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AVISO AO LEITOR:

Os nomes de Sunto, acompanhados do sinal

(*) indicam biografias compiladas por Jannart

Moutinho Ribeiro, âs quais constituem acrescenta-

mento necessário à obra do padre Rohrbacher.
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1.,, DIA DE AGOSTO

SÃO PEDRO NO CÁRCERE

Herodes Agripa, neto do velho Herodes, âcd-
bava de ser feito rei da |udéia, pelo imperador
romano. Para agradar aos judeus, fCz morrer pela
espada, São Tiago, irmão de São foão. Vendo que
cs iudeus lhe eram gratos, mandou também prender
a Pedro, durante a festa da Páscoa, para o mandar
matar depois da festa. Mas a Igreja, f.azia oração
sem cessar, por seu chefe. Ora, quando Herodes
o ia mandar ao patíbulo, naquela mesma noite, Pedro
dormia entre dois so,ldados, atado com cadeias e
outrc,s soldadcs montavam quarda diante da porta.
Um anio veio, despertou a Pedro, f.ez-lhe cairem as
cadeias das mãos e o levou para. fora da prisão.
Pedro julgava primeiro que tudo era um sonho, mas
tendo reconhecido que era realidade, entrou nu.ma
çasa de cristãcs, onde se .rezava por êle, contou-lhe o
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que acabava de acontecer. Aguela devoção por São
Pedro, não terminou. Desde os primeiros séculos
vemos sua prisão e suas cadeias, objeto de uma festa
universal, sob o nome São Pedro no cârcerei e os
Papas, guando êles guerem dar um presente de valor,
a reis cristãos, mandam-lhes limalha das cadeias,
encerradas em chave de ouro.

Não se passou muito, tempo, e Herodes foi
punido por Deus. Êle celebrava os jogos públicos
enl honra do imperador romano, que o tinha feito
rei. Os embaixadores de Tiro e de SidOnia, pedi-
ram-lhe audiência. No segundo dia dos espetáculos,
Hercrles apareceu no teatro,, vestido de manto real,
todo prateado; os raios do sol aumentavam-lhe ainda
mais o brilho e resplendor. Lâ, tendo se assentado
Írc, trcno f alava püblicamente aos embaixadores.
E o povo clamava com gritos: É a voz de um deus,
e não de um homem: Mas, no mesmo instante um
anjo do Senhor feriu-o porgue êle não tinha dado
glória a Deus e êle morreu, roído pelos vermes.

Quem de nós não preferiria mil vêzes a prisão
e as cadeias de São Pedrc,, ao trc,no e à magnificência
de Herodes? Pois êsse Herodes, onde está êle com
sua glória? Pedro está no céu e na terra, suas cadeias
são estimadas mais que os tronos dos reis. Oh! Se
eu pudesse ter a felicidade de sofrer a prisão e de
levar cadeias pelo nome de |esus! Que teríeis pre-
ferido, pergunta São Crisóstomo, ser o anjo que liber-
tou a Pedro, ou Pedro carregado de ferros? Eu, diz
êle, quisera ser Pedro. Êsse dom das cadeias é algo
maior do que deter o sol em sêu curso do que abalar
o universo c,u ter poder sôbre cs demônios.

TÍ1



OS SETE IRMÃOS MACABEUS
E SUA MÃE (*)

Mártires

Antigo T e,stamento

O segundo livro dos Macabeus é o resumo duma
história redigida em grego por fasão, um judeu de
Cirene da África.

São dois os livros dos Macabeus, gue veneramos
como sa,grados. Encerram a história de fudas Maca-
beu e de seus irmão,s, particularmente as lutas gue
travaram contra os reis da Síria, êrn defesa da religião
e da liberdade da pátria. Sao Livros independentes
um do outro.

No ano 164, antes da era cristã, o ímpio Antíoco,
figura do futuro Anticristo, perseguia cruelmente os
judeus para os levar a renunciar à lei de Deus. Um
grande número dêles sofria o,s, mais horríveis to,rmen-
tos, acabando pelo martírio. Entre êles, veremos uma
santa mulher e seus sete filhos. Êstes sete irmãos
são chamados Macabeus, porgue o seu martírio foi
durante a perseguição em gue fudas Macabeu e os
seus irmãos combateram glo,riosamente pela causa de
Deus,
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Depois da morte de Seleuco, recebeu o reino
Antíoco, chamado Epífanes, o gue tomou Jerusalém
e trucidou os habitantes, sagueando o templo.

"Houve, pois, uma grande mortandade de jovens
e velhos, uü massacre de mulheres e de crianças, d"
donzelas e de meninos de peito. Em três dias houve
oitenta mil vítimas: guarenta mil assassinadas, e

outras tantas vendidas (como escrauas) ,

" Mas nem ainda esta crueldade foi bastante a
Antíoco: ousou, além disso, entrar no templo, gue
era o lugar mais santo de todo o mundo, conduzido
por Menelau, que foi traidor às leis e à pátria, tomou
com 'as suas impuras mãos os vasos sagrados e ãtte.-
batou com as suas mãos profanas as ofertas gue os

outros reis tinham ali pôsto para realçar a glória e

a dignidade dêste lugar. Assim, Antíoco, inchado de
soberba, não considerava gue Deus, por causa dos
pecados dos gue moravam na cidade, tinhâ-se irado
por pouco tempo contra êles, e gue, por isso, é gue
tambem acontecera' o desacato feito àguele lugar
(sanfo ) .

"Doutra sorte, se êles não estivessem culpados
de muitos pecados, (êste príncipe), a exemplo de
Heliodoro, gue foi enviado pel,o'rei Seleuco a despojar
o erário,, teria sido açoitado também, como êle, logo
gue chegou, e sentiria castigada a sua audácia.
Porém, Deus não escolheu o povo por amor do lugar
(ou templo), mas escolheu êste por arnor do povo.
Por isso também êste lugar participo,u das desgraças
do povo, bem como depois participou com êle dos

beni; desamparado por causa da ira do Deus onipo-
tente, veio de novo a ser elevado à glória anterior,
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quando, o soberano Senhor se reconciliou (com o seu
pcuo). :

"Tendo Antícco tirado do templo mil e oitocentos
talentos, voltou sem demora para Antioquia, deixan-
do-se possuir dum tal excesso de soberba e elevan-
dc-se tantc, no coração, que lhe parecia que podia
navegar sôbre a terua e caminhar sôbre o mar. Entre-
tanto, deixou ali governadores para afligir o povo i
em ferusalém a Filipe, originário da Frígia, mais cruel
em seus costumes do que aquêle mesmo que o havia
estabelecido, e em Garizim a Andrônico, aos quais
juntcu Menelau, mais encarniçado que os outros
contra os seus concidadãcs.

"Mandou-lhe também Antíoco o detestável Apo-
lônio, com um exército de vinte e dois mil homens,
com ordem de matar todos cs adultos e de vender
as mulheres e as crianças. Apo,lOnio, lo,go que chegou
a |erusalém, fingindo que só buscava a paz, estêve
quieto atê o santo dia de sábado; nêle, quando os
judeus estavam em descanso, ordenou aos seus sol-
dadcs que tcmassem armas. Então mandou matar
todcs os que saíram a ver êste espetáculo,, e, ccrrendo
a cidade com os seus soldados, tirou a vida a grande
número de pessoas.

"Entretanto, |udas Macabeu, que era o décimo,
retircu-se a um lugar despovoado e passava ali a vida
nos mcntes ccm cs seus entre as feras; apenas ccmiam
ervas do campo, para não se mancharem". (1)

13

(1) 2 M.ac 5, LL-27.
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"Pouco tempo depois, mandou o rei um certo
velho 'ateniense para forçar os judeus a deixarem as
leis de Deus e a de seus pais, para profanar o templo
de )erusalém e dedicá-lo a |upiter Olímpicc, e ccn-
sagrar o templc, de Garizim a fupiter Hospitaleiro,
conforme o caráter dos habitantes daquele lugar. Era
pernicioso e grave p'ara todos êste crescimento de
males, porque o templo estava cheio de lascívias e de
festins dos gentios, que se divertiam ccm prc,stitutas
e tinham comércio ccm mulheres ncs santos átrios,
e levaram lá para dentro o que não era permitido. O
altar também estava cheio de vítimas impuras, proi-
bidas pelas leis.

"Não se podia guardar os sábados nem celebrar
já as festas antigas, e ninguém se atrevia a confessar
que era judeu. Eram levados à viva fôrça acs sacri-
fícics mensais (profanos) no dia, dos anos do, rei; e
quando celebrava a festa de Baco, obrigavam-nos a
ir pelas ruas, coroados de hera, em honra do mesmo
Baco.

"Também, por sugestão dcs habitantes de Pto-
lemaida, fo,i publicadc um edito em tôdas as cidades
gregas vizinhas (da ludéia) , pelo gual deviam pÍo-
ceder do mesmo modo contra os judeus, constran-
gendo-os a sacrificarem, ou matando os que não
quisessem abraçar os ccstumes helênicos. Em tôda a
parte se viam aflições. Assim, duas mulheres, âcusâ-
das de ter circuncidado seus filhos, fc,ram levadas
püblicamente por tôda a cidad'e, com os filhcs PeÍl-
durados aos peitos, e depois precipitadas do alto
das muralhas. Outros, que se juntaram nas cavernas
vizinhas e celebraram ali secretamente o dia de sá-
bado, foram denunciados a Filipe e queimados, porque
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tiveram escrúpulo de se defender pelo respeito à
santidade dêsse dia.

"Eu coniuro, porém, os que lerem êste livro, a
que se não deixem ãbut"r por íais calamidades, antes
considerem que todos êstes males, que sucederam,
não foram 'para ruína, mas para castigo da nossa
raça. Porque é sinal de grande misericórdia de Deus
para com cs pecadores, não deixar por muito tempo
impunes, mas aplicar-lhes prontamente o castigo.
Com efeito, o Senhor suporta as outras nações com
paciência, para as castigar na plenitude de seus peca-
dos. Conosco não procede assim, para evitar aquela
punição gue seria aplicada quando chegassem ao
cúmulo cs nossos pecados. Portanto, êle nunca retira
de nós a sua misericórdia, e, guando castiga o seu
povo com adversidades, não o desampara. Ditas em
poucas palavras estas coisas, a modo de lembrança,
voltemo,s ao fio da narração.

"A Eleazar, uffi dos primeiros doutôres da lei,
varão prcvecto na idade e de venerável presença,
depois de lhe abrirem a bôca à fôrça, queriam obrigar
a comer carne de porco. Mas êle, preferindo uma
morte gloriosa a, uma vida infame, voluntàriamente
caminhava para o suplício, depois de ter lançado fora
da bôca (a carne), prccedendo como devem os que
possuem co,ragem para repelir o que o amor da vida
não desculpa de comer.

- "Os gue presidiam a êste ímpio banquete sacri-
fical, por causa da antiga amizade que tinham com
êle, tomando-o à parte, rogavam-lhe que trouxesse
e preparasse êle próprio as carnes que lhe era lícito
comer, para assim poder fingir que tinha cc,mido das
carnes dc sacrifício, como c, rei havia mandado. Tudo
a fim de que, por tal modo, fôsse salvo da morte;

15
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usavam com Eleazar desta espécie de humanidade,
por causa da antiga amizade que lhe proÍes,savam.
Êle, porrám, fazendc altas considerações, dignas da
sua idade, do respeito à sua velhice, do prestígio das
suas cãs, dos irrepreensíveis costumes em que semprc
vivera desde menino, e, sobretudo, das ordenações
da lei santa estabelecida pc,r Deus, respondeu que o
fizessem baixar imediatamente à sepultura. Real-
mente, não ê. digno da nc.ssa idade, dizia-lhes êle,
usar de fingimento; daí poderia resultar que muitos
jovens, julgando gue Eleazar, aos noventa anos,
passara para a vida dcs pagãos, viessem tambem êles,
po,r causa dêste meu fingimento para conservar um
pequeno resto duma vida efêmera, a cair em êrro, o
que atrairia a vergonha e a execração sôbre a minha
velhice. Ainda que eu me iivrasse presentemente dos
suplícios dos homens , náo poderia todavia fugir à
mão do Todo.Poderoso, nem na vida, nem depois da
mo,rte. Pelo que, morrendo valc'rosamente, mostrar'
Íre-€i digno da velhice em que estou e deixarei aos
jovens um nobre exemplo de Ísfialeza, para sofrer,
com ânimo pronto e valoroso, a rnorte em defesa das
veneráveis e santas leis. Log'o gue acabou de profe-
rir estas palavras, caminhou para o suplício.

"Aquêles gue o levavam, e gue pouco antes
tinham sido brandos, enfurec€ÍâÍl-se por causa das
palavras gue Eleazar acabara de dizer, âs quais jul-
garam desatinadas. Quando estava para morrer- pela
veemência dos golpes, deu um grande suspiro e disse:

O Senhor, que tem a ciência santa, bem
sabe que, podendo eu me livrar da morte, sofro em

meu co,rpo, sob o,s açoites, acerbas dores; mas na
alma sinlo alegria em as padecer pelo temor que lhe
tenho".

