse a Deus, restituir a vida ao morto. Êle
resistiu por muito tempo; por fim, mandou que todos
se retirassem e, tendo-se prostrado em cração sôbre
o corpo do defunto, regou-o com suas lágrimas. De-
pois de ter rezado por algum tempo, o restituiu cheio
de vida e de saúde aos parentes.

Curou também, a pedido da impetattiz, um
jovem domêstico do eunuco Acólio, prefeito de quarto
do imperador. Homem tão podero$o em obras teria
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fàçilmente obtido o perdão dos povos da Armórica,
que tinha vindo solicitar de tão longe, se não o tives-
sem impedido por uma nova revolta.

Os bispos que acompanhavam Germano admi-
ravam-se mais do esplendor de suas virtudes, do que
do de seus milagres. Não se cansavam de o ver, nem
de o ouvir, porgue encontravam sempre algo que
admirar ou com que se edificar. Mui depressa fica-
ram privados daquela consolação. O santo bispo,
falando um dia das coisas de Deus depois do ofício
da manhã, disse-lhes: Meus bem-amados irmãos: eu
vos recomendo meu trânsito. Pareceu-rrte ouvir esta
noite Nosso Senhor, gue me dava o viático, para
uma grande viagem e como eu lhe perguntasse o
motivo e o têrmo dela, disse-me: Não temais, ê
vossa pátria que vos chama. De fato, caiu doente
alguns dias depois. Tôda a cidade de Ravena ficou
alarmada, e o quarto se lhe enchia continuamente dos
mais conspícuos personagens que o vinham visitar;
a imper atriz foi também em pessoa. O santo bispo
rogou-lhe que mandasse o corpo para sua Igreia, o
que ela prometeu, com pesar. Morreu no s,étimo
dia da doença, no último dia de julho do ano 448,
depois de trinta anos e vinte e cinco dias de um epis-
copado tão glorioso na igreja das Galias.

Depois que morreu, procuraram logo prestar-lhe
honras ainda maiores das que lhe tinham prestado
durante a vida. As pessoas mais ilustres quiseram ter
alguma coisa que lhe pertencera; e tudo o que tinha
sido usado por êle, por mais simples que fôsse, tor-
nou-se mais precioso que o ouro e as pedrarias. A
impêratriz Placídia pediu o relicário gue levava à
cintura. Sao Pedro Crisólogo tomou a eapa coh o
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capuz e o cilício: e os seis bispos que tinham sido
nomeados para o acompanhar, dividiram entre si as

outras vestes. Acólio mandou embalsamar o corpo,
e a imp eratriz o revestiu de hábitos preciosos. Ve-
mos ainda hoje seu sudário adornado de águias roÍlâ-

deitando-se sôbre o ataúde que tinham depositado
na igreja durante a noite.

O padre Saturno, discípulo de São Germano,
soube de sua morte, em Auxerre, por revelação e a
anuncioiu âo povo e foi com vários outros encontrar
o corpo nos Alpes. Não se pode descrever gue honras
se prestaram, por tôda parte, àquele precioso depó-
sito, durante a viagem. Uns cantavam salmos, outros
levavam círios acesos, aplainavâÍl-se os caminhos,
restauravâÍl-sê as pontes e todos acorriam âpÍessâ-
damente para ter a honra de carregar o esguife.

Quando chegavam a uma cidade, depositavâÍl-Ílo Ílâ
igreja e ao mesmo tempo ai celebravâ-se o ofício
divino.

Havia em Siena, um santo padre chamado Se-

vero, vindo das Índias para as Galias, onde se tinha
tornado célebre pela santidade e pelos milagres.
Acabava de mandar construir uma igreja em honra
de Santo Estêvão, sôbre as ruínas do templo que
tinha derribado e onde os pagãos honravam cem
deuses, São Germano, que tinha visitado Severo,
passando para a ltália, tinha-lhe prometido ercor-
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trar-se ali para a dedicação daquela igreja; e seu
corpo chegou justamente no dia em que isso se devia
Íazer, antes que o ofício começasse. Por fim, chegou
a Auxerre, cinqüenta e três dias depois da morte.
Para contentar a'devoção do povo foi preciso que o
deixassem dez dias exposto à veneração do povo.
Foi depois enterradc, a primeiro de outubro na igreja
de São Maurício, que tinha feito co,nstruir e que se

torncu mais tarde a célebre abadia de São Germano
de Auxerre. Sua vida poi escrita pouco tempo de-
pois cla morte pelo padre Constâncio, autor contem-
porâneo e célebre pela prc,bidade e eloqüência. ( 1 )

***

(1) Acta §S., 26 Jul,



SANTO ABEL (*)

lusto

Antigo T est,amento

Abel foi o primeiro homem morto sôbre a face
da terra, aquêle que Nosso Senhor mesmo canonizou,

Abel, ablu, do assírio, filho, foi o segundo reben-
to de Adão e Eva.

"E Adão conheceu sua mulher Eva, a qual coÍr-
cebeu e deu à luz Caim, dizendo:

Alcancei um hc,mem por auxílio de Deus".
"E, depois, deu à luz seu irmão Abel. Abel

foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador.
" Passado muito tempo, aconteceu oferecer

Caim, em oblação ao Senhor, dos frutos da terra.
Abel também ofereceu dos primogênitcs do seu reba-
nho, e das gorduras deles. O Senhor olhou para
Abel, e para os seus dons; não olhou, porém, para
Caim, nem para os seus dcns. Caim irou-se extre-
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I
mamente, e o seu semblante ficou abaticio. E o
Senhor disse-lhe:

Por que estás irado? E por que está abatido
o teu semblante? Porventura, se tu obrares bem,
não receberás " (po. isso galardão ) ? Se obrares mal.
estará logo o pecado a tua pc,rta. Mas sob ti está o
teu desejo, e tu o dominarás".

"Caim disse a seu irmão Abel:
Saiamos fora".

"E, quando estavam no campo, investiu Caim
contra seu irmão Abel, e matou-o.

"E o Senhor disse a Caim:
Onde está teu irmão Abel?"

"E êle respc,ndeu:
Não sei. Porventura sou eu o guarda de

meu irmão? "
"E o Senhor disse-lhe:

Que f.izeste? A voz do sangue de teu irmão
ergue o seu clamor da terra atrá mim. Agora, pois,
serás maldito sôbre a terra, que abriu a sua bôc d, e
recebeu da tua mão o sangue de teu irmão. Quando
a cultivares, ela não te darâ cs seus frutos; serás vaga-
bundo e fugitivo sôbre a terra".

"E Caim disse ao Senhor:
Insuportàvelmente grande é o meu castigo,

grande demais para que eu mereça perdão. Eis gue
tu hoje me expulsas desta terra, e eu me esconderei
da tua face, e serei vagabundo e fugitivo na terra;
portanto, todo o que me achar, matar-m e-â" .

"E o Senhor disse-lhe:
Não será assim; mas qualquer que matar

Caim será castigado sete vêzes mais".
"E o Senhor pôs um sinal em Caim, paÍa que o

não matasse ninguém que o encontrasse. E Caim,
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tendo-se retirado de diante da Íace do Senhor, andou
errante sôbre a terra, e habitou no país de Nod, gue
está ao nascente do Éden.