16
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"Assim acabcu a. vida, deixando, com a sua

morte, não sômente aos jovens, mas também a tôda
a sua nação, um exemplo de valor e memória de

virtude". (2)

"Aconteceu tambem que, tendo sido presos sete

irmãcs com sua mãe, o rei c,s queria obrigar a comer
carnes de porco contra a lei, atormentando para isso
com açoites que lhes davam com 'azoÍragues e nervos
de boi.

"Llm dêles, em nome de todos, falou assim:

Que pretendes, que queres saber de nós?

Estamos prontcs antes a morrer que a violar as leis
de ncsscs pais".

"O rei irritado, mandcu pôr ao lume frigideiras
e ialdeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou
que se ccrtasse a língua ac que tinha falado primeiro
e que arrancado da cabeça o couro cabeludo, cortas-
sem-lhe também as extremidades, à vista dos outros
seus irmãos e de sua mãe. Depois de estar assim
mutilado, mandou gue o chegassem ao fogo e o tor-
rassem na frigideira, quando ainda respirava. En-
quanto se difundia largamente o vapor da frigideira,
os outros (:tmãcs) exortâvâÍl-se mütuamente com
sua mãe a morrerem corajosamente, dizendo:

O Senhor Deus vê e consola-se em nós,
conforme o declarou Moisés no seu cântico de pro-
testo (contra Israel), por estas palavras: Êle será
consolado nos seus servos".

(2) 2 10'[.ac 6, 1-31.

É*
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"Mo,rto dêste modo o primeiro, levaram o Se-
gundo ao suplício. Arrancado da cabeça o couro
cabeludo, perguntavam-lhe se queria comer (das
carnes gue lhe apresentauam) antes gue ser ator-
mentado em cada um dos membros de todo o seu
corpo. Respondendo na língua de seus pais, disse:

Não,!"
"Pelo gue tambem êste padeceu os mesmos tor-

mentos gue o primeiro. Estando já para dar o último
suspiro, disse desta maneira:

Tu, ó malvado , f.aze-nos perder. a vida
presente, mas (Deus) o Rei do universo flos Íessus-
git-a1á para a vida eterna, a nós que morremos por
fidelidade às suas leis".

"Depois dêste, torturaram também o terceiro,.
Tendo-lhe sido pedida a língua, êle a apresentou logo,
assim como estendeu as mãcs, corajosamente, e disse,
afoito:

" n- Do céu recebi êstes membros, mas agora
os despÍezo pela defesa das suas leis, esperando-que
êle mc,s tornará a dar um dia".

"O próprio rei os que o acompanhavam admi-
raram o valor dêste jovem, gue reputava por nada
os tormentos.

"Morto êste, atormentaram da mesma sorte o
quarto. Quando êle estava iâ para expirar, disse:

Felizes os gue são entregues à morte pelos
homens, esperando em Deus que hão de ser por êle
ressuscitados; porém, quanto a ti ( o rei) , a tua ressur-
reição não será paÍa a vida".

"Em seguida, pegaram no quinto e atormenta-
ÍâÍr-ro. Mas êle, olhando para o rei, disse-lhe:

Tu f.azes o gue gueres, porgue recebeste o
poder entre c,s homens, ainda que mortal como êles;
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todavia, não cuides que Deus desamparou a nossa

nação; espera e verás quão grande é o .seu poder e
como êle ie atormentarâ a ti e à tua raça".

"Após êste, levaram (ao suplicio) c' sexto, 9ue,
quando estava perto de morrer, disse:

Não te iludas; se padecemos istc', é porque
o merecemos pelos pecados contra o nosso Deus,
pelos quais vem sôbre nós tão espantosos f lagelos.
Mas não imagines que has de ficar sem castigo,
depois de tereJempreendido combater contra Deus".

"Entretanto, a máe dêles, sobremaneira admirá-
vel e digna de memória, vendo morrer os seus sete

filhos em um só dia, suportou heroicamente 'a sua

morte, pela esperança que tinha no Senhor. Cheia
de ncbies sentimentos, exortava, na língua de seus

pais, a cada um dêles em particular, dando f.fumeza,

com ânimo varonil, à sua ternura de mulher. Dizia-
lhes:

Não sei como fôstes fcrmados nc' meu veÍl-
tre; não fui eu que vos dei o espírito e a vida, ou que
formei os membros do vosso corpo. O Criador do
mundo, que fcrmou o homem no seu nascimento e

deu origem a tôdas as coisas, tornar-vos-á a dar o

espírito e a vida, por sua misericórdia, em recoÍl-
pensa dc, quanto agora vos desprezais a vós mesmos,
por amar das suas leis".

"Ora, Antíoco, considerandc-se desprezado e

julgandc, que aquelas palavras (dos mártires) eram
um insulto para êle, como faltasse 'ainda o mais novo,
não sômente o exortava, mas ainda lhe assegurava
com juramento que o faria ricc e ditoso, que o teria
na classe dcs seus amigos e lhe confiaria altos cargos
se abandc,nasse as leis dos seus pais. Como o jovem
de nenhum modo consentisse em tais coisas, o rei

19
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chamou a sua mãe, e aconselhou-â a gue fizesse
àguele jo-rem recomendações paÍa salvar a vida.
Depois de a ter exortado com muitas razóes, ela
lhe prometeu que procuraria persuadir o filho. Ten-
do-se, pois, inclinado para hê falar, zc,mbando dêste
cruel..tirano, disse-lhe na língua pátria:

Meu filho, tem compaiião de mim, que te
tro,uxe nove meses no ventre, que te amamentei
durante três anos, que te nutri e eduquei atê esta
idade. Suplico-te, meu filho, gue olhes para o céu e
para a terra e para tôdas as coisas gue há nêles, e
que penses bem gue Deus as criou do nada, assim
como a todo,s os homens. Não temas êste algoz, mas
sê digno de .teus irmãos, aceita a morte, para que
eu te encontre com êles no, dia da misericórdia".

"Quando ela ainda estava falando, o jovem
disse:

Que esperais vós de mim? Eu não obedeço
ao mandado real, mas às prescrições da lei que foi
dada por Moisés a nc,ssos pais. Quanto ,a ti, autcr
de todos os males que cprimem os hebreus, às mãos
de Deus não escaparás. Quanto a nós, por causa
de nossos pecados é que padecemos; e se o Senhor
nossc, Deus se irou um pouco contra nós para nos
castigar e corrigir, tornat-se-â 'a reconciliar outra
vez com os seus servos. Tu, porém, ó malvado e o
mais perverso de todos os homens, não te ensober-
beças, lc,ucamente erguido em vãs esperanças, quando
levantas a mão, contra os servcs de Deus, porque
ainda não escapaste ao iuizo de Deus onipotente, que
tudo vê. Meus irmãos, depois de terem suportado
agora uma dor transitória, entraram jâ na aliança da
vida eterna; tu, porém, tens de sofrer, pelo iuizo de
Deus, a pena justamente devida à tua so,berba. Eu,
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como meus irmãos, entrego o meu corpo e a minha
vida em defesa das leis de meus pais, rogando a Deus
que, quanto antes, mostre-se propício à nossa nação
e te constranja, por meio de to,rmentos e de flagelos,
a confessar gue êle é o único Deus. Oxalá gue na
minha morte e na de meus irmãos se detenha a ira
dc, Todo-Poderoso, gue justamente caiu sôbre todo
o nosso povo".

"Então o rei, abrasado em ita, embraveceu-se
contra êste mais cruelmente gue contra os outros, não
podendo sofrer ver-se assim escarnecido. Morreu
êste jovem sem se contaminar, confiando inteiramente
no Senhor. A mãe foi a última a sofrer a morte,
depois de seus Íilho,s.

"Mas, acêrca de banguetes rituais (pagãosl e

de crueldades excessivas, iâ é bastante o gue temo's

dito". (3 )

Antíoco foi ferido por Deus, que tudo vê, com
uma chaga incurável e invisível. Assaltado por tewi-
veis dores de entranhas e cruéis tcrmentos internos,
"isto com muita justiça, pois gue êle mesmo havia
rasgado as entranhas aos outro,s, por muitas e novas
maneiras de tormentos", nem assim se abateu a sua
arrogância; "pelo contrário, sempre cheio de soberba,
exalava o fogo da sua ira contra os judeus".

Tendo caído dum carro, gue avançava impetuo-
samente à frente do exército, e caído tão desastrosa-
mente gue se viu ferido por todo o corpo, "aguêle
que, elevando-se pela sua soberba sôbre a condição

(3) 2 jÜ,[ac 7, L-42.
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de homem, imaginava gue podia dar ordens às ondas
do mar e pesar numa balança as montanh'as, ago,ra
humilhado até a terra, era levado numa cadeira, dando
aos olhos de todos um manif esto testemunho do
poder de Deus. Do corpo dêste ímpio saiam bichos,
e, ainda vivendo, caíram-lhe as carnes a pedaços no
meio das dores, sendo tal o cheiro da podridão gue
dêle saÍa, gue incomodava todo o exército. Aguêle
gue, pouco antes, cuidava gue podia tocar nos astros
do céu, ago,ra ninguém o podia suportar, p,or causa
do intolerável cheiro gue exalava.

"Assim, derribado com isto da sua grande
soberba, começcu a entrar no conhecimentc de si
mesmo, estimulado pelo castigo de Deus, gue âuÍler-
tava, a cada instante, âs suas dores. E, como nem
êle proprio pudesse jâ suportar o seu mau cheiro,
disse assim:

E justo gue o homem seja sujeito a Deus,
e gue guem e mortal não pretenda igualar-se com o
mesmo Deus".

Antío.co, chamado Epífanes, ia reconhecer os
crimes todos gue perpetrara:

"Êste malvado orava ao Senhor, do gual não
havia de encontrar misericórdia (4) , prometendo
declarar livre 'aguela cidade, contra a gual antes se
encaminhava apressado para a aÍrazar e redu zir a um
sepulcro; (prom,etendo) tornar semelhante aos ate-
nienses os judeus, de guem tinha dito gue nem sequer
eram dignos de sepultura, mas bons para serem lan-
çados, com seus filhos, cc,mo pasto às aves e às
feras; (prornetendo) ornar de preciosíssimos dons o

(4) Porque seu ar-rependimento era falso e só duraria enquanto
sofresse dores.
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santo templo, que antes tinha roubado, restituir, para
além do devido, os vaso,s sagrado$ concorrer das
suas rendas paÍa as despesas necessárias para os
sacrifícios, e, além disso, f.azevse judeu e percorrer
todos os lugares da teira proclamando, nêles o po'der
de Deus.

"Mas não cessavam as suas dcres, pcrgue o
justo juizc, de Deus tinha enfim caído sôbre êle.
Então, desesperado, escreveu aos judeus, em forma
de súplica, um a carta, que continha o seguinte:

"Aos judeus, excelentes cidadãos, o rei € gefle-
ral Antícco (deseja) saúde, bem-estar e tôda â pÍo's-
peridade. Se vós e os vossos filhos passais bem, e

se vcs sucedem tôdas as coisas como deseiais, rendo
por isso muitas graÇas a Deus, em quem ponho a
minha esperança. Quanto a mim, prostrado sem
fôrças no, meu leito, Iembro-me, com satisfação, das
provas de respeito e benquerença que me haveis dado,.
Nesta grande doença que me surpreendeu ao voltar
das regiões da Pérsia, julguei necessário cuidar da
segurança de tcdos, embora não porque desespere
da minha cura, pois, pelo contrário, tenho grande
confiança de me restabelecer. (O caso é que) consi-
derei comc, meu pai, quando capitaneava o seu exér-
cito nas províncias superiores, designou quem havia
de reinar depois dêle, a fim de que, se acontecesse
alguma infelicidade ou se se espalhasse uma notícia
funesta, não se inquietassem cs que viviam flâs pro-
víncias do reino, sabendo quem era o que êle tinha
deixado como herdeiro do seu govêrno.

"Refletindo. além distc, em que cs monarcas
confiantes e vizinhos poderosos do meu reino estão
espreitando as coniunturas e aguardando as ocasiôes
(prcpícias às suas ambições) , designo coÍno rei o
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meu filho Antíoco, o qual eu, muitas vêzes, ao passar
às províncias superiores dc meu reino, confiava e
recomendava a muitos de vós. Escrevi-lhe a carta
que abaixo se transcreve. Portanto, peÇo-vos e rogo
que, Iembrados do,s benefícic,s recebidos de mim, en
geral e em particular, guarde cada um a meu filho a
lealdade devida a mim. Porgue espero gue êle se
portará com brandura e moderaçãc, seguindo os meus
conselhos, e gue será humano convosco".

"Enfim, êste homicida e blasfemo, prêsa de hor-
ríveis tormento,s, como tinha causado aos outros,
acabou a vida sôbre o,s montes, longe da sua terra,
com uma miserável morte. Fêz trasladar o seu corpo
Filipe, seu amigo de infância, o qual, todavia, temendo
o filho Antíoco, partiu para o Egito, para junto, de
Ptc,lomeu Filometor". (5 )

***

(5) 2 M.ac 9, 1-29.



sÃo FÉLrx DE GERONA (*)

M ártir

(Primeiros Séculos)

Sãc Felix foi martirizado em Gerona, na Espa-
nha, sob Daciano. Depois de diversos tormentos, foi
seviciado até gue, inerte, entregou a bela alma ao
Criador.

Gerona sente-se grandemente honrada de possuir
as relíquias dêste santo mártir. Aliás, a cidade tor-
flou-se conhecida e famosa justamente por causa do
Santo'.

Gregório de Tours, no seu In Gloria Martirum,
consagrou um capítulo inteiro a São Felix de Gerona.
Conta-nos êle que um ladrão surripiou, um dia,
tecido de sêda todo urdido de curo e crnado de
preciosas jóias. Abordado, a caminho, por um desco-
nhecido, que lhe propôs indicar um lugar certo em
que poderia deixar o produto do f urto, para, mais
tarde, vendê-Io,, o ladrãc, todo satisfeito, aceitou e
aco,mpanhou o desconhecido.

Sentindo-se esquisito, com o sentido de orienta-
ção um tanto vago, deixou-se, todavia, con duzit pelo
estranho sem qualquer desconfiança.

ÍI
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Aquêle homem que lhe aparecera levcu -o ate a
basílica de São Felix, apontou-lhe a porta, que se

encontrava aberta, e disse:
Eis a casa de gue te falei. Entra e guarda o

teu fardo.
Qual não foi a surprêsa do ladrão quando, vol-

tando daquele estado meio sonclento em que perÍIlâ-
necera atê ali, reconheceu o lugar donde furtara o
rico tecido.

E o desconhecido? O desconhecido, ditas âÇue-
las palavras, desaparecera no mesmo instante, dei-
xando o larápio 'aturdido e arrependido.

Quem, o desconhecido, senão' o própric, São
Félix, cuja basílica fôra roubada?

São Felix de Gerona, que foi popularíssimo na
Idade Média, tanto na Espanha como na França,
como São Cucufas deixou a terra natal, Cesaréia de
Mauritânia, fugindo da perseguição, e acabou por
sofrer o, martírio em plagas espanholas. Como vimos,
Cucufas, originário de Cilas, nãc' Ionge de Cartago,
também fugindo da perseguição de Diocleciano,
buscou a Espanha, onde fci prêso, supliciado e morto.

***



sÃo SEVERO DE RUSTAN (n)

Sacerdote

Sao Severo era de nobre f amília. Ordenado
padre, carido'so, proprietário de vastas extensões de
terra, socorria a pobreza seguidamente, fornecendo-
lhe a alímentação necessária.

Duas casas gue possuía, transforrlou-âs êle em
igrejas, em Bigorre, nas guais, todo,s os do,mingos,
celebrava a santa missa.

Conta-se dele gue, duma feita, passando a cavalo
por uma estrada, chocou-se com o galho duma árvore,
uma nespereira, também conhecida como ameixa-
amarela, machucando-se levissimamente. Brado,u,
então, tcdo impaciência, para a árvore:

Que Deus te segue!

Alguns dias depois, tornando a passar pelo
mesmo caminho, topou com a nespereira tôda sêca,
de alto a baixo.

Foi um chogue! Arrependido, porque tão sô-
mente a impaciência fôra a autc,ra da morte da bela
árvore, antes viçosa, tôda na alegria do verde novo
gue a o,rnava, desceu do cavalo, aproximoü-s€ dela
com lágrimas nos olhos, tocou-lhe o tronco sêco e
sem vida, como se acariciasse um ente guerido gue
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se fôra, e, todo humilde, de olhos para o céu, rogou
a Deus gue à nespereira restituísse a vida.

A árvore, imediatamente, transforÍ[ou-se , co-
briu-se de novo com verdes fOlhas tenras, Í€cupe-
rando, por virtude divina, a vida gue perdera.

São Severo de Rustan faleceu em 500. Diz-se
ainda dele 9üe, tendo o costume de o'rnamentar as
igrejas com lírios, plantara um pê daguela flor ao
lado da sepultura gue se preparara de antemão. O
pé vivia murcho, pendido, como se plantado em ter'
reno pedregoso. Morto o Santo, lcgo se endireitou,
tornou-se viçoso e logo deu um belíssimo lírio de
brancura imaculada.

***



sÃo FRIARDO E SÃO SECUNDEL (*)

Ermítães

(Século VI)

Friardo, de família modestíssima, que vivia do
cultivc, da terra, era galo-romanc. Deveras piedoso,
deixou o século para sômente .dedicar-se a Deus.
Buscou uma ilha do Lcire, em companhia do abade
Sabaudo e do diácono Secundel.

O abade, tempos depois, deixava o retiro e tor-
nava ao seu mcsteiro. Secundel, to'do,no aÍá de
pregar a palavra de Deus, saiu 'a predicar pelas
redondezas, só retornando'para morrer nos braços
de Friardo.

São Friardo era muito querido de São Félix'
gue o tinha em srande estima. Quando o santo ermi-
tão se sentiu próximc, muito próximo do fim dos
dias, suplicou 'ao amigo que viesse vê-lo antes que
se fôsse. Felix, assoberbado ccm importantíssimos
afazeres, mandou dizer ao bom ermitão gue esperasse
um pouco mais, que não deixasse a vida sem que o
tivesse visto.

O Santo, cbedientíssimo,. atendeu o recado, e
faleceu depois da visita de Félix, em 570.
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No mesmo dia, em Nocera de Pagani, na
Campânia, a mo'rte de Santo Afonso Maria de Ligó-
rio, fundador da Congregação dita do Santíssimo
Redentor, bispo de Santa Ágata dcs Gôdos e confes-
sc,r, nctável pelo zêlo na salvação das almas, pelos
escritcs, discursos e exemplos. Inscrito no catálogo
dos santos pelo soberano pontífice Gregório XVI,
foi proclamado doutor da Igreja universal por Pic IX.
A festa é celebrada nc, dia 9 dêste.

Em Bayeux, Santo Exupério, bispo (século IV? ) .

Na diocese de Ferrara, São Lecs cu Leão, sacer-
dote (século IV? ) .

Em Viena, São Netário, bispo, falecido,em 445.

Em Soissons, São Brandi, bispo, desaparecido
em 545. Segundo uma Vida escrita em ll30-1 150
po,r um monge de São Crispim, Brandi foi o sucessor
de Sãc Lôbo, em 533. Expulso da diocese por CIo-
tário I, refugiou-se na Inglaterra. O povo, contami-
nado pela peste, exigiu-lhe a volta. Reconciliado com
o rei, faleceu em paz, tendo cumprido inúmeros mi-
Iagres.

Em Bourges, Santo Arcádio, bispo, falecido em
549.

No País de Gales, em Gow,er, São Kinned ou
Kennecl, solitário (século VI? ) . O cultc, dêste Santo
está associado ao de São Davi, o grande Santo do País
de Gales.

Em Brecknock, ainda no País de Gales, Santa
Almeda, virgem e mártir (seculo VI? ) , q,r", por ter-se
recusado a despc,sar um príncipe, foi trucidada e no
céu recebeu a ccroa dos mártires.
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No,s confins da Toscana e da Emília, são Pere-

grino, confessor.

Nas Marguianas, São |onat, abade, desapare-

cido em 690. ta-b+ám conlrecido como |ônatas, foi
discípulo de Santo Amando.

Em Verona, na Itália, Santa Maria, a Consola-

dc,ra, virgem (século VIII?) . A lenda relacionada

com a trãnsferência para Verona das relíguia1 dos

Santos Firme e Rus[ico. Teria sido irmã do bispo

de Verona, Santo Annon. Em 1320, procedeu-se à

elevação de suas relíquias.

Em valumbro,s a, 
'ra 

Toscana, os bem-aventura-
dos Rodolfo, abade, e Alberto, monge, o primeiro

falecido em 1076 e o segundo em 1094, ambos discí-
pulos de Sao |oão Gualberto.

Em Valumbrosa ainda, o bem-aventurado |erô-
nimo, ermitão, penitente, desaparecido em ll24 ou

t 135.

Em Rieti, Sabina, o bem-aventurado |oão de

Rieti, ermitão de Santo Agostinho, irmão da bem-

aventurada Lúcia, da família BuÍalari. Socorria o

próximo, ajudava na celebração da missa, cuidava dos

ãoentes. Sempre que se punha a meditar, no jardim,
chorava copiô,samente, a exclamar, doridamente:
"Tôdas estás plantas tão submissas à ordem divina, e

o homem tão, rebelde!" Faleceu em 1350,

Em York, na Inglaterra, o bem-aventurado
Tomás Wellbourne, mártir, em I 605. Laico, mestre-
escola, foi condenado à morte por pros.elitismo,. Desa-
pareceu em Yo,rk, a l.n de agôsto, sob o rei |aime L

Em Roma, as santas virgens Fé, Esperança e

Caridade, gue cbtiveram a coroa do martírio no tempo
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do imperador Adriano c É Ademais, em Roma, na
via Latina, os santos Bom, padre, Fausto e Mrrro,
com nove outros, cujo martírio é narrado nos atos do
papa santo Estêvão. - Em Filadelfia, na Arábia,
o's santos mártires Cirilo, Aguilas, pedro, Domiciano.
Rufo e Menandro, coroados no mesmo dia. Em
lgrgu, na Panfília, os santos mártires Leôncio, Ácio,
Alexandre e seis outros camponeses, Çue o goveÍrâ-
dor Flaviano matdou decapitãr durantá a perÉeguiçãc.
de Diocleciano,. Em vercelli, santo Eusetio, birpo 

"mártir, gue,lor ter confessado, a fe católica, foi, pelo
imperador constâncio, exilado para citopolis e de
lâ, para a Capadócia; depois, tãndo voltãdo, a sua
igreja, loi martirizado pelos arianos, seus persegui-
dores. Sua memória , ê p:articularmente honrada i tS
de dezemb_r_o, dia em gu"_recebeu a sagração epis-
cop4. :_ Na diocese de Paris, São ]usiino, máitir.

Em Viena, São Vero, bispo. No território de
Li-even, São Nemésio, ccnfeir.,r.

***
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2., DIA DE AGISTO

SANTO ESTÊVÃO

Papa e Mártir

Estêvão foi eleito a 13 de maio de 253, e gover-
nou a Igreja por guatro ano,s e perto de três meses.
Eis os fatos principais que sabemos de seu pontifi-
cado: Marciano, Bispo de Arles, tinha aderido à
seita de Novaciano: contra o parecer dos bispos,
recusava a absolvição aos penitentes e assim tinha
deixado mcrrer vários, nesse estado, nos anos pre-
cedentes. Vangloriava-se mesmo, havia muito tempo,
de se ter separado da comunhão dos outro,s bispos
e de aderir a Novaciano. Faustino de Lião e os outros
bispos da mesma província, escreveram sôbre isso
ao Papa Santo Estêvão, bem como a Cipriano; eram
os do,is primeiros bispos da lgreja, urn, pela autori-
dade da cátedra e o outro, pela f.ama, de sua sâÍl-
tidade e doutrina. Cipriano não tinha nenhuma
autoridade sôbre os bispos das Gálias, e escreveu
ao Papa para gue êle interpusesse a sua. "É preciso,
diz gue escrevais cartas muito longas a nossos bispos
lrmãos d.as Gálias, para gue nãq perpita.m no futuro
gue o obstinado e orgulhoso, Marciano, inimigo da
salvação de seus irmãos, continue 'a insultar nosso
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colégio, porque, tendo-se separado de nós, ainda
não está excomungado. Mandai então à província
e ao povo de Arles, cartas, em virtude das quais,
sendo Marciano excomungado e deposto, outro o
substitua e o rebanho de Cristo, dispersado por êle
até agora, seja reunido de novo." Os críticos menos
suspeito.s de levar além a autoridade do pontífice
romano como Marca, Baluze, Rigaut, Alexandre
Noel, ( I ), concordam em dizer que São Cipriano
pede agui ao Papa, não gue faça excomungar ou
depor Marciano,, pelo concílio de sua província, mas
que êle mesmo o deponha. O santo, não duvidando
de gue a sentença de Estêvão fôsse infalivelmente
executada, roga-lhe gue lhe diga guem será sagrado
Bispo de Arles, no lugar de Marciano. (2)

Santo Estêvão velava um dia do alto da cátedra
apostólica sôbre aquêles mesmos gue êle julgava pouco
vigilantes. O cisma de Novaciano tinha sido rejeitado
por tôdas as igrejas da Ásia. Sao Dionísio de Alexan-
dria, manda a Íeliz notícia ao Papa, nestes têrmos:
Sabei agora, meu irmão, gue tôdas as igrejas gue
estavam antes divididas, estão unidas; as do Oriente
e as que ainda estão além; todos os bispos estão de
acôrdo e sentem uma alegria imensa por essa paz
que não esperavam: Demetrian.o, em Antio,quia,
Teoctisto, em Cesaréia, Malabano em Elia, isto ê,

|erusalém; Marino, effi Tiro, Heliodoro, em Laodi-
céia, Heleno em Tarso e tôdas as igrejas da Cilícia,
Firmilano e tôda a Capadócia. Eu me alegrei de
nomear os mais importantes, para não vos ser pesado,

(1) Marca, De Conc., c.X, §

src. 4, üssert., 28.
(2) Dpist., 6?.