"E Caim conheceu sua mulher, a gual concebeu
e deu à luz Henoch. E edificc,u uma cidade, gue
chamou Henoch, do nome de §eu Íilho. Ora, Henoch
gerou Irad, Irad gerou Maviael, Maviael gerou Ma-
tusael, e Matusael gerou Lamec. E êste tomou duas
mulheres (l ), uina chamada Ada e outra Sela. E
Ada deu à luz label, gue foi o pai dos que habitam
sob tendas e entre rebanhos. O nome de seu irmão
foi |ubal, gue foi o pai (ou mestre) dos que tocam
cítara e orgão. Sela também deu à luz Tubalcaim,
que foi artíÍice 'de todos os instrumentos de bronze
e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Noema. E
Lamec disse a suas mulheres, Ada e Sela:

"Ouui a minha uoz, mulheres de Lamec,
escutai as minhas palauras:
eu matei um ha'mem que me feriu,
e um adolescente que me contundiu.
Caim sera uingado sete uêzes,

mas Lamec setenta uêzes sete" .

" E Adão conheceu outr a vez sua mulher, a qual
deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Set, dizendo:

O Senhor deu-me outro filho em lugar de
Abel, que Caim matou".

(1) Lamec foi o primeiro homem que violou a unidade do

matrimônio, estabelecida 1rcr Deus no princípio: Por isso deixará o
lromom a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois seráo

uma só carne (Gen 2, 24).
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"E nasceu também um filho a Set, gue êle cha-
mou Enós. Êste começou a invocar o nome do
Senhor" (2) .

A historia de Abel avisa-nos gue Deus não
olha senão para as disposiçôes do coração nas ofe-
rendas que lhe fazemos. Caim desgostou ao Senhor
porgue era maldo,so, ciumento: tinha tudo aguilo gue
se f.azia necessário para se tornar hc.micida. Os
profetas, mais tarde, desenvolveriam c pensamento
de que o culto não deve ser formalista, nras â eXpres-
são de uma vida santa.

Abel é bem o símbolo da vida patriarcal, nômade
e pastoral. Caim, ao invés, é o agricultor sedentário,
todo dado à civilização urbana, sempre e sempre a
COfrOmpef-Se .

Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus,
coloca o justo Abel entre o,s profetas e os santos.
Diz:

"Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! gue
edificais os sepulcros dos profetas, e adornais os
monumentos dos justos, e dizeis: Se nós tivéssemos
vivido nos dias de nossos pais, não teríamo,s sido
seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim dais
testemunho contra vós mesmos de que sois filhos
dagueles que mataram os profetas. Acabai, pois,
de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça
de víboras! Como escapareis da condenação do
inferno? Por isso, eis que eu vos envio proÍetas,
sábios e escribas; matareis e crucificareis uns, e açoi-

SANTOS

(2) Gen 4, 1-26.
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tareis outros nas vossas sinagogas, e os persegui-
reis de cidade em cidade, para que caia sôbre vós
todo o sangue justo que se tem derramado sôbre
a terra, desde o sangue justo de Abel atê o sangue
de Zacarias, filho de Baraquias, a gue 

-m 
mataste entre

o templo e o altar. Em verdade vos digo, isto virá
sôbre esta geração" (3 ) .

Abel, pelos Padres, sempre foi apresentado como
uma prefiguração de |esus, Cristo. Para o grande
Santo Agostinho, o segundo, Íilho de Adão e Eva é
o tipo da Igreja perseguida:

"A Igreja apareceu sôbre a terra desde os pri-
mórdios do gênero humano. Suas primícias são Abel,
o Santo, também imolado em testemunho do sangue
que o Mediador verteria e devia espalhar um irmão
ímpio. Por êle disse desde o princípio: Êles serão
dois na mesma carne. E o Apóstolo Paulo, expondo
êste grande mistério, precisa: Aqui, eu falo do Cristo
e da Igreja, Abel e o fundador da cidade de Deus,
Caim da cidade do mal".

Abel, como o proclamou São Cipriano, é o pri-
meiro dos mártires.

Na Epístola aos Hebreus, São Paulo, falando
dos exemplos de fe firados da histOria primitiva, diz:

"Ora, a f.C ê o fundamento das coisas gue se
esperam, e o argumento dasr que não se vêem. Foi
por a terem possuido que os antigos obtiveram um
(bom) testemunho (de Deus ) . Pela [é reconhece-
mos que o mundo foi Íormadc, pela palavra de Deus,
de sorte que o visível foi feito pelo invisível.

(3) Mt 23, 29-36.
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" (Animado) pela fé ofereceu Abel a Deus sacri-
fício melhor que Caim; por ela foi declarado justo,
tendo Deus aprovado os seus dons; e por ela fala
ainda depois de morto (po, meio dos seas êxetrv
plos)" (4).

Depois, mais adiante; nas instruções sôbre as
virtudes que os cristãos devem praticar, escreve:

"Vós, porém, aproximastes-vos do monte de
Sião e da cidade do Deus vivo, da |erusalém celeste
e da multidão, de muitosr milhares de an1'os, da Igreja
dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e de
Deus, juiz de todos, e dos espíritos dos justos Per-
feitos, e de |esus, mediador da nova aliança, e da
aspersão daquele sangue que fala melhor que o de
Abel" (5 ).

E São |oão,, na Primeira Epístola, abordando
o pecado, característica dos filhos do demônio:

"Aguêle gue comete o pecado, ê ([ilho) do
demônio, porque o demônio peca desde o princípio.
Para destruir as obras do demônio é que o Filho de
Deus veic, ao mundo. Todo o que nasceu de
Deus, não comete o pecado, porque a semente de
Deus (gu" é a graça santificante) permanece nêle, e
não pode pecar porque nasceu de Deus. Nisto se
distinguem os filhos de Deus dos Íilhos do demônio,
Todo o que não é justo, não é ([ilho) d" Deus, e
(também não o é ) o que não ama seu irmão, visto que
a doutrina que ouvistes desde o princípio é Çue vors
ameis uns aos outros. Não como Caim, que era

(4) Heb 11, 1-4.
(5) Heb. 12, 22-24
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(fithol
por gue
easde

do (espírito) maligno e matou seu irmão. E
o matou? Porque as suas obras eram más

seu irmão justas" (6 ) .

O canon da missa latina suplica a Deus gue
aceite o "Pão santo da vida eterna e o Calice da
salvação perpétu a" , Íezando:

"Por esta razáo, Senhor, nós, vossos servos e
todo o vosso povo santo, lembrados da bem-aventu-
rada Paixão do mesmo Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, assim como da sua Ressurreição dos mortos
e da sua gloriosa Ascensão aos céus, oferecemos à
vossa augusta majestade, os mesmos dons que nos
foram dados, a Hóstia pura, a Hóstia santa, a Hóstia
imaculada, o Pão santo da vida eterna e o Calice
da salvação perp étua" .

Depois:
"Dignai-vos lançar um olhar propício e bené-

volo sôbre êstes dons e aceitá-los como vos dignastes
aceitar as oblaçõesr do vosso seryo, do justo Abel, o
sacrifício do nosso Patriarca Abraão", etc.

Santo Abel é comemorado a 2 e a 25 de janeiro,
e a 30 de julho.

***

(6) Ep. S. Jo 3, 8-12.