8. Rigaut. in hunc loc. Nat. Àlcx.
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pela pro,lixidade da citação,, na minha carta. TOdas
as partes da Síria, a Arábia que assistíeis sempre e

a quem escrevestes agora, a Mesopotâmia, o, Ponto
e a Bitínia, todos, numa palavra, e todos em todos
os lugares se rejubilam e agradecem ao Deus da
concórdia e da amizade fraternas. (3 ) "

Vemos aqui a caridade da Santa Igreja romana,
em particular do Papa Santo Estêvão; não, sômente
escreveu, mas envio,u socorros às províncias mais
afastadas da Síria e da Arábia.

São Dionísio tinha prazeÍ em lhes dar a notícia
tão agradável, como para o acalmar sôbre outro artigo.

O Papa Santo Estêvão tinha ameaçadc, certos
bispos de não mais se comunicar com êles, porque
rebatizavam os hereges. Tcdos os católicos sabiam
que um batismo ê válidc, desde que conferido não
importa por quem em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santc, com intenção de Íazer o que faz a
Igreja.

Ora, há vinte ou trinta anos, um Bispo de Car-
tagc, chamado Agripino, puserâ-se a dizer que o
batismo dado pelos hereges não era válido e que era
preciso rebatizar todos os que deles o tinham recebido.
Outros bispos da África repetiam a mesma coisa.
Deveria m fazer a distinção que a Igreja católica seÍÍr-
pre f.ê2, entre os hereges que dão o batismo da mesma
forma que a Igreja e os que não observam essa forma:
o batismo daqueles é válido; nãc,, porem, o dêstes.
Por não distinguir assim, cc,m a Igreja, cs bispos da
África, inclusive São Cipriano. dificultavam a questão
cada vez mais. Em vez de voltar ao antigo e por isso
mesmc à verdade, Cipriano quis f.azer f,r".ráI".., o

35
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nove'êrro, não sômente nas igrejas da África, mas
ainda na Igreja principal, a cátedra de Pedro. O
fato fêz ver gue os rc,mano,s eram verdadeiramente
dignos de elogio, que êle mesmo lhes tinha feito', isto
é: que a infidelidade não poderia ter lugar ;'unto dêles.

Os Bispos que participavam do novo, êrro tive-
ram dois concílios na Frígia e dois na África; mas,
em vez de terminar a questão,, a Íizeram aumentar
auta,rizando o êrro. O gue tornava êsse êrro mais
sedutor ainda eram a reputação das luzes, a santidade
mesma daqueles que o sustentavam. Raramente a

Igreja se encontrou em tão grande perigo. O sccorro
veio-lhe de onde sempre lhe virá. O Papa Santo
Estêvão deu um rescrito, que decidia a ccntrovêrsia,
levando à regra fundamental do catolicismo a tradi-
ção. Sua carta, não chegou até nós; mas por pequenos
fragmentos que ncs restârl, vemos o que ela continha
de principal. Falava da cátedra de São Pedro, sôbre
a qual foram pc,stos os alicerces da Igreja; lembrava
que êle lhe tinha sucedido nessa cátedra. Vindo à
questão, decidia-â restes têrmos: "Se alguém vem a
nós, de qualquer heresia gue seja, gue se tenha o
cuidado de, sem nada inovar à tradição, que é impor-
lhe as mãos para a penitência." Apc'iava-se ro eXeltr-
plo dos mesmc,s heréticos, que não se rebatizavam
quando de uma seita passavam a outra, tanto a tra,.
diçãc, de não rebatizar eÍa antiga e universal. Dizia
que não se devia examinar por guem o batismo tinha
sido conferido, contanto que tivesse sido, em nc,me
do Pai e do Filho e dc, Espírito Santo. Comparava
a heresia a uma mulher que gera filhos e os expõe;
a Igreja a uma boa mãe, que reao'lhe essas crianças
expostas e as alimenta como suas. Regeitava em
conseqüência a decisãc do concílio da Africa e decla-

I
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rava que não se comunicaria mais com Cipriano e com
os o,utros bispos do mesmo parecer, se não deixassem
sua opinião. (1)

Aconteceu, então, 'a São Cipriano o gue acontece
naturalmente a to,do homem gue se vê condenado por
um juiz; ficar descontente com a sentença. Êsse des-
contentamento brilha em palavras muito vivas na sua
carta ao Bispo Pompeu, gue lhe tinha pedido no,tícias
da resposta do Papa. Mas nada iguala a vivacidade
do Bispo Firmilano da Capadócia. Fala do Papa
Santo Estêvão com o arrebatamento de homem gue
não mais se pode conter: trata-o de cego, de insen-
sato, de ]udas, de herege e de pior do que herege.
Com isso, reprocha-lhe a cólera, recomenda-lhe a
humildade e a doçura.

Com hom,ens dêsse carâter, por mais santo's gue
fôssem, aliás, o Papa Santo Estêvão, güe, afinal era
seu superior e seu juiz, Íêz muito bem em não se

rebaixar a uma discussão inviolável e exigir gue a
êle se submetessem, exceto em procurar depois expli-
cações, para satisfazer uma curiosidade dócil e pie-
do,sa. De resto, contente de ter proclamado a lei e
acrescentado a ameaça contra os recalcitrantes, não
levou o assunto ao Íim: deixou alguma coisa a Í.azer,
ao tempo e à reflexão, bem como à meditação de
santos bispos, como São Dionísio de Alexandria, gue
trabalhavam em conciliar o,s espíritos divididos.

No Íundo, nada havia mais justo nem mais sim-
ples, gue o decreto do Papa: Que nada se mude ao
gue Íoi regulado, pela tradição. É impossível gue,
em se acalmando um pouco, os espíritos mais preve-

(1) Apud Constant. Epistola romanorum Pontificum, p. 227

e segs.
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nidos não lhe tenham começado a sentir a verdade
e a impcrtância. Cipriano, por sua vez, no forte
mesmo da questão, tinha feito dois tratados que
deviam, com o tempo, reagir salutarmente sôbre êle
mesmo: o primeir,o': Da utilidade da paciência
e o segundo, Da inueja e do ciúme. A antiga tradição
tem também defenso,res, gue lhe f.aziam ressaltar a
autoridade e a santidade.

Resta-nos o escrito de um bispo, contemporâneo,
que começa por dizer: "Não teria havido discussão
se cada um de nós se ccntentasse com a autoridade
de tôdas as igrejas e se conservasse a humildade, sem
querer inovar; pois devemos rejeitar tudo o que é
duvidoso se fOr lulgado contrário, à antiga prática de
todos os nossos santos predecessores. Não se tira
fruto algum da novidade, se não que um particular
é louvado por homens levianos, como tendo corrigido
os erros de tôdas as igrejas. Nisso, imitam os hereges,
que põem todo o seu empenho em caluniar a mui
santa Igreja, nossa Mãe e tôda sua glória em achar
ccm o gue lhe causar alguma desonra. Não é coisa
monstruo,sa que os bispos meditem em semelhantes
escândalos e não temam revelar, para sua própria
vergcnha, uma pretensa ignomínia de sua mãe a
Igreja ignomínia que só existe no êrro dêles mesmos?
Se os argumentos fôssem iguais de ambos os lados,
e, seria ainda uma impiedade, querer assim manchá-la
com temerárias novidades." ( I )

Certas reÍlexões dêsse gênero deveriam f.azer
uma pc,derosa impressão sôbre bispos gue, no fundo
do coração, não rejeitavam o batismo dos hereges e
dos cismáticos, porgue teriam julgado atentar contra

(1) Labbe, t. f, col. 770.
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a unidade e a santidade da Igreja. Também a disputa,
depois de ter ainda durado um pouco, sob o Papa
seguinte, termincu por uma reconciliação geral. Os
mesmos bispos africanos, que tinha ordenado com São
Cipriano se rebatizassem os hereges, mudaram de
opinião e f.izeram um decreto contrário, segundo o
testemunho expresso de São |erônimo. (2) Os cin-
qüenta bispos dc, Oriente, que tinham estabelecido o
mesmo êrro em Icona, retrataram-no igualmente, e a
Igreja de Icona distinguiu-se Ílesilo por seu perfeito
acôrdo com a igreja romana . E o gue sabemos de
Santo Agostinhc, e de São Basílio. (3 )

Enquanto o papa Santc, Estêvão mantinha com
f.irmeza apc.stólica a Íê e a tradição da Igreja, era
expc,sto à perseguição do imperador Valeriano. Essa
perseguição parece ter começado em Roma, no ano
de 256. tfm cristão, chamado HipOlito, levava vida
solitária numa gruta perto da cidade. C.cmo era
instruído na ciência dos apóstolos uma multidão de
gentios vinha procurá-lo e dava seu ncme a Cristo.
HipOlito levava-os em seguida aos pés do Bispo Estê-
vão que os batizava. Cc.mo isso, acontecia freqüente-
mente, o prefeito de Roma, avisado por delatores,
informcu a Valeriano. Santo Estêvão, tendo-o sabido,
reuniu a multidão dos cristãos e a tcdos ex,o,rtou com
palavras da Escritura. Disse-lhe entre outras coisas:
"Meus caro,s filhos, escutai-me, por mais pecador que
eu seia. Enquanto temos tempo, façamos o bem,
primeiro, para co.nosco mesmos. Cada qual, po,rtanto,
tcme sua cÍuz e siga a Nosso Senhor |esus Cristo
que se dignou dizer-nos: Quem ama sua almã, peeÍ-

I{ier.,. in Lucif., c. VIrr.
Aug., Cont. Cres., c. III. Basil. Epist. 99 ad Amphiloe.

(2\.
(3)

T



40 PADRE ROHRB.q.CHER

dê.-la..â;'mas guem a tiver perdido por minha causa,
a encontrará eternamente. Depois, eu vos rogo a
todos, náo nos ocupemos sômente de nós, mas ainda
dos nossos; se , portanto, alguém de vós tem um
amigo ou parente ainda pagão, não se demore em
mo trazer, a fim de que seja batizado."

Então HipOlito pôs-se aos pés do santo, dizendo:
Bom pai, aconselhai-rre, eu vos rogo. Tenho meu
sobrinho e sua irmã, que eduguei e criei; ainda são
pagãos: o menino tem mais ou menos dez anos e a
menina, treze, Sua mãe que se chama Paulina, é
ainda idólatra, bem como o pai, chamado Adrias,
que mos manda, de vez em quando.

Santo Estêvão aconselhcu-o a retê-los na pri-
meira vez, para f.azer vir o pai e a rnãe e exortá-los
ao cristianismo. Dois dias depois, as crianças vie,
ram, trazendo consigo o gue comer. Hipólito os
reteve. Santo Estêvão, gue êle mandou avisar, veio
em pessoa, abraÇcu-os e os acariciou. O pai e a mãe
correram cheios de inquietação. Estêvão falou-lhes
dc, terror do juiza futuro e da glória dos santos, exor-
tando-os muito a deixar os ídolos. Hipólito uniu
suas exortações às dêle. Adrias respondeu que tinha
mêdc, de ser despojado de seus bens e ferido com a
espada. Paulina disse a mesma coisa, mas ainda se
insurgiu ccntra o irmão HipOlitoi poreue lhes dava
semelhante conselho, pois ela tinha a religião cristã
como coisa horrorosa. SepararâÍl-se então sem nada
ter feito, mas sem desesperar-se inteiramente. Santo
Estêvão mandou-lhes o padre Eusébio, homem muito
douto ê o diácono Marcelo. Tendo-os encontrado
em casa de Hipolito, que os mandara chamar, Eusé-
bio falou da gloria do reino dos céus, onde só pode-
riam;entrár pela Íê e pêlo batismo. 

'Paulina 
gue tinha
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primeiro obietado a glória dêste mundo, acabou por
dizer que responderia no dia seguinte. Na mesma
ncite, alguns fieis levaram a Eusébio, nâ gruta de
Hipólito, seu fiiho que estava paralítico e rogaram-lhe
o batizasse. Eusébio rezou e batizou o moço, que
ficcu curado recebendo o batismo. Então Eusébio
ofereceu o sacrifício e tc,dos participaram do corpo e
do sangue de |esus Cristo. Estêvão, tendo-o sabido',
veio a êles tomar parte em sua alegria.