SANTA JULITA (*)

Mártir
Santa fulita viveu nos tempos de Diocleciano,

falecendo em Cesaréia da Capadócia no ano de 303.
Conhecemos o martírio de Santa |ulita graças

a São Basílio, bispo de Cesaréia.

|ulita era -uma rica viúva, que um considerável
homem da cidade, inescrupuloso, aos poucos foi empo-
brecendo, lesando-a fraudulentamente.

Levado ao tribunal, o ursupador, caviloso, de-
poisr que a santa viúva expôs os fatos, provando a
veracidade do que revelara, disse:

A parte contrária não está apta a sustentar
ação em iuizo. É incapaz, juridicamente, uma vez
que fora do direito comum, porque se recusa adorar
os deuses dos imperadores e renegar a crença de

|esus Cristo.
Um edito recente, de 303 mesmo, excluía da

comunidade, não podendo, pois, ter vida ativa dentro
daquela comunidade, aguêles que não adorassem os

deuses da paganidade.
O presidente do tribunal, imediatamente, rrâ11-

dou que trouxessem incenso e um altar portátil, e,

dirigindo-se à gueixosa, convidotJ-ã z agir de modo
gue pudesse intentar a ação. Bastaria um único grão-
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zinho de incenso, e recuperaria todo o patrimônio.
Tudo dependia de um simples grão de incenso, da
fumaça que dirigisse aos ídolos.

|ulita recusou-se por amor a fesus. E, como
não quisera queimal um so grãozinho, ela, então, foi
condenada a ser queimada.

Com grande coragem, a santa viúva enfrentou
o martírio, a exortar, com voz pausada e firme, os
amigos sinceros que assistiam à demanda, no tri-
bunal:

Nos fomos, disse ela, criados da mesma
matêria que o homem, à imagem de Deus, como êle.
A virtude ê acessível tantc, às mulheres como aos
homens. carne da carne de Adão, ossos dos seus
ossos, e necessário que ofereçamos ao senhor cons-
tância, coragem e paciência viris.

Ditas estas palavras, dirigiu-se para o fogo, com
denôdo e altivez.

***



SANTO URSO (*)

BisPo

Santo I-Irsc, foi bispo de Auxerre' o décimo da

lista dos bispos, daquela cidade'
§"gurrdo à truãiçãq popular, Llrso vivia recluso

ao lado" da basílica de Sánío Amatro, cuja cela, no

século IX, transformou-se num pequeno oratório

daquela basílica.' 
Pelas orações, cc'njurou um incêndio Çue âÍleâ-

çava destruir inexoràveÍmente, tôda a cidade. Reco-

.rh"a"ru-, assim, os méritos do santo recluso' e os

habitantes todos de Auxerre, unânimemente, e sCo'

lheram-no para substituir o bispo que falecera.

Urso ãra iâ velho, nas aceitou o episcopado''

falecendo com oitenta e um anos'

Enterrado ao lado dos predecessores, na basí-

lica de Sao Germano, ali descansou das lutas que

"Àpr""rdeu, 
por tôda a longa vida' pilu conquistar

o ,ãi"" daqr"le que era ,ourio e humilde de coração

e que êle Procurara imitar'

II{.



SANTAS MÁXIMA, DONATILA C

SEGUNDA (*)

Virgens e Mártires

Conhecidas como as Mfutires de Tuburbo, na
África, ou as Santas de Tuburbo ( I ), Máxima,
Donatila e Segunda foram celebérrimas no continente
negro.

A Paixâo destas santas chegou-nos dêste modo:
escrita poÍ um católico, teve retoques de um dona-
tista, finalmente, corrigida por um segundo católico,
completou-se.

Meninas-moças, ambas enfrentaram, com cora-
gem fora do comum, um longo interrogatório. Anu-

(1) Diz o calendárto de cartago, do século vr, aos B0 de julho:
"§anctarum TUbqrDita[arum".
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lino, sem obter qualquer resultadc' favorável, cansado,
ordenou que as transferissem para Tuburbo, para a

morte; depc,is de vários tormentos e de serem expostas
aos animais ferc.zes, sem que nada lhes adviesse de
mal, foram degoladas.

A parte de Segunda, retocada por um dona-
tista, e que é falsa, dizia que aquela santa virgem,
à janela de sua casa, viu as amigas Máxima e Dona-
tila passarem, quando as iam conduzir para Tuburbo.
Entãc, do alto, atirou-se ao solo'para morrer e assim
também merecer a palma do martírio, à maneira dos
donatistas o suicídio.

Altar e estátua de APolo.

Cs heréticos seguidores de Donato, cismático do
século IV, hc,nravam como verdadeiros mártires os

adeptos da seita que, por motivos religiosos, tiravam-
se a vida.

Em Geral, precipitâVâÍl-se de .grandes alturas
ou se expunham, aos contrários gue se achavaEl arma-
dos, procurando a morte (1).

( 1) Ver Santo AgostiPho - Çeftpq'
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Segunda, naturalmente, diz o católico que corri-
giu aguela grosseira versão, saltc,u da janela, corn
efeito, para morrer, mas não ali, no momento em
que viu as amigas passando: saltou, sim, para jun-
tar-se a elas e ir morrer onde Máxima e Donatila
morreram, sofrendo os mesmos cruéis tormentos, serr-
do exposta às feras e acabando pela espada, herõica-
mente e da clássica maneira cristã.

***



-

BEM-AVENTURADO MANIQUEU
DE GUZMAN (")

C o n Í e s s o r

São Domingos, o Íundador dos Irmãos Prega-
dores, tinha doiJ irmãos: Antônio e Maniqueu. O
primeiro era cônego de São Tiago, e_Manigueu, que

nasceu em Calaruega, província de Burgos, era um

contemplativo, todo no afã de buscar a Deus na soli-
dão en que se ateve até gue a atividade de Domingos
o entusiasmou e arrancou do retiro.

Enviado a Paris com seis religiosos, fundou o

convento muito celebrado de São Tiago, logo grande
e moümentado centro intelectual.

Mais tarde, Domingos enviou-o a Madri. AIi,
por muitos anos, ocupou-s€ com os religiosos, até
a morte, er 1230.

Gregório XVI ratificou-lhe o culto em 1834.

No mesmo dia, em Smithfield, na Inglaterra, os

bem-aventurados Eduardo Powell, Ricardo Fea-
therstone e Tomas Abel, mártires, em 1540. O pri-
meiro, nas'cido no País de Gales em 1478, eocârre-
gado de aconselhar a rainha Catarina de Aragão
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sôbre a guestão do divórcio, pronunciou-se sôbre a
indissolubilidade do matrimônio. Com Tomás Abel,
escreveu trabalho sôbre aquêle ponto, trabalho que os
levaria à prisão, depois à morte. Ricardo Feaihers-
tone, doutor em teologia, foi capelão da rainha e
preceptor de Maria Tudor. Pronunciando-se tam-
bem pela indisso,lubilidade do casamento real, foi con-
denado com Fisher, Powell e outros. Acusados de
alta traição, foram enforcados e depois despeda-
çados.

Em Tyburn, Írâ Inglaterra, o bem-aventurado
Evrardo Hanse, mártir, em 1581. Como guase todos
os m am enforcados por
alta Evrardo pereceu
guan martelava a eXco-
munhão da rainha Isabel.

Em Metz, Santo Explécio, bispo e confessor
(século V) .

Em Saint-Pierre-sur-Erve, no Maine, São Sil-
vano, ermitão (século VI? ) .

Em Faenza, São Terêncio, confessor.
Em Cantorbery, São Tatwin, bispo, falecido

em 734.

Na Frísia, Santo Hathebrand, abade e con-
fessor, desaparecido em 1198.

Em Assis, úmbria, São Rufino.
Em Roma, os santos mártires Abdo e Sene Per-

rans, gue sob o imperador Décio, tendo sido levados
a Roma, carregado,s de cadeias, ai foram primeiro
chicoteados com cordas de chumbos na extremidade,
depois decapitados pela fe de |esus Cristo.

***



il: DIA DE IULHO

SANTO INÁCIO

Fundador da ComPanhia de /esus

Havia várias semanas que Inácio de Loiola,
oficial espanhol, nascido em Biscaia, no ano 1491,
esperava sua perfeita cura da perna, que tinha sido
quebrada em 1521, por uma bala de canhão, no cêrco
de Pamplona. la ÍOra curada, mas, mal; foi preciso
quebrá-la de novG concertá-la segunda vez. Por fim,
ficou curada; mas êle percebeu um ôsso que avançava
demais, abaixo do joelho e lhe causava uma defo'rmi-
dade notável. Como gueria a todo custo conservar
uma perna bonita, mandou cortar o ôsso. Teve então
que ficar de cama ainda várias semanas, embora
gozasse de boa saúde. Com isso, ficou enfadado.
Pediu romances para se distrair. Mas não os ercoÍl-
traram. Deram-lhe uma Vida dos Santos. Êle a leu,
primeiro , paÍa passar o tempo; mas pouco a pouco,
tomou gôsto pela leitura e a ela se dedicou inteira-
mente, de tal sorte, que passava assim dias inteiros.
Não se cansava de admirar nos santos o amor da
solidão e da cÍuz. Dizia para si mesmo: Como!
E se eu fizesse o gue Íêz São Francisco? E então?
Sç eu fizçssç cemo um São Domingos? Aspirava
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sempre a coisas difíceis e grandes e parecia-lhe gue
tinha fôrça para isso, por êste único motivo: São
Domingos o Í.ê2, então eu o farei também. Depois,
a êsses pensamentos de Deus, sucediam pensamentos
do século.

Mas notou uma grande diferença entre uns e

outros r c,s pensamentos do século alegravam apenas
por um momento, para depois o deixarem de novo
triste e árido; ao passo que quando pensava râ peÍ€-
grinação a ferusalém, em comer sômente ervas, em
praticar outras austeridades que tinha lido na Vida
dos Santos, não sômente .tais pensamentos o alegra-
vam no momento, mas o deixavam ainda alegre. A
única resolução que tomou então, [oi, após sua cura,
ir a |erusalém e praticar tôda sbrte de austeridades,
para f.azer penitência.

Pensando no que faria ao seu regresso de feru-
salém, veio-lhe à mente entrar na ordem dos cartu-
xos de Sevilha, sem se dar a conhecer, para ser menos
estimado, e comer apenas ervas; mas lembrando-se
das penitências gue se propunha f.azer, temia não
poder, entre os cartuxos, praticar o ódio que tinha
concebido contra si mesmo. Um de seus criados,
indo a Burgos, recomendou-lhe tomasse informações
sôbre a vida dêsses religiosos. A narração causou-lhe
pÍazeÍ, mas êle ficou lá, preocupado com sua próxima
partida.

Tendo-se despedido da família, sem dar a co-
nhecer seus projetos, foi sozinho a Monte-Serrat.
É um mosteiró de beneditinos, a um dia de Barcelona,
construído sôbre uma montanha tôda coberta de ro-
chedos e famoso pela devoção dos peregrinos, gue,
de todos bs lugares do mundo, vêm implorar socorro
da virgem e honrar-lhe a imagem milagrosa. Ináçio
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Nossa Senhora do Monte-Serrat. Segundo uma gravura sôbre

madeira do século XVI.
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ai f.êz uma confissão geral a um religioso do mosteiro.
Foi o primeiro confessor ao qual manifestou seu plano
de vida. Com seu conselho, deu a mula ao mosteiro,
as vestes preciosas, a um pobre mendigo, vestiu o
habito dc,s peregrinos, pendurou a espada e o punhal
a uma pilastra, perto do altar de Nossa Senhora,
diante do qual passou em oração a noite que pÍe-
cedeu a Anunciação da Santa VirgeÍr, em 1522, Ao
despontar do dia, recebeu a Santa Comunhão e pôs-
se a caminho para Manresa, pequena cidade, a três
léguas, gue só tinha de importante um mosteirq de
São Domingos e um hospital para os peregrinos e
enfermos.

Inácio foi diretamente ao hospital. Lá teve grande
alegria de ser pôsto no número dos pobres e em
estado de f.azer penitência sem ser conhêcido. Come-
çou a jejuar tôda a semana a pão e água, exceto no
domingo, quando co,mia um pouco de ervas cozidas
ainda misturando-lhes um pouco de cinza. Cingiu
a cintura com uma corrente de ferro e tomou um
cilício sob as vestes de pano, de que se cobria. Cas-
tigava severamente o corpo três vêzes por dia, dormia
pouco e por terra. Maltratando-se assim, não teve
outra vista no comêço que imitar os santos penitentes
e expiar suas desordens passadas. Concebeu, depois,
um desejo ardente de procurar a glória de Deus, em
suas ações;.e o desejo tornou o motivo de sua peni-
tência mais puro' e nobre.

Refletindo, sôbre seu proceder, julgou gue as ma-
cerações da carne o fariam adiantar pouco nas estra-
das do céu se não procurasse sufocar em si os movi-
mentos do orgulho e do amor próprio. Por isso,
mendigava o pão de po,rta em porta, apresentando um
exterior grosseiro e sujo. Também, quando apareceu
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em Manresa, as crianças o apontavam, atiravam-lhe
pedras e o seguiam pelas ruas com forte assuada.
Entretanto, coiria o boato de que um gentil-homem
desconhecido tinha dado as vestes a um pobre, gue

êsse pobre tinha sido prêso como ladrão, atê qqe o
cavalheiro desconhecido tivesse declarado à polícia
que lhe tinha dado aquelas vestes. A essa notícia,
os habitantes de Manresa começaram a suspeitar de

que o peregrino mendigo, de quem todos zombavam,
poderia bem ser um homem ilustre que f-azia peni-
tência. Inácio, percebendo que o olhavam com vistas
diferentes, retirou-Se a uma caverna guase inaCessí-

vel, nos arredores, e deu-se a penitências extraordi-
nárias; ai foi provado por tentações diversas, como
Nc,sso Senhor no deserto. Algumas pessoas gue
descobriram seu retiro, à fôrça de o procuraf, eÍICoÍl-
traram-no um dia desmaiado à entrad a da caverna e

o levaram, contra vontade, âo hospital de Mançesa,
onde logo se perdeu a esperança de que vivesse. Os
religiosos dominicanos que lhe dirigiam a consciência,
tiveram piedade dele e o levaram a um mosteiro por
caridade. Os sofrimentos do corpo não eram os úni-
cos nem os maiores. O espírito das trevas atormen-
tava-lhe a alma com tentações horríveis de desânimo
e de desesperação. Por fim, entretanto, Deus resti-
tuiu-lhe a saúde do corpcr e â trangüilidade da alma;
deixou-lhe mesmo entrever os mistérios do céu.