Adrias e Paulina voltaram no dia seguinte, e

ficaram muito surpresos com a cura do moço: tocados
nc, fundo do coração, prostrârâIrl-se e pediram o

batismo; Hipólito dando graças 'a Deus, disse ao
bem-aventurado Estêvão: Santo mestre, não demo-
reis em os batizar. O santo resp'cndeu: Que se façam
as solenidades crdinárias; sejam interogados, para
ncs assegurarmcs se verdadeiramente crêem e se não
resta nenhum temor em seus corações. Depois do
exame, ordenou-lhes o jejum, categuizou-os e aos
filhos, depois batizc'u-os em nome da SS. Trindade
e, imprimindo-lhes o caráter de Cristo, chamou o
menino de Neon e a menina Maria, ofereceu po,r
êles o sacrifício e Íê-los todos participantes do mesmo.

Estêvão partiu depois, mas os recém-batizados
ficaram na mesma gruta, gue era uma pedreira, com
Hipólito, o padre Eusébio e o diácono Marcelo.
Quanto aos bens gue tinham na cidade, distribuí-
fârn-Ílc.s aos pobres.

O fato, tendo-se tornado público, fci referido
ao imperador Valeriano, que o,s mandou imediata-
mente prccurar, prometendo a metade de seus bens
àqueles que os descobrissem. Um tal Máximo, escri-
vão de profissão, usou dêste artifício: Fingiu ser
cristãc e mendigo. Vendo então passar Adrias e os

4L
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seus, que distribuíam esmolas e querendo saber se
era a êle que proauravam, pôs-se a dizq: Por amor
de |esus Cristo, €Ín quem eu creio, tende piedade de
minha miséria! Adrias teve piedade dêle e disse-lhe
que o seguisse. Mas, entrando em sua casa, Máximo
foi tomado pelo demônio e exclamou: Homem de
Deus, sou vosso delator; vejo-me atacado por um
fogo muito espêsso : rezai por mim, pois êsse fogo
me atormenta. Rogando-lhe, em seguida, com lágri-
mas e prostrando-se por terra, Máximo ficou curado.
Quando o ergueram, começou a gritar: Pereçam os
adoradores dos deuses! Peço o batismo! Levaram-no
a Santo Estêvão, gue o instruiu e batizou. Tornan-
do-se cristão, guis ficar ainda alguns dias perto do
Papa. Muito tempo depois, Valeriano, não ouvindo
mais falar de Maximo, pediu no,tícias dele: disseram-
lhe que se tinha tornado cristão. Mandou então bus-
cá-lo em sua casa, onde o enco,ntraram prostrado em
oração. Êle censuÍoü-o por se ter deixado cegar pelo
dinheiro dos cristãos e por ter faltado, às pro,messas.
É verdade, respondeu o mártir, fui cego até agora;
mas agora vejo, iluminado pela fe de Nosso Senhor
|esus Cristo. Valeriano, encoleri zado, mandou ati-
rá-lo da ponte. O Padre Eusébio encontrou-lhe o
co(po, enterrou-o no cemitério de Calisto, na via
Ápia, a 20 de janeiro. Vemos ainda seu túmulo nas
catacumbas.

Depois Valeriano mandou setenta soldados, que
encontraram Eusébio, Hipólito, Adrias e Paulina,
com seus filhos e os levaram ao juiz, na praç a Tra-
jana. O. diácono Marcelo, tendo encontrado Vale-
riano, f.ez-lhe censuras, porque mandava prender os
amigos da verdade. Secundiano, assessor do juiz,
disse então: Êle é sristão como os demais. Pusç

-
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rârn-oo com êles. Foram todos acorrentados, mesmo
as duas crianças, Neon e Maria. O iuiz encontrou-o,s

firmes num primeiro interrogatório e os mandou todos
paÍa a prisão mamertina. Três dias depois, trouxe-os
de novo 'ao tribunal, rodeando-os de todos os instru-
mentos de suplício. Queria f.azê-los sacrificar a um
ídolo de Minerva, mas êles zombaram de suas ordens
e mesmo de suas ameaças. Então mandou-os despir
e chicotear táo cruelmente, que Paulina morreu nas
mão,s dos carrascos. Pronunciou depois a sentença

contra Eusebio e Marcelor Çue foram decapitados,
a 20 de outubro e seus corpos expostos aos cães, com
o de Paulina. Mas c,utro Hipolito, diácono' da Igreja
romana, levou-os de noite e os enterrou na pedreira
onde f reqüentemente se reuniam, a uma milha de
Roma, na via Ápia.

Secundiano mandou vir depois à sua casa Adrias
e seus filhos, com Hipolito , paÍa saber onde estavam
seus bens. A resposta foi que tudo iâ tinha sido
distribuído 'ao,s pobres, gue a alma era seu único
tesouro, que estavam resolvidos a não a perder e gue
por ela, êle só tinha que executar as ordens recebidas.
Então mandou torturar as crianças. O pai disse-lhes:
Meus filhos, ficai firmes. 'Êles, no meio dos tormen-
tos, só diziam estas palavras: |esus Cristo,, assisti-nos!
Adrias e Hipolito também foram ato,rmentados e

queimaram-lhes as costas corr tochas ardentes. Con-
solavam-se à vista das alegrias eternas e incorrutíveis.
Depois de um longo suplício, Secundino mandou-os
soltar do cavalete para cortar a cabeça de Neon e
da menina Maria, sob as vistas de seu pai. Seus

corpos foram enterrados a 27 de outubro, perto dos
de Eusébio e de Marcelo,
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Oito dias depois, tendo relatado tudo a Vale-
riano, Secundino mandou trazer ao tribunal Adrias
e HipOlito, carregados de cadeias; um arauto clamava
diante deles: Eis os sacrílegos gue subvertem Rcma.
O juiz disse-lhes de novo: Dai-me o dinheiro, pelo
qual induzíeis a população ao êrro. Adrias Íespor-
deu: Pregamos a Cristo, gue se dignou livrar-ncs do
êrro e pregamo-lo, não para matar os homens, mas
para lhes dar a vida. Vendo gue não adiantava nada,
Secundiano mandou bater-lhes no rosto com chicote
de bolinhas de chumbo nas pontàs, enquanto, um pre-
goeiro público lhes dizia: Sacrificai aos deuses, guei-
mandc-lhes incenso. Secundiano, para isso tinha
feito levar incenso numa tripeça. Hipólito gue estava
todo ensangüentado exclamava bem alto: Fazei, infe-
lizes, o que fazeis; não pareis. Secundiano, mandou
que os carrascos parassem, e disse aos mártires:
Pensai ainda em vós mesmos; eis gue perdôo vossa
loucura. Êles responderam: Estamos prontos a sofrer
todos os tormentos; mas não faremcs o, que vós ou o
príncipe nos ordenais. Foi falar com Valeriano, que
ordenou c.s matassem imediatamente na presença do
povo. Levaram-ros à ponte de Antonino, cnde lhes
bateram ainda com chicotes de chumbo nas pontas,
até que por fim morreram.

Deixaram-lhes os corpos no mesmo lugar; mas
o diáccno HipOlito levo,u-o,s de noite e os enterrou
junto dos outros, a 9 de dezembro. Nove meses
depois, uma mulher chamada Marta, grega de ori-
gem, veio a Roma com a filha Valéria; eram cristãs
e parentes de Adrias e de Paulina. Tendo-os pro-
curado por muito tempo, sem os encontrar, tiveram
grande alegria, quando souberam gue tinham sido
coroados com o martírio e passaram treze anos perto

\
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de seus túmulos, effi vigílias e na oração; tendo rlor-
rido, elas ai foram também enterradas. A Igreja
hcnra a memória de tc'dos êsses santos 'a 2 de
dezembro.

Barônio encontrou suas atas, que êle julga muito
autênticas e muito sinceras. O mais f udicioso dos
críticos, o Padre Honore de Santa Maria, pensa como
êle. ( I ) Pensamos como êles, sobretudo depo,is de
têrmcs considerado as razóes que outros alegaram
para lançar alguma duvida sôbre tais atos. Uma
dessas razõe*s é que aí encontramos a palavra Trin-
dade, que não estava em uso, diz-se, durante os três
primeiros séculos. Ora, não sômente essa palavra se
encontra várias vêzes no mesmc,Tertuliano e em São
Cipriano, mas a carta de Firmiliano nos diz que c,

Papa Santo Estêvão na disput'a sôbre o batism c', dizia
que não se deve indagar quem tinha batizado.. con,
tanto que o batismo seja conferido em nome da SS.
Trindade. É precisamente a expressão de que êsses
atos se servem. Assim, em vez de c, enfraquecer a
autenticidade, ela a confirma. Em geral, c, mesmo
Padre Honoré f.az ver que as críticc s modernos muitas
vêzes fizeram regras a seu gôsto, que as observaram
ou delas se descuidaram segundo seu capricho e que
por conseguinte, s.erá muito bom voltar para vários
de seus juízo,s.

Conhecerr-se ainda cutros mártires em Roma,
sob Valeriano. O tribunc, Nemésio tinha vindo en-
contrar-se ccm o Papa, pedindo o batismo, com sua
fllha Lucila, cega de nascimento, embora tivesse os
olhos abertcs. O santo disse-lhe: Se crêdes de todo
vcsso ccraçãc, tudo será concedido à f.é. Nemési,o

(1) Reflex sur Ies rêgles et I'usage de Ia critique, t. II, p.7.
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respondeu: desde êste momento, creio de todo meu
coração, gue Nosso Senhor |esus Cristo é Deus, que
abriu os olhos do cego de nascença e não é contra
minha vontade, nem pela persuasão dos homens, mas
por sua vocação, gue venho a V. Santidade,

Não nos devemos admirar muito de ver um
pagão conhecer o Evangelho,. Orígenes nos diz que
êle era dado paÍa se ler aos gue se julgavam capazes
disso, e lhes fôsse útil. ( I )

Estêvão, tendo-os instruído, e preparado, deu-
lhes o batismo, sob esta fórmula: Eu te batizo em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lucila
recobrou a vista antes de sair da f onte batismal.
Santo Estêvão batizou no mesmo dia sessenta e duas
pessoas de um e outro sexo. Nemesio visitava, então,
as grutas e os túmulos dos mártires; por tôda parte
onde encontrava um cristão indigente, dava-lhe parte
de seus bens. Parece mesmo que o Papa o Í.êz diá-
cono. Êle foi prêso e levado a Valeriano, que insistiu
com êle a não abandonar os deuses, a quem honrara
desde sua infância. Nemésio só lastimava ter durante
tanto tempo abandonado a verdade, ter derramado o
sangue inocente e conhecido, tão tarde seu Criador;
Valeriano mandou enceruâ-lo numa prisão; mandou
também prender o intendente Semprônio e o entregou
ao tribuno Olímpio, para que lhe arrancasse, por meio
de tormentos, a relação dos bens de seu amo. Sem-
prônio respondeu ao tribunc : Se pedis as riquezas
de meu amo Nemésio, eu as distribui tôdas por amor
do Cristo; a êle se destinavam,'a êle pertencem. Se
me quereis obrigar a oferecer um sacrifíci'o, oferece-
rei do mesmo modo a meu senhor, oferecendo a Cristo

(1) C. CeIs., l. III, n. 15.
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. um sacrifício de louvor. Olímpio ordenou gue o
estendessem sôbre o cavalete, o atormentassem com
p,orretadas e lhe trouxessem ao mesmo,tempo um deus
Marte, para gue lhe oferecesse um sacrifício. Sem-
prônio disse, vendo o ídolo: Esmagu?-te o Senhor
Jesus Cristo,, filho do Deus vivo! E pouco a pouco
o simulacro derreteu-se. Olímpio, atônito, mandou
guardá-lo em sua casa, dizendo: Esta noite eu te
farei sofrer outros tormentos.

O tribuno contou tudo à espôsa Exupéria, que
disse: Se o poder do, Cristo é tão grande, ôomo coÍr-
tais. é melhor para nós deixar os deuses que não nos
podem socorrer, nem a si mesmos e procurar aquêle
que deu a vista à filha do tribuno Nemésio. Então
Olímpio disse a Tertuliano, seu criado, que tratasse
Semprônio com honra. Não se deteve aí. À noite,
veio em pessoa, com sua mulher Exuperia e seu filho
prostrar-se-lhe aos pés, dizendo: Reconhecemos o
poder do Cristo e vos pedimos o batismo. Semprônio
respondeu-lhes: Se fizerdes penitência com vossa
mulher e vosso filho, tudo vos será concedido. Ides
ver, agora mesmo, disse Olímpio, Çue creio de todo
meu coração, Ílo Senhor a guem pregais. Imediata-
mente, abriu seu gabinete onde tinha seu oratório,
co,m os ídolos de ouro, de prata e de pedra e disse
a Semprônio: Ei-los em vosso po,der; farei o,que orde-
nardes. Semprônio respondeu: guebrai com vossas
próprias mãos todos êsses ídolos; os que são de ouro
e prata, f.azei-os fundir no fogo, e distribui-os âos
pobres; então saberei gue credes de todo vosso cora-
ção. Enquanto Olímpio f.azia o gue êle dissera, uma
voz foi ouvida gue dizia: Meu espírito repousará
sôbre ti, o que te encorajou muito, como a tua mulher
e aumentou ainda seu ardor pelos mistérios do batis-

i 
-__ -_
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mo, Santo Estêvão, tendo sido avisado, veio à casa

de Olímpio, viu os ídolos guebrados, deu graças a

|esus Ciisto; depois, tendo-os instruído. segundo a

iradição da Igre ia, batizou todos daguela casa, -gue
tinham abraçádo a f.ê,, com Olímpio, sua mulher
Exupéria e o filho, gue êle chamou Teódulo; enfim,
ofereceu o sacrifício pela sua redenção.