é muito, dizia, gue eu sirva o Senhor; é preciso que
todos os corações o amem e gue tôdas as línguas o
bendigam. Saiu da solidão, moderou as austeridades,
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tomou um exterior mencs repelente e pôs-se a falar
aos homens das coisas do céu. Aquelas conversas
produziram grande fruto de salvação; muitos peca-
dores se converteram. Inácio aproveitou a experiência
paÍa redigir a continuação e o conjunto dos seus
exercícios espirituais, próprios para tirar o homem
d9 pecadg " guiá-lo para a perfeição. Como aquela
obra de Inácio, Ihe granjeasse novos louvores e a
admiração do povo, deixou Manresâ, do mesmo modo
como tinha deixado Monte-Serrat, e Íêz uma pere-
grinação a |erusalém, como peregrino dos mais pobres,
passando por Barcelona, Roma e Ven eza, Setr desejo
não era mais sômente honrar os santos lugares mas
também trabalhar pela salvação dos cismáticos e dos
infiéis. Durante a viagem, teve tempo de Íazer muitas
reflexões. Pensou que, para trabalhar na conversão
das almas, era preciso ter conhecimentos gue lhe fal-
tavam, e gue jamais poderia f.azer algo de sólido,
sem o fundamento das letras humanas. Voltou,
então, a Barcelc,na para estudar, a começar pela gta-
mática latina. Tinha trinta e três anos guando se pos
a freqüentar todcs os dias a classe com os meninos.
Como f.azia para a maior glória de.Deus e pela sal-
vação das almas, nenhuma dificuldade o detinha.
Para se manter sempre no, espírito de piedade, Iia
fregüentemente a Imitação de f esus Cristo gue con-
siderava, depois do Evangelho, o mais piedoso do
Espírito de Deus.

Depois de dois anos, foi estudar filosofia nas
universidades de Alcalá e Salamanca.

Continu ava, ao mesmo tempo, a trúalhar pela
salvação das almas, catequizando as crianÇâs1 exor-
tando os enfermos. Como a heresia de Lutero e de
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Calvino mandava então por tôda parte seus emissá-
rios, Inácio tambem Íoi suspeito de ser um dêles;
mas as autoridades eclesiásticas, examinando-o de
perto, reconheceram gue era fiel filho da Igreja.
Tendo vindo de Salamanca para aperfeiço€lr-s€ em
Paris nos seus estudos, aí comunicou seu zêlo a uma
meia duzia de companheiros com os guais se coosâ-
grou a Deus, no dia da Assunção da Santíssima
Vir_gem, eo 1534, na capela subterrânea da igreja
de Montmartre. Fci essa origem da Companhia de
]esus, gue tanto bem Íêz à Igreja de Deus, para a
conversão dos infiéis, dos hereges, dos pecadores e
para o progresso dos justos nas vias da perfeição.
Entre os primeiros discípulos de Santo Inácio, admi-
ramos sobretudo São Francisco Xavier, apóstolo da
Índia. Oh! guem poderia dizer os frutos incontáveis
de salvação, que produziu aguela leitura casual da
Vida dos Santos?

A resolução de Inácio e dos companheiros era ir
a ferusalém, trabalhar pela salvação das almas, ou
então, se a Providência pusesse obstáculo à viagem,
ir ofereceÍ-s.e ao Papa para servir à Igreja, sob suas
c,rdens. Com tal fim determinaram encontrar-se em
Yeneza. para de lá ir ao Oriente.

Inácio, para regular os negócios, viajou para a
-Espanha, onde suas instruções operaram um grande
bem. Passando da Espanha a Veneza,lá viu compa-
nheiros chegar a 8 de janeiro de 1537 . Eram onze
ao todo e, esperando navegação favorável, entrega-
ÍâÍr-se a tôda so,rte de boas obras, como categuizar
os ignorantes, e servir â,o,s enfermos nos hospitais.

Passando o ano e não havendo nenhuma proba-
bilidade de gue a navegaÇão fôsse livre, ficou resgt-
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Voto dos primeiros companheiros de Santo rnrácio na igreia de

Montmartre. Segundo um quadro da escola de Simáo Vouet.

Século XVII.
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vido gue Inácio, Lefàbvre e LayrLez, iriam a Roma
expor ao Santo Padre suas intenções e de todo o
grupo; que cs outros, entretanto, se distribuiria,m pelas
universidades mais famosas da Itália, para inspirar
a piedade aos jovens gue estudavam e recrutar ainda
alguns deles. Antes de se separarem, determinaram
uma maneira de viver uniforme e comprometerêrn-se
a observar as regras seguintes:

1.n Que se hospedariam nos hospitais e viveriam
de esmolas; 2.n Que aguêles gue estivessem juntos,
seriam superiores por sua vez, cada um uma semana,
para gue o fervor não os levasse muito longe, se não
marcassem limites uns aos outros, para as penitências
e o trabalho; 3} que pregariam n s praças públicas
e em outros lugares onde lhes fôsse permitido Í.azê-lo,
gue em sua pregação êles falariam da beleza e das
recompensas da virtude, da feiura e do castigo do
vício; mas gue o fariam de uma maneira conforme à
simplicidade do Evangelho e sem os vãos ornamentos
da eloqüência; 4.e gue ensinariam às crianças a dou-
trina cristã e os princípios dos bons costumes; 5.e gue
não receberiam dinheiro por suas funções e Çuc seÍ-
vindo o próximo, procurariam ün camente a Deus.
Inácio disse-lhes ainda gue, estando todos reunidos
para combater as heresias e os ücios, sua sociedade
tinha sômente o nome de Companhia de ]esus.

O Papa Paulo III recebeu com alegria o ofereci-
mento de Inácio e de seus companheiros. Para corl€-
çar a servir-se dêsses novos oper rios, desejou gue
Laynez e Lefabvre ensinassem teologia no colégio da
Sapiência; aguêle, a escolástica, e êste, a Escritura
Sagrada. Inácio, empreendeu, sob sua autoridade
apostólica, a reforma dos costumes, por meio dos
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exercícios espirituais e das instruções cristãs. No
entretanto, os novos apóstolos em Yeneza e em Ro,ma,
mais de uma vez f.oram acusados e caluniados, s5ps-
cialmente por um emissário da heresia; mas sua ino-
cência foi sempre constatada e a calúnia, confundida.
Finalmente Paulo III confirmou o instituto de Inácio,
sob o nome de Companhia de |esus, por sua bula de
27 de setembro de 1540. Essa bula contém o elogio
dos dez primeiros Padre s e traz em têrmos formais,
que só há coisas boas e santas nesse novo instituto
de gue ela apresenta o plano e o conjunto. O Papa
permitiu-lhes, pela mesma bula, estabelecer as cors-
tituições tais como êles julgassem mais próprias para
sua perfeição particul aÍ, paÍa a utilidade do próximo
e para a glória do Senhor. É verdade, que êle limitou
o número dos professos, e os restringiu a sessenta.
Maq tirou aguela restrição dois anos depois, por outra
bula; e foi o, interêsse da cristandade que o obrigou
a assim Íazer, como êle mesmo declarou.

Depois que a Santa Se aprovou a Companhia
de Jesus, Inácio julgou que devia começar por esco-
lher um chefe. Êle mesmo f oi o esco,lhido. Seu
confessor, que era um religicso de São Francisco,
declarou-lhe claramente gue resistia ao Espírito
Santo, resistindo à sua escolha e crdenou-lhe, da
parte de Deus, aceitar o cargo de superior-geral.
Inácio rendeu-se e no dia de Páscoa, 17 de abril de
1541, aceito,u o govêrno da Co.mpanhia de fesus. A
primeira função do novo geral foi dar o catecismo às
crianças de Rcma, durante quarenta e seis dias; então
paÍa lâ acorreram tôda espécie de pessoas, mesmo
homens e mulheres de posição, teólogos e cano,nistas;
os frutos foram maravilho,sos; a seu exemplo, es supÇ-

I
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riores da Companhia dão guarenta dias de catecismo,
qu'ando assumem o cargo.

Antes disso, jâ, o embaixador do rei de Portu-
gal tinha pedido seis de seus companheiros para
evangelizar as Índias orientais. Meu Dzus, Íespo,r-
deu Inácio, se dos dez gue somos, seis forem para
as Índias, gue restaria para os outros países do
mundo? O embaixador levou sômente Simão Rodri-
gues e Nicolau Bobadilha, o qual, tendo caído enfêrmo
foi substituído por Francisco Xavier: dois homens
para conguistar a Índia e o |apão. Ainda, para lâ,
foi um sômente, por que o outro ficou em Portugal.

Inácio continuava suas obras em Roma. Assis-
tindo aos enfermos nos hospitais e alhures, constatou
gue a maio,r parte só se confessava nos últimos mo-
mentos de vida. Obteve então de Paul'o III se

renovasse a decretal de Inocêncio III gue ordena que

rigorosas. Uma prática tão cristã se observa ainda
na Itália. Inácio converteu muitos judeus e procurou
vários estabelecimentos e determinações em favor dos
neófitos. Trabalhava ao mesmo tempo na co'nversão
das moças e mulheres de má vida e reuniu um grande
número delas e as co'locou num estado conveniente,
onde, sem serem obrigadas a f.azer votos religiosos,
podiam, a salvo do perigo, levar vida cristã. Diziam-
lhe às vêzes que perdia o tempo e que aquelas infe-
lizes não se converteriam jamais, de coração. Quando
lhes impedisse sõmente ofender a Deus uma noite,
gespondia êle, julgaria mÇH trabalho bem empregado.
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Fundou um mosteiro paÍa as moças ainda não per-
didas, mas expostas a êsse perigo; ainda mais, duas
casas para órfãos, uma para os meninos e outra para
as meninas que êle mesmo dirigiu, e que subsistiram
por muito tempo. O processo que mantinha, nessa
espécie de boas obras, era nelas incluir o mais pos-
sível pessoas ricas e devotas, escolher um cardeal,
homem de bem, gue lhe fôsse o protetor, e estabelecer
administradores paÍa o temporal e diretores para o
espiritual, que governassem sàbiamente as câsâs s€-
gundo os estatuto,s que êle combinava. Mas, quando
a co,isa estava bem firme e tudo já caminhava por si
mesmo, tinha o costume de se retira Í , para não causar
inveja a ninguém e para empreender outra coisa útil
ao público.

Êsse era o espírito de Santo Inácio: preparar o
terreno, semear o bom grão, depois deixar-lhe a
cultura e a messe a outros;'fundar boas obras, fundar
novas igrejas e de tôdas as obras, a mais excelente;
depois, o mais depressa possível confiar-lhe a admi-
nistração a um clero indígena, para correr a novos
desbaitamentos, a novas ánstruçOes. O mundo não
conhecia aquêle espírito. É o espírito de |esus, que
semeia o bom grão, re§fâ-o com seu sangue e deixa
a colheita aos apóstolos; é o espírito de São Paulo,
que funda por tôda parte igrejas, para 'as confiar a
padres. e bispos e ir fundar outras igrejas em outros
lugares. Bendito seja para sempre o cristão, o mis-
sionário, a ordem religiosa gue cuidar e conservar
êsse espírito de São Paulo e de Santo Inácio!

O gue ainda o ocupava noite e dia era o plano
das gonstituições de sua ordem. Para lhe sentir bem
o esp)íÍitg e 0 çonjunto, temos guç lhe tomar a epôsto,
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do que vemos em Lutero, Calvino e Henrigue VIII.
No 

-heresiarca 
de Witembert e companhia, há a

Babel, a confusão, confusão das língüâs; das idéias
e das coisas: é uma im'agem do inferno, onde não há
ordem alguma, mas um horror e confusão eternas.
Não uma verdade inteira, nem pura, tudo está Pa;Í-
tido, contornado, falso: é uma casa em ruínas, onde
não há mais uma pedra em seu lugar. Em Santo
Inácio e na companhia, há |erusalérr, â visão da paz,
a vista da ordem; ê uma imagem fiel do reino de
Deus, da Igreja de Deus, no céu e na terra; tudo aí
está em seu lugar, como no corpo hum'ano: a razáo
e a Í.ê., a nature za e a graça, tudo tende paÍa a glória
de Deus e a salvação das almas.

As maneiras são como o espírito, o fim e o co'11-

junto. No auge da cólera o monge apóstata forja
suas doutrinas ímpias: nas tavernas, entre copos de
vinho e de cerveja e entre as mais grosseiras injúrias;
abraço.s impuros de uma religiosa apóstata. Santo
Inácio, ao contrário, escreve suas constituições entre
tôda espécie de obras de caridade cristã. Nisso
empregava, no silêncio do retiro, todos os dias, várias
horas e passava mesmo uma parte da noite. No_plano
de sua companhia, vemos tudo, ao contrário de Lutero
e de Calvino. '

Os dois heresiarcas rompiam a união de Deus
com a humanidade, afirmando gue essa união, diver-
samente da Igreja católica, tinha perecido h'avia mil
anos. Os dois heresiarcas rompiam a unidade entre
as nações cristãs, negando o centro da unidade, o
vigário de |esus Cristo, Os dois hereges rompiam a
união dos séculos e dos indivíduos, quebrando 'a uni-
dade hereditária da f.ê çomulor Fará .deixar a cada



VIDAS DOS SANTOS 475

qual apenas as variações de seu espírito próprio.
Tiram mesmo ao homem, seu caráter de homem,
tirando-ihe o livre arbítrio, para lhe imprimir um
caráter de animal, de planta e de máquina.