Valeriano e Galieno, tendo sabido' de tudc, enfu-
Íecêfârn-se e mandaram imediatamente matar a

Nemésio e sua filha, sem nenhuma fc'rma de processo;

Lucila foi degolada sob as vistas de seu pai, que, com

isso sentiu intensa 'alegria. Êle mesmo teve também
a cabeça cortada. Outro dia, Valeriano mandou
ameaçar em seu tribunal a Semprônio, Olímpio, Exu-
péria e o filho Teódul,o. Por que, disse-lhes, nãc'pen-
sais em vós mesmos e não adorais c's deuses que,

nós sabemos governam a república e ncssa salvação?

É Cristo que nos governa, disse Semprônio, foi êle

que nos f.ez chegar a esta gloria. Galieno disse a
Olímpio: Adio ainda o suplício', porgue sempre ado-
raste o.s deuses, tu gue a isso obrigavas oS outros.
Eu o [iz, respondeu Olímpio, confesso-o e me ãÍÍ?-
pendo, e derramo por isso incessantes lágrimas,
Galieno então, disse, voltando-se para o lado de Vale-
riano; se êstes não forem logo exterminadc's, tôda a

cidade correrá para sua seita. Foram condenados a

ser queimados vivos. Sua última palavra Íoi: GlOria
a Vós, ó Cristo, que vos dignastes associar-flos âos

santos mártires!
Muito,s dias depc'is, Valeriano e Galienc' orde-

naram por um edito gue procurassem Estêvão e os

clCrigoí da igreja romana e os matassem nos suplícios.
Prenãeram doze dêles, padres e outros clérigos e cof-
taram-lhes a cabeça sem outra forma de processo.

§



VIDAS DOS SANTOS

Tertuliano, intendente de Olímpio, enterrou-lhes os

ccrpos. Santo Estêvão, tendo sabido de suas boas
disposições, mandou-o buscar, instruiu-o, batizou-o,
ordencu-o sêceÍdote e recomendou-lhe especialmente
que procurasse os corpos dos santos mártires. Dois
dias depois de seu batismo, foi prêso, atormehtado
e cruelmente decapitado. No dia seguinte, Valeriano,
mandou soldados prender Santo Estêvão e os clérigos
que com êle estavam. Conduziram-nos a Valeriano,
que só admitiu Estêvão, à sua presenç a, ao gual disse:
És tu, gue te esforças para subverter a república e

persuades o povo a abandonar o culto dos deuses?

Estêvão respondeu: Não subverto a república, mas
exorto o povo a abandonar os demônios gue se ado-
ram ccmo ídolos e a reconhecer o verdadeiro Deus
e aguêle que o enviou, Jesus Cristc,. Valeriano orde-
nou que c, levassem ao templo de Marte, para lâ
ouvira sentença. Santo Estêvão chegou, ergueu os
olhos ao céu e disse: Senhor Deus, Pai, que destruis-
tes a tôrre da conÍusão em Babilônia, destruí êste
lugar onde c, diabo engana os povos pela superstição.
Imediatamente um trovão, acompanhado de raios e

de relâmpagos, atingiu o templo e o derribou em
parte; os soldados Íugiram e deixaram Estêvão sôzi-
nho; êle foi com os seus ao cemitério próximo,, de
Lucina, exortou-os âo martírio e ofereceu o sacrifício
ao Onipotente. Terminava sem temor, quando, no,vos
soldados mandados por Valeriano lhe cortaram a
cabeça, assentado no trono diante do altar. Os cris-
tãos sentiram uma grande do,r por se verem privados
de tal pastor e o enterraram no cemitério de Calisto,
com o trono regado por seu sangue. ( I )
--,t, *ron., Ad. an. 258 e 259, et Acta SS. Z. Aug.
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Essa é a história do martírio de Santo Estêvão,
Papa, que lemos nos atos publicados por Barônio,
no martirológio dos gregos e alhures e não ercor-
tramos nenhuma razáo, gue nos obrigue a dêles
duvidar.

Alguns dias depcis, uns so,ldados encontraram
Tarcísio, acólitor QUe levava sôbre si a santa Euca-
ristia. Queriam saber o que estava carregando,. Êle,
antes gue descobrir aos profanos os santos mistérios,
deixo,u o batessem até à morte, a golpes de pedras e
de porretes; mas por maior cuidado gue êles tivessem
em rebuscar e revo,lver-lhe c, corpo, nada puderam
encontrar. O Papa Santo Estêvão morreu a 2 de
agôsto. Depois de vinte e dois dias de se vacante,
elegeram a vinte e quatro de agôsto, Sixto ou Xisto,
segundo, do nome, gue governou a igreja por um
ano inteiro.

***



sÃo PEDRO (*)

Bíspo

São Pedro, bispo de Osma, originário de Bour-
ges, foi monge na ordem de Cluny, talve z em Santo
Ôr.rr, na d"iocese de Auch, onde teria conhecido
Bernardo da Salvação.

Com vários outros monges, da mesma ordem,
passou à Espanha, no afá de ligar-se aos homens

de Castela no, grande trabalho da reconquista e coÍr-
bate aos mouros.

Em 1085, Bernardo da Salvação foi nomeado
arcebispo de Toledo, C'astela formou-se em 1037 ,

sob Fernandc Magno, pela união de Leão, mas, com
a morte dêste rei, em 1075, seus Estados foram Ílovâ-
mente divididos pelos filhos, um dos quais, Afonso VI
de Leão, conseguiu, de Ílovo,, anexar Castela e Galiza
e Í.azer de Toledo a capital, no ano em que Bernardo
era nomeado arcebispo, 1085.

Todavia, o períodc,sôbre tcdo heróico da
reconquista da península foi o século XII. Neste
século foi que, chamadas pelo emir de Sevilha, vie-
ram as cruéis hordas de bêrberes f'anáticas, período
em gue se salientou Dom Rodrigc, de Bivar, o Cid
Campeador da lenda.

Em I 097 , Bernardo escolheu a Pedro para âÍce.-
diago, e, em 1103, levava-o a sé de Osma, vaga



desde muito tempo, e restaurada pelos catolicos
apenas se viram expulsos da cidade os infiéis. 

Ç

O novo bispo teve trabalhos penosíssimos na
diocese. Havia que começar tudo, recriar. As igre-
ias estavam em ruínas. Os [iéis, na mais crassa
ignorância, haviam como que esquecido as obrigações
da mcral cristã.

Foi um trabalho insano, trabalhc que varava
dias, varava noites, ininterruptamente.

São Pedro de Osma lançou os f undamentos
duma nova catedral. Restaurou paróquias. Estabe-
leceu hospitais. E pregava. Pregava sem tréguas.
Cansado, esgotado', pregava com ardor, ccm entu-
siasmo. Alevantava-se com c f.cgo das próprias
palavras.

E Deus, corcando aquêle esfôrço hercúleo, con-
firmava as pregações com grandes milagres. E tudo
foi subindo, firmando-se, concreti zando, definindo,
assentandc definitivamente.

Em I 109, São Pedro compareceu às exéquias
clo rei Afonso VI em Sahagum. Ali, durante as
cerimônias, tomou-o a febre. Piorando e piorando,
levaram-no para Palência, onde faleceu. Era no dia
2 de agôsto.

Segundo o desejo que deixara expresso, c, corpo
foi levado para Osma. Enterradc, cs milaqres sem
conta que se reahzaram à beira da sepultura levaram
o povo a considerá-lo, cle fato, um grande Santo. iâ
que. em vida, tal o trabalho gue desenvolvera,
tinham-no todes como tal.

Num átimo, o cultc de Sãe Pedro espalhou-se
por tôda a região.

PADRE ROHRBACHER

***



BEM-AVENTURADO GUALTER (n)

F ranciscano

O bem-aventurado Gualter foi um dos primeiros
filhos de São Francisco, clcs irmãos menores, que o
Pouerellc envicu para o estrangeiro.

Mandado a Portugal, graças à proteção do rei
Afonso II, apelidado o Gordo (1), da rainha tlrraca
e da infanta Dona Sancha, piedosa irmã daqueler------' ---- 1-- - -
mcnarca, quatro conventos foram fundados na velha

calor. Os conventos surgiram em Coimbra, Alenquer,
Lisboa e Guimarães.

Gualter, finalmente, estabeleceu-se na fundação
de Guimarães, onde faleceu, provàvelmente em 1258.
Imediatamente, foi venerado ccmo santo.

Em I 557 , tcmcu-o a cidade de Guimarães como
padroeiro. E o papa Gregóric XIII, hcnrando a me-
moria daquele piedoso franciscano, concedeu indul-
gências aos que lhe visitassem o túmulo.

(1) Foi Afonso II o monarca que tomou parte na batalha
de Navaes de Tolosa.
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No mesmo dia, em Apt, Santo Auspício, bispo.
Há uma lenda que identifica Santo Auspício, primeiro
bispo de Apt, cujo corpo teria sido encontrado de
modo miraculoso naquela cidade por volta de 7 50,
com um Auspício gue figura na Paixão dos Santos
Nereu e Aguileu, Íro século I, mas, supõe-se seja
confusão de nomes.

Na diocese de Marselha, São Sereno, bispo,
falecido, depois de 601. Nono bispo daquela cidade,
recebeu carta de São Gregório, o, Grande , flã qual
o grande pontífice lhe recomendava o monge Agos-
tinho, então em viagem, demandando a Ingla-
terra (596),

Em Chartres, São Betário, bispo, desaparecido
em 623. Segundo uma Vida, foi capelão de Clotá-
rio II, e, por êste rei, depois, promovido a bispo
daquela cidade.

Na Inglaterra, Santa Alfreda, também Eteldrita
(século IX ) . Filha de Of fa, rei de Mércia, morreu
reclusa, perto do mosteiro de Croyland, em 850.
Segundo alguns autores, era beneditina, o que ê

grandemente contestado.
Em Eichstadt, na Baviera, o bem-aventurado

Gundechar, bispo. Nascido naquela cidade, ao,s l0
de agôsto de 1019, foi cônego, depo'is capelão da
imperatriz Inês, e, finalmente, bispo. Morto em 1073,
f oi enterrado na catedral. Inúmeros milagres ilus-
traram-lhe a tumba.

Em Nicéia, na Bitínia, martírio de Santa Teo-
dota, com seus três filhos, dos quais o mais velho,
chamado Evódio, confessando generosamente a |esus
Cristo, foi primeiramente ferido a porretadas, por
ordem do cônsul Niceto, gue depois os Í.êz glueimar
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com suâ mãe. - Na Africa, São Rutílio, mártir, que
depois de ter muitas vêzes mudado de moradia, por
causa da perseguição, tendo-se mesmo, às vêzes, r€s-
gatado 'a preço de ouro, fod um dia surpreendido e
apresentadc ao juiz, que o fez padecer vários tor-
mentos. Por fim, atirado ao fogo, recebeu a coroa
do martírio glorioso. ts Em Pádua, São Máximo,
bispo dessa cidade que, tendo-se tornado célebre por
seus milagres, terminou f.elizmente a carreira.



J.,. DIA DE AGOSTO

rNVENÇÃO DO CORPO DE
SANTO ESTÊVÃO

Primeiro mártir e dot Scnlos Gamaliel, IVicodemcs

e Abibão.