Cr mo chefe da Companhia de |esus, Santo Inácio
tinha o espírito de seu senhor, ccmo o apo,stolado de
Lutero tinha o espírito do seu. )esus, Deus eterno,
Í.êz-se homem, entregou-se à morte por amor à sua
Igreja, a fim de a santificar e de a apresentar a si
mesmo, como uma espôsa sem mancha; afirma estar
com ela todos os dias até à consumação dos séculos,
manda-lhe o Espírito-Santo, para ficar com ela eter-
namente. fesus, Deus eterno, diz ao apóstolo gue
êle chamou de . Pedro: Tu és Pedro e sôbre esta
pedra edificarei a minha Igreja e as po,rtas do inferno
nãc prevalecerão contra ela; e eu te dei as chaves
do reino dos céus e tudo o que ligares n'a terra será
ligado no céu, e o gue desligares na terra será desli-
gado no céu, Apascenta meus cordeiros, apascenta
minhas ovelhas. E somente um rebanho e um só
pastor. - Dizer ago,ra gue |esus, Deus eterno, |esus
a mesma verdade, não m'anteve sua palavra, gue
abandonou sua Igreja e gue o inferno prevaleceu
contra ela. . . Viva Deus!. . . é uma mentira dessa
velha serpente, que seduziu uma parte dos anjos, gue
seduziu nossos primeiros pais, gue seduziu as nàções
pagãs nos ídolos: é uma blasfêmia dêsse rei do oÍgu-
lho, gue não se tendo podido tornar semelhante ao
Altíssimo, guer tornar o Altíssimo semelhante a êle,
falso e mentiroso. Cristãos, soldados de Cristo,
alerta! Eis o inimigo! - Para refutar essa mentira
do inferno, para destruir seus perniciosos efeito,s
deveis trabalhar, a exemplo de Inácio. Deus o suscita
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com sua companhia, não par a f.azer tudo, mas para
serür de modêlo a todo o exército cristão, a- fim
de gue todos, homens, mulheres, crianças, façam o
mesmo. O mundo mesmo nos Í.arâ compreender um
dia, o mundo e o inferno, darão um dia o nome de
jesuíta a todo cristão generoso, gue puser Deus e sua
Igreja acima de sua pessoa, de sua família e de sua
nação: para os outros, o mundo e o inferno não se
inguietatáo, mais gue com pessoas neutras ou cúm-
plices.

Levar a Deus todo o homem e todos os homens
pela unidade da f.ê,, da esperança e da caridade, sern
distinção de grego, nem de bárbaro, é êsse o fim
da Igreja católica, êsse o fim da Companhia de Jesus,
êsse o voto de todo cristáo fiel. Para êsse objetivo
tendem as constituições de Santo Inácio, à sua corr-
panhia. Como a mesma lgreja, êle abraça a vida
contemplativa.e a vida ativa, tôdas as ciências e tôdas
as boas obras.

Como meio de chegar a êsse grande fim, Santo
Inácio fundou colegio por tôda parte; para a educação
cristá da juventude, fundou em Roma o colégio Ger-
mânico, para a restauração católica da Alemanha,
fundou ainda o colégio romano, para a regeneração
cristã e científica do inteiro universo.

Havia muito tempo a saúde de Santo Inácio,
minada pelo trabalho ininterrupto, ameaçava rutna.
Êle via aproximâr-se o fim; não deixava porém, de
se ocupar dos cuidados gue a companhia reclamava;
por fim o mal foi mais forte gue sua coragem.
Laynez, mais jovem, mas também tão enfraguecido
como o mestre, estava num estado mais ou menos
desesperado. Nessa situação, Inácio julgou oportuno
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ter o auxílio de um padre que envelhecesse por êle.
Não quiz f.azer êle mesmo a escolha; reuniu todos
os padres da sociedade residentes em Roma e pediu-
lhes gue lhe dessem um vice-geral. O Padre |erônimo
Natal foi o indicado.

Inácio depositou sôbre êle o cuidado dos assun-
tos mais importantes: reservo,u-se para si sômente
o dos doentes, não julgando poder em consciência
descarregá-lo sôbre outrem, julgando que um supe-
rior era obrigado a prover êle mesmo às necessidades
dos Outros, gue o reconheciam como pai. Assim,
tôda sua atividade se redu zia a isso e não se pode
imaginar quanto sua ternura paterna o tornou s€o-
sível aos menores incômodos de seus filhos. Êle
dizia que era por uma ordem particular da Providên-
cia, tinha pouca saúde, gue as diversas indisposições
às quais estava sujeito, f.aziam-na sentir mais os
males de outrem e davam-lhe a compaixão por tôda
sorte de enfermidades. Mas por maiores cuidados
que tivesse em consolar e aliviar aquêles que estavam
doentes, jamais estava satisfeito e disse um dia que
o cuidado dos enfermos o fazia tremer, quando pen-
sava nas obrigações de um bom superior.

Embora suas enfermidades, que aumentavam
todos os dias com a idade, não lhe permitissem agir
por [ora, gueria gue lhe dessem conta das bo'as obras
de vulto, que se f.aziam na Italia e alhures. Soube
um dia gue jovens de Macerata tinham preparado
uma comédia pouco decente , para as alegrias do c?Í-
naval; os padres gue para la tinham ido em missão,
de Loreto, tinham exposto o Santíssimo Sacramento,
numa capela magnificamente adornada, que se tinha
feito a oração das guarenta horas, durante três dias,,
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Çapela de Santo fnácio, ns igreja de Jesus, em Ro!Êa.
Século XVII.
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Í.azem hoje por tôda parte, durante os últimos dias

de carnaval,'para afaslar os fieis da devassidão e das

loucuras da estação.

Sentindo,-se um dia mais fraco que de costume
e considerando gue a obediência eÍa a alma e o
carâter de sua ordeor, mandou chamar o companheiro

o que segue:

1.e Desde gue eu entrar na religião, meu primeiro
cuidado será abandon aiÍ-frQ, inteiramente ao govêrno

o gue nos ê mandado em virtude da obediência e

".râ 
maneira ê boa; a segunda, gue é melhor, quando

obedecemos a simples ordens; a terceira, e a mais PêÍ-
feita de tôdas, guando não esperamos a ordem do
superior, ffiâs a prevenimos e adivinhamo's suâ vofl-
tade. 5.n Devo- o,bedecer indiÍerentemente a tôda
espécie de superiores, sem distinguir o primeiro do
segundo, nem mesmo do último; mas deve considerar
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em todos igualmente, a Nosso Senhor, de guem êles
ocupam o lugar, e lembrâr-fre de gue a autoridade
se comunica ao, último por aquêles gue estão acima
dêle. 6} Se o superior julga gue o que manda ê bom
e eu creio não poder obedecer sem ofender a Deus,
a menos que isso, me seja evidente, devo então deso-
bedecer. Se no entretanto tenho dificuldade, por
algum escrúpulo, consultarei duas ou três pessoas de
bom senso e ater-me-ei ao que me disserem; e se
não me render depois disso, estou muito longe da
perfeição gue a excelência do estado religioso pede.
7,a Enfim, não devo ser para mim mesmo, mas para
meu Criador e para aguêles sob cujo govêrno me
pôs. Devo estar nas mãos de meu superior como a
cêra mole, gue toma a forma gue se quer e f.az tudo
o gue agrada: escrever cartas o,u não escrever, falar
a uma pessoa ou não lhe falar, e outras coisâs serre-
lhantes. 8.0 Devo considerâr-Íle um corpo morto,
gue, de si mesmo não tem movimento algum e como
o bastão de gue um velho se serve, gue toma ou
deixa, segundo sua comodidade, de sorte gue a reli-
gião se serve de mim, segundo julgar que Ihe serei
útil. 9.' Não devo rogar ao superior gue me ponha
neste ou naguele lugar, ou que me dê êste ou aguêle
emprêgo: posso, ro entret'anto, declarar-lhe meu
pensamento e minha inclinação, contanto gue eu me
entregue a êle de todo, e gue o gue êle ordena me
pareça o melhor. 10.n Isso não impede gue não se
peçam coisas que não têm consegüência, como seria
visitar igrejas ou fazer outras devoções para se obter
de Deus alguma graça. Todavia, com a conüção
gue, estejamos numa igual situação de espírito, seja
gue o superior nos conceda ou recuse o gue lhe tives.

l
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semos pedido. I 1.0 Devo depender sobretudo do
superior no gue se refere à pobreza, não tendo nada
de próprio e usado de tudo, como uma estátua, gue
se pode despojar sem que ela se oponha nem se
queixe.