A descoberta dessas santas relíquias ccorreu a

vinte milhas de |erusalém, na aldeia de Cafargamala.
A Igreja dessa aldeia, eÍa servida por um padre
venerável, de nome Lucianc. Na sexta-feira. 3 de
dezembro de 415, pelas nove horas da ncite, dormte
no batistério, onde tinha o costume de se deitar, para

§uardar os vasos sagrados da igreja: estando meio
acordado, viu um velhc, venerável, de alta estatura
e de beleza maravilhosa, que a chamcu por três vêzes
pelo ncme e the disse: Eu sou Gamaliel, que instruiu
São Paulo na sua lei. Ao mesmo tempo, ordenou-lhe
a ir a ]erusalem dizer ao Bispo Icão que viesse abrir
os túmulc.s onde estavam suas relíquias e as de alguns
outros servcs de |esus Cristo. Ao oriente dc túmulo,
acrescentou, está Santo Estêvão, gue os iudeus âDe-

dreiaram fora da porta ocidental de sua cidade. Seu

corpo ficou lá exposto um dia e uma ncite, sem que
os pássaros e cs animais nêle ousassem toçar' Os fiêis
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de ferusalém, gue eu conhecia, levaram-no de noite,
por ordem minha à minha casa de campo, onde o
pus em meu próprio túmulo, do lado, do oriente,
depois de lhe ter celebrado os funerais por quarenta
dias. Nicodemo,s, gue viera ver a |esus de noite, está
lâ também, eÍl outro sepulcro,. Quando seu amor
pelo Salvador o tinha feito ser excomungado e
expulso de ]erusalém, pelos judeus, eu o recebi em
minha casa de campo e o guardei até o fim de sua
vida, Enterrei-o honrosamente perto de Estêvão.
Enterrei também no mesmo lugar meu filho, Abibão,
que morreu antes de mim, na idade de vinte anos.
Seu corpo está no terceiro ataúde, que é o mais ele-
vado e no qual pusera a mim mesmo,, depois de minha
morte.

Luciano temia que um excesso de credulidade o
fizesse passar por impostor. Para se assegurar de
que aquela visão era de Deus, perguntcu segunda c
terceira vez, e a fim de merecer aquela graçá, conti-
nuou no jejum e na oração.' Nas duas sexta-feiras
seguintes, Gamaliel apareceu-lhe sob a mesma forma
e disse-lhe que obedecesse. Luciano, dirigiu-se, €Írtão,,
a ]erusalém. O bispo |oão, ao gual narro,u o que
lhe tinha acontecido, chorou de alegria. Segundo
aquelas ordens, Luciano mandou começar âs €scâvâ-
ções. Sobreveio um monge de santa vida, chamado
Migecio, a quem Gamaliel tinha também aparecido e
tinha indicado o lugar precis,o onde se encontravam
os co,rpcs. De fato, quando se cavou a tetta, €flcoÍl-
traram-se três urnas, com uma pedra sôbre a qual
estavam gravados em grandes letras o,s nomes seguin-
tes: Cheliel, Nasuam, Gamaliel, Abibão. Os dois
primçiros são sirÍacos; chegam depois aos de Estêvão
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ou Coroado e Nicodemos ou de Vitoria do pcvo.
Luciano informcu imediatamente o bispo |oão do que
acabava de acontecer. Reunira naquele momento
um concílio em DiOspc,lis e partiu em seguida, ccm os
bispos de Sebaste e de |ericó.

Quando se abriu o sarcófago de Estêvão, a terra
tremeu. Êle exalou, ao mesmo tempo, um cheiro tão
agradável, que ninguém se lembrava de jamais ter
sentido igual. Setenta e três doentes, que se eflcoÍt-
travam na multidão, ficaram imediatamente curadcs.
Beijaram as santas relíquias e as encerraram de novo.
Depois, cantando salmos e hinos, levaram as de Santo
Estêvão para a Igreja de Sião onde tinha sido orde-
nado diácono; mas deixaram-lhe algumas partículas
em Cafargamala. Caiu logo uma chuva abundante,
que tornou fértil a terra, gue estava estéril por uma
lcnga sêca. A cerimônia dessa transladação Íê.2-se

a 26 de dezembro, dia em que a Igreja sempre cele-
brou depois a Íesta de Santo Estêvão. A história
dessa descoberta e dessa transladação foi escrita pelo
padre Lucianc, mesmo. O Padre Avito, compatricta
de Orósio e gue morava em |erusalém, traduziu -d ectrt

latim. O que ela encerra é igualmente atestado_ por
Crisipo, um dos principais padres da Igreja de |eru-
.salém; por Idacc, e Marcelino, em suas crô-nicas; por
Basilio, Bispo de Selêucia, por Santo Agostinho.
Finalmente, a narração dos mesmos fatos encontrâ-se
na maicr parte dos historiadores e nos sermões dos
principais 

-Padres 
dêsse século.

Na primavera do ano de 416, Orósio' deixou a

Palestina levando, da parte de Avito, algumas reli-
quias de Santo Estêvão, com a relação de sua des-

coberta, a Falcônio, Bispo de Braga na Lusitânia,
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onde Avito tinha nascido. As devastações dos godos
impediaÍn-ro de ir à Espanha e êle voltou à ÁJrica,
deixando as relíquias dc santo em Mahon, cidade
principal da ilha de Minorca. Severo, Bispo da ilha,
dirigiu-se a êle com o fim de receber ; depósito
sagrado e travar discussões com os judeus, em giande
número naquela ilha:. À vista daquelas relíquias,
unida ao zêlo dos cris,tãos, operou um prodígio sur-
preendente. No ano 418, no espaço de óito dús, gui-
nhentos e guarenta judeus inclusive Teodoro, r.,
patriarca, converteram-se e pediram o batismo. Ape-
nas algu_mas mulheres se mostraram obstinadas; pot
fim, também se renderam. Aguêles judeus, .orí.r-
tidos construíram uma igreja âr ruur custas e com
suas próprias mãos. Temos ainda a carta circular a
tôda a Igreja católica, onde o bispo Severo consignou
a história dêsse maravilhoso acontecimento. ( l )

No mesmo dia em que Evódio, Bispo de Uzale,
lia a seu rebanho a carta de severo, chegaram à
capela dos santos mártires Felix e Genade," situada
perto da cidade, alguns fragmentos dos ossos de
Santc Estêvão e u-á ânfora õnde havia seu sangue.
Monges 49 Palesrina tinham encontrado uqrãlu,
relíquias. Evódio as foi receber com grande alàgria.
Um homem, que quebrara o pé, .oro" uma qu"ãu e
estava de cama havia váric,s dias, ficou iurado,
depois de ter implorado a intercessão de Santo Estê-
vão e dirigiu-se à capela dcs Mártires, para lâ agra-
decer a Deus. A celebração dos santos mistérios
terminou e todos foram em procissão à cidade. O

(1) V. todos êstes
dice do t. VIf, de Santo

trechos, bem como os seguintes, no apên-
Agostinho. Adic. Bened.

I
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povo, dividido em vários grupcs, tinha círios na mão

ã fachos, cantava salmos e hinos. Chegandc à igreja
principal, lá se depositaram as relíquias sôbre o trono
do biópo gue depois Íoi cobertc' com um véu. Uma
mulher ..gu recórou a vista, aplicandc' aguêle véu

aos olhos.- Depois, cclocaram as relíquias sôbre um

leito que Íicou encerrado numa espécie de armário,
onde havia uma abertura pela gual se tocavam pano_s,

que recebiam a virtude de curar cs enfermos. Os
íiéis vinham visitá-las de muito longe e operou'se
grande númerc, de milagres. Evódio mandou um de

J"rr clérigos escrever a lista deles. Liam-na_ püblica-
mente na lesta de Santc. Estêvão e depois da leitura
de cada milagre, chamavam-se as pessoas curadas,
que passavam sucessivamente pelo meio d-a Igreia. O
porrá, vendo-as, chorava de alegria- e duplicava as

âclamações. Entre os gue assim se fizeram ver esta-

vam três cegos que tinham recobradc, a vista e um

homem de Hipoáa, que tinha sido curado de uma

p'aralisia. Os âssistentes pareciam mais ver os mila-
gres do que lhes ouvir a narração.

O bispo Evódio era amigo' íntimo de Santo

Agostinho.- Êle aprovou e publicou dois livros Sóbre
os- milagres de Santo Estêuão, gue tinham sido escri-
tos por sua ordem, e que são c,rdinàriamente citados

sob seu nome. Fc,i dito gue diante do oratório onde

estavam as relíquias do santo, em Uzala, havia um

véu sôbre o qual se tinha representado um santo

levando uma 
-cÍuz às costas, Nessa Historia. dos

milagres de [.Jzala, f.az-se menção de alguns mo{to'
ressüscitados. Santo Agostinho fala de um deles

quase nos mesmos têrmos. Um menino, diz, ainda de

peitc, morreu sem ter recebido o batismo. Sua mãe,
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vendo-o perdido para sempre, correu ao oratório de
Santc, Estêvão e Í.êz a seguinte oração: Santo mártir,
vêdes gue perdi a única conso.lação! Restituí-me meu
filhc', a fim de que o possa encontrar naquele que
vos corcou! Depois da oração, Ionga e acompanhada
cle uma torrente de lágrimas, o menino ressuscitou e
ouviram-nc, chorar. Levaram-no logo aos padres, que
o batizaram. Recebeu depo,is a confirmação e â eucâ-
ristia" segundo o uso de então. Deus o chamou pouco
depois a si. A mãe o levou ao túmulo 'com tanta
confiança comc, se o tivesse ido depositar nc, seio do
mesmo Estôvão, sãc palavras do próprio Santo Agos-
tinho.

Não se aperaram menos prodígios em Calama,
de onde Possídic,, outro 'amigo de Santc Agostinho,
era bispo. Havia também naquela cidade umâ capela
com relíquias de Santo Estêvão. Eucáric, padre
espanhol, era havia muito tempo atormentado pela
gôta; tocado pelas relíquias ficou imediatamente
curado. Algum tempo depc,is, tendo morrido de cutra
doença, jâ a ponto de ser levadc, ao túmulo, ressusci-
tou quando se atirou sôbre seu corpo uma túnica que
se tinha levado à capela do santo. Vários dcentes,
afligidos por diversas er{fermidades, recobraram tam-
bem a saúde. Santc, Agostinho, que escrevia naquele
tenrpo, diz gue houve mais dessas espécies de curas,
em Calama, dc, gue em Hipona, onde, entretanto, se
contaram setenta. Entre outros prodígios, que accn-
teceram em Calama, cita principalmente a conversão
de um pagão chamado Marcial. Era um dos homens
mais influentes da cidade. Tinha uma filha cristã,
cujo marido fôra batizado naguele mesmo ano. Ven-
do-o doente, rogaram-lhe co,m muitas lágrimas que se
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fizesse cristão,; mas êle o recusava absolutamente e

os despedia com indignação. O genro pensou, então,
em ir à capela de Santo Estêvão, ÍezaÍ pela sua
conversão. Êle o fêz com grande fervor e retiran-
do-se, tomou de cima do altar algumas flôres que
encontrou e as pôs perto da cabeça do sogro, quando

)â era noite. Deitararrr-se. Antes do amanhecer Mar-
cial, pediu que fôssem chamar o bispo. Estava em
Hipona, com Santo Agostinho. Marcial, tendo sabido
que estava ausente, pediu que mandassem chamar os
padres. Vieram. Disse-lhes que acreditava e foi
batizado, ccm grande espanto de todcs. Após o
batismo atê à morte, gue aconteceu pouco tempo
depois, sempre tinha na bôca estas palavras; |esus
Cristo, recebei meu espírito. Foram também as últi-
ma.s palavras de Santo Estêvão; mas êle não o
sabia. ( 1 )

Santo Agostinho em seu último livro Da cidade
de Deus, narra ainda grande número de cutros mila-
gres acontecidos nessa mesma época, em outras cida-
des. Em 424, a Igrej'a de Hipona recebeu uma porção
das relíquias de Santo Estêvão. Entre os milagres,
que ai se operaram havia perto de setenta, de gue

se tinha uma relação autêntica. Santo Agostinho
cita, entre outras, a ressurreição de três mortos. Foi
êle mesmo testemunh'a ocular da'maior parte dêsses

milagres, em particular do seguinte.

Havia numa família importante de Cesarei a, dez
filhos, sete meninos e três meninas. Tendo sido
amaldiçoado,s pela mãe por sua mâ conduta, foram

(1) Aug., §em. 323, 324. De Civit., l. Xff, c. XI[.
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tomadcs, uÍn depois do outro, desde o mais velho ao
mais mcço, de um tremor em todc,s os membros que
Ihes desfigurava o corpo. Nesse triste estado, vâgâ-
vam câ e lá, por diversos países. O segundo dêsses
filhos ficou curado, rezando numa capela de São
Lcurenço, em Ravena. O sexto e o sétimo chegaram
a l{ipcna em 425. Chamâvâm-se, Paulo e Paladio.
Atraíram sôbre si os o,lhares de to,dos. De manhã,
no dia de Páscoa, Paulo, rezando diante das relíquias
de Santo Estêvão ficou perfeitamente curado. Ou-
viu-se então clamar de todos os lados: Graças a
Deus! Bendito seja o Senhor! O moço, atirou-se aos
pés de Santo Agostinho, ao qual se apresentou. O
santo fê-lo levantar-se ê o abraçou. Quando estava
para subir ao púlpito para pregar, mostrou-o ao
povc,, dizendo: Temos o ccstume de ler a narração
dos milagres que Deus operou pelas orações do bem-
aventurado mártir Estêvão. Mas hoje, a presença
dêste moçc, tem o lugar do livro; não precisamos de
letras, de outras páginas gue de seu rcsto, que conhe-
ceis muito bem. Na têrça-feira de Páscca mandou
colocar Paulo e Paládio sôbre os degraus do púlpito,
a fim de que o povo os pudesse ver. Um não tinh'a
o meno,r vestígio do mal e o cutro tremia em todos
os membros. Tendo-os feito ,em seguida retirar,
pregou sôbre o respeito gue os filhos devem aos pais
e sôbre a mcderação com a qual os pais devem tratar
os filhos. O sermão foi interrompido pelas aclama-
ções do povo, que não deixava de repetir as palavras:
Graça,s a Deus! É gue Paládio acabava de ser curado,
por sua vez, rezando diante das relíguias de Santo
Estêvão. O sermão, interrompido por êsse milagre,
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( I ) chegou até nós, bem ccmo todos os gue Santo
Agcstinho pregou nessa ocasião. Mais ou menos um
anc, depois, inseriu a relação dêsse milagre, bem
ccmo a de vários outros, em seu vigésimo-segundo
livro da Cidade de Deus.