Êsse o testamento de Santo Inácio de Loiola,
que morreu na sexta-f.eira, 3l de julho de 1556, às
cinco horas da manhã, pronunciando o nome de |esus.
Tinha sessenta e cinco anos. Havia desejado três
coisas sôbre a terra: ver os soberanos Pontífices coo-
firmar seu instituto, ouvi-los aprovar o livro dos
Exercícios espirituais e saber que as constituições da
ordem tinham sido promulgadas por tôda parte, onde
trabalhavam alguns de seus discípulos. Seus três
desejos se haviam realizado: Inácio morreu f.eliz. Foi
beatificado em 1609, po,r Paulo V e canonizado em
1622, por Gregório XV. Enterraram Santo Inácio
na pequena igreja dos jesuítas, colocada sob a invo-
cação da Mãe de Deus.

Em I 587, transportou-se seu corpo para a igreja
da casa professa, chama da lesus que o cardeal Ale-
xandre Farnese tinha feito construir; puserârl-ro ertr
1637 sob o altar da capela, gue tem o nome de Santo
Inácio. Está encerrado numa caixa rica e muito
preciosa.

481
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sÃo FÁBIO (*)

Mártir

Diocleciano, dálmata, nascido de máe escrava e

gue começara a vida como soldado raso, chegando
à mais alta posição do império, Íoi guem imaginou a
tetrarguia, co,mo remédio para pôr fim aos assassínios,
norma gue era de sucessão. Por meio de um impe-
rador associado e de dois coadjutores e herdeiros, os
dois Augustos eram Diocleciano e Maximiano. O
primeiro reinava em Milão, e o segundo na Nicomé-
dia, na Ásia Menor. Os dois coadlutores, Galero e

Constâncio, governavam, como sucessores presunti-
vos, as mais afastadas e turbulentas províncias.

Diocleciano deu, finalmente, ao império um
aspecto, que fôra assumido paulatinamente o duma
monarquia oriental, caracterizada por tôdas as Íormas
exteriores de servilismo.

Vestido de sêda, ricamente, todo ouro, de dia-
dema de pérolas, principiou a ser tratado como deus.
Sob Diocleciano, sofreram os cristãos uma das mais
duras e mais desapiedadas perseguições. Tidos eomo
demolidores de outras crenças, proclamando com
imensa coragem a falsidade dos deuses pagãos que o
Estado reconhecia, professando urna religião gue era
A dqutrina da esPerança, da Promessa duma vida
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eterna de bà-aventur ança, no seio mesmo do Cria-
dor de tudo e de todos, religião gue tanto senzia para
o pobre e humilde, como para o rico e o poderoso,
o catolicismo, com a promessa da vida Íutura, cada
vez mais adguiria adeptos, jâ gue a outra vida, no
paganismo, era f alha e não satisfazia os espíritos
seguiosos duma existência eternamente f.eliz, depois
da morte.

Por volta de 303 ou 304, Fábio era soldado e se
encontrava em serviço na guarnição de Cesaréia da
Mauritânia. Quando foi do concilium cla província,
nos tempos de Diocleciano e Maximiano, de Cons-
tâncio e de Galero, o nosso soldador ÇuÊ era cristáo,
recebeu ordens de tomar parte num cortejo, sendo,
ao mesmo tempo, designado para levar as insíshias
do império, veneradas.

Fabio teria achado idolatria, por isso gue se
nego,u a tomá-las? Se sim ou não, não o sabemos. O
fato é que, tido como bom cristão, desobedeceu aguela
ordem. E o castigo não tardou. Foi imediato. Me-
tido no cárcere, poucos dias depois era conduzido ao
tribunal e interrogado.

O juiz inguiriu-o em duas audiências. Pro-
curando convencê-lo da excelência dos deuses e assim
Ievar o bravo soldado a apost atar, nada conseguiu,
de modo 9ue, iâ irritado na primeira, rê segünda
audiência, completamênte encolerizado, condenou-o
à decapitação.

Floro compôs, segundo a Paixão, uma longa
notícia de São Fábio, mártir, que se acha resumida
no martirológio romano.
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No mesmo dia, em Ravena, São Pedro II, bispo
e confessor ( I ) , consagrado no dia 15 de setembro
de 494. Faleceu em 519.

Em Metz, São Gonselino ou Ansolino, bispo ê

confessor (seculo VI ) .

Festa de Santo Himetério, confesso,r (século
u).

Em Trêves, São Bento, confessor (século VII ) .

Em Coblence, São Bento, confessor (século

vII).
Em Constantinopla, S'anto Eudócimo, confessor

(século IX ) . Duma grande família da Capadócia,
salientou-se pela defesa das santas imagens, sob o
imperador Teófilo (829-841).

Na Inglaterra, São Neot, ermitão.

Na Suécia, Santa Helena de Skovde, mártir, ro
século XII. Nobre, casada, enviuvou. Tendo pro-
metido a Deus gue cuidaria da pobreza desvalida,
depois duma peregrinação a ]erus'além, Íoi assassi-

nada sob preiexto de vingança, coisa sem nenhum
fundamentô. Inscrita no catálogo dos santos pelo
papa Alexandre III, por causa dos milagres gue
operou, figura nas 'armas de Skovde.

Perto ae Hebo, na Abissínia, o bem-aventurado

|ustino de |acobis, bispo de Nilopolis e confessor.
Nascido em São Félix, em 1800, província de Basili-
cata, na Itália meridional, foi o primeiro vigário
apostólico da Abissínia. Humilde, despr-en{i4o,
zãloto, abnegado, modesto, verd'adeiro apóstolo, Íale'
ceu em 1860. BeatiÍicado por Pio XII em 1939, aos
25 de junho.

(1) O primeiro foi Sáo Pedro Crisólogo.
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Em Milão, São Calimério, bispo e mártir, gue,
tendo sido prêso durante a perseguíção de Antorrírro,
foi primeiro co'berto de feridas, teve a cabeça atra-

;:ff,h,"ffi i*,[:::':
aciana, os santos mártires

tos monges mártires .- "âlll?;;"1L::l'â.': Xl:
qüenta, 

-que foram massacrados pelos hereges, pela
defesa do concílio de CalcedOniã. Em 

"Rarãrrr,

mo,rte de São Germano de Auxerre, cuja vida colo-
camos no dia precedente. - Em Tagaste, na África,
são Firmo, que mereceu ser pôsto no número dos
gloriosos co.rÍ"ssores de |esus Cristo o t rm siena,
na Toscana a festa do bem-âverturado ]oão Colom-
bini, de quem antecipamos a vida no dia á6 dett"mês.

t*t
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