***

( 1) Sermo. 320.



sÃo NICODEMOS (*)

I.' Século

Nicodemos, nome grego gue significa uitoria do
poL1o, era f ariseu, doutor da Lei e membro do Siné-

drio, o que não o impedia de ser honesto e de procurar

com tôda a sinceridade o reino de Deus. Assim, em

vista dos milagres que |esus fazia, foi procurar o

Mestre.

"Havia um homem da seita dos fariseus, cha-
mado Niccdemos, um dos principais entre os judeus.
Êste foi ter com |esus, de noite, e disse-lhe:

Mestre, sabemos gue tÔste envlado por
Deus como mestre, pc'rque ninguém pode f.azer êstes

sabemos fôste enviadoMestre,

milagres que tu f.azes, se Deus não estiver com ê1e".

"|esus respondeu, e disse-lhe:

Em verdade, em verdade te digo que não
pode ver o reino de Deus, senão aquêle que nascer

de novc,".

" Nicodemos disse-lhe ;



66 PADRE ROHRBACHER

Como pode um homem nascer, sendo velho?
Pc,rventura pode tornar a entrar nc ventre de sua
máe e renas ceÍ?"

"Respondeu-lhe |esus:
Em verdade, em verdade te digo que quem

não renascer (do batismo) du água e do Espírito
Santo, nãc pode entrar no reino de Deus. O gue
nasceu da carne, é carne, e o que nasceu do Espírito,
é espíritc. Não te maravilhes de eu te dizer: É preciso
que vós nasçais de ncvo. O vento sopra onde quer,
e tu ouves a sua voz, mas não sabes donde êle vem,
nem para onde vai; assim é todc aguêle que nasceu
do Espírito".

"Respondeu Nicodemos, e disse-lhe:
Como se pode isto, faz er?"

"Respondeu |esus, e disse-lhe:
Tu és mestre em Israel, e não sabes estas

coisas? Em verdade, effi verdade te digo que nós
dizemos c, que sabemos, e damos testemunho do que
vimos, e vós (com tudo isso) não recebeis c, nosso
testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas,
e não (*") acreditais, como (*") acreditareis, se
vos falar das celestes? Ninguém subiu ao céu, senão
aquêle que desceu do céu, c, Filho do homem, que
está no céu. E como Moisés levantou nc, deserto a
serpente, assim também importa gue seja levantado o
Filho do homem, a fim de que todo o que crê nêle
tenha a vida eterna. Porque Deus amou de tal modo
o mundo, que lhe deu seu filho Unigênitc, para que
todo o que crê nêle, não pereça, mas tenha a vida
eterna. Porque Deus nãc enviou seu Filho ao mundo
para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por êle. Quem nêle crê, não é ccndenado, mas
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guem não crê já está ccndenado, porgue não crê no
nome do Filho Unigênito de Deus. A ccndenação
está nisto : a luz veio ao mundo, e os homens amara m
mais as trevas dc gue a luz, porque as suas obras
eram más. Porque todo aguêle gue f.az o mal, abor-
Íece a luz, e nãc, chega para a luz, a fim de gue nãc
sejam reprovadas as suas cbras; mas aquêle gue
proceder segundo a verdade, chega-se para a luz, a
fim de gue as suas obras sejam manifestas como
feitas segundo Deus". (1 )

Se Nicodemos, ao deixar |esus, aquela noite, não
se convertera, não há duvida que se retirara deveras
impressionado com as palavras do Mestre, tanto que,
mais tarde, guando c, Sinêd1is, procuro,u a prisão de

|esus, Nicodemos teve a coragem de intervir.
"Alguns dêles queriam prendê-lo, mas nenhum

pôs as mãos sôbre êle. Voltaram pcis, os agentes
para os príncipes dcs sacerdotes e fariseus; e êstes
disseram-lhes:

Por que o não trouxestes vós prêso? "
"Responderam os agentes:

Nunca homem algum falcu ccmo êste ho-
mem".

" Replicaram-lhes os fariseus :

Porventura também vos fôstes seduzidos?
Houve, porventura, 'algum dentre os chefes do povc
ou dos fariseus gue cresse nêle? Mas esta plebe, que
não conhece a lei, é maldita".

61

(1) Jo 3, l-zl.
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"Disse-lhes Nicodemos, que era um dêles, e que
tinha ido de noite ter com )esus:

A nossa lei co,ndena, pcrventura, algum
hornem, antes de o ouvir, e antes de se informar
sôbre o gue êle faz?"

"Responderam êles, e disseram-lhe:
És tu também galileu? Examina as Escri-

turas, e verás que da Galileia não se levanta profeta".
"E foi cada um para sua casa". (2)

,- t- 
-r 

r-

São Nicodemos torna a aparecer em cena por
ocasião do sepultamento de |esus. E provável gue
não tenha comparecido à sessão gue condenou Nosso
Senhor, dada a simpatia que votava ao Mestre.

Com |osé de Arim atéia, lançou mão da influên-
cia que goza.va, para, junto de Pilatos, obter o corpo
do Crucificado, ao gual não guebraram as pernas,
"para que se cumprisse a Escritura".

Morto, pois, o Senhor, "]osé de Arimateia, que
era discípulo de |esus, ainda gue oculto por mêdo dos
judeus, rogou a Pilatos gue lhe deixasse levar o corpo
de |esus. Pilatos permitiu-lho. Foi, pcis, e tomou o
corpo de |esus. Nicodemos, o que tinha ido primei-
ramente de noite ter com ]esus, foi também, levando
uma composição de quase cem libras de mirra e de
aloés. Tomaram, po,is, o corpo de |esus, e envolve-
rârrr-rro €m lençóis com aromas, segundo a maneira
de sepultar usada entre os judeus. Ora, no lugar
em que |esus foi crucificado, havia um hôrto, e no

(2\ Jo 7, 44-á3.
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hôrto'um sepulcro nevo, em gue ninguém aindá tiriha
sido sepultado. Por ser o dia da Parasceve dos
judeus, visto gue o sepulcrs estava perto, depositaram
aí )esus". (3)

De Castro Nery:
"flnus militum lancea latus eius apetuit",
"Ainda não eram guatro horas da tarde. Ti-

nha-se dissipado o negrume, e o sol, descaindo para
o ocaso, dourejava novamente o o,uteiro da Redenção'.

"Das três cruzes erguidas e sinistras, a central
já se tornara imóvel e muda, porque a morte parali-'zaÍa 

os movimentos e sigilara os labios do' justiçado,
mas nas duas laterais ainda se notavam contorsões
cada vez mais fracas e ralo,s de agonia cada vez mais

surdo,s.
"O vêzo romano era deixar que os cadáveres

apodrecessem lentamente na cÍtJz, ou permitir que os

chacais (pois os pastíbulos eram raso's ) devorassem
as vítimas. É assim pelo menos gue os conhecemos
em textos muito claros de Cícero, de Ho,rácio e de
Plauto.

"Mas o costume judaico era diverso. Desde o
livro do Deuteronômio, ordenavâ-se gue os corpos
Íôssem inumados, pois a presença do insepulto co'nta-
minava a terra. Acrescia, para corroborar o açoda-
mento dos sinedritas, uma efeméride de máxima
importância no calendario hebraico. Ia começar, den-
tro de duas horas, com o, pôr do so,l, o,Grande Sábado,
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(3) Jo 19, 38-42.
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assim chamado porgue ocorria excepcionalmente na
semana da Páscoa,

"Acorreram, pois, os conselheiros de Israel à
f.ortaleza Antônia e exoraram a Pilatos se ordenasse
a operação brutal chamada pelos rcmanos crurifra.
gium e pelos gregos skelopegia, a saber, a fraiura
das pernas dos condenados, praticada à altura dos
joelhos por meio de pancada de clava ou cacha-
morra. Esta barbaridade era exercida, segundo o
parecer dos arqueologos, de pref erência na pessca
dos escravc,s e dos desertores, mas se tornara tão
freqüente, que Cícero pode citar à laia de provérbio,
a seguinte sentença; petire eum non posse, nisi ei
crura fracta essent,

"Chegados que foram à colina, os executores
enviados pcr Pilatos encetaram a crudelíssima incum-
bência pelos dois criminosos. Quando se avizinharam,
no entalto, do patíbulo-mor, verificaram que o corpo
estava frio e já começava a rigide z cadavérica.

"Tornavâ-s€, portanto, ociosa, a cperação do
crurifrágio. O leginário, porém, tinha a missão de
verificar a morte, e por isso, colocando-se diante do
crucificado,, tomou na mão direita a lança e isto
ê, a lcnga haste de carvalho terminada por um oval
de ferro, do tamanho de uma mão aberta - e vibrou
com ela um certeirc, golpe profundo que atravessou
o coração do Crucificado.

"|á vêdes por esta descrição perfeitamente his-
tórica, quão longe andou da realidade a tradição,
consignada na versão etiópica e nos apócrifos árabes
da infância, segundo os guais, errôneamente, ter-se-ia
varado o flanco direito com uma acutilada tão pro-
funda gue se chegaria até o mamilo esguerdo.
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"Ccmo guer gue seja, c rombo foi enorme' não

só dadas u, 'propórções' do pontaço, como também

po,rque, mais iurâ., por ela ó Apottolo Tomê pode

introduzir a mão inteira.
"A lança, na sua trajetória, deveria ter atraVes-

sado o periõáadio sacc membranoso, que envolve

o coraç áo - porque dele saiu, como depõe o guarto

ã"á"g"tista, sángú" " água. Não râ mister haver por

miraãuloso o Íató, pois ó rutrgre náo, se coagula ime-

ãiutuor"nte após a mcrte, senão algum tempo depois'
.'Deixemos de lado o nome do lanceiro, gue os

Evangelhos não exaraml pôsto que a tradição, co'l-

servada mais tarde po. Sáo Gregório de Nis-sa, -upli-
;;"-h" . J" Lorrgirro, evidentómente confundindo

ü"* lc'nke, que é o nome grego da palavra lança'-( 1 )
.,Mais ímporta nte ê saber que o único evangelista

a relatar o fato e São ]o,ão, é ,o Evangelho dêste

àpóstolo a água e o sangue são agentes propiciatórios;

;;;ãilo Ciitto, oo guarto evangelho' é aquêle.que

,"ãi i"lu água e pelo ,ãrrgr., isto, é, gue traz o batismo

e a redenção.
"Permiti-Íle aplicar 'a êste ponto uma tese da

teolcgia .utJti*, áp"galmente inserta no Tratado

do Vãrbo Er.urnado. Bem que a satisfação de Cristo

seja em si perfeita e universal, é necessário que cs

.rírtaor ad1rltor imitem a Cristo padecente, e satis-

façam a seus pecadc's por meio de boas obras' se

qrir"r". salvai-se. A tese é momentosa, não sÔmente

"* virtude de conceitos ccntrários emitidos pelos

nossos irmãos dissidentes, ccmo em particUl-êf paÍa

êste nosso fim de quaresma.

(1) Ver São Longi4-Q: Ç.ie, 1õ de rnarçq
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"Não basta a f.e para _gue nos sejam aplicados
os méritos de Cristo, pois Cristo não nos díspensou
da ncssa obrigação de penitência. ouvi o Serho,
quando nos sermona: "se alguém guiser v_ir em pós
mim, tome consigo a cÍuz e siga-met'.

"Escutai são Paulo, genuíno intérprete do pen-
samento cristão, guando assevera: "Se quisermoí se,
glorificados com Cristo, com Cristo devemor pud".", .

"Obtemperai a São Pedro, primeirq papa da
nossa Igrgja, guando escreve: "Cristo rofr.r, puru
que palmilhássemos nas suas pisadas".

, 
"Ninguém, portanto, durma sôbre o seu passado,

tendo para isso gue o sansue do calvário jâ'fêz trJã
para a nossa salvação.

"Por outro ]gdo, ninguém pode perseverar na
virtude, ensina o Tratado dã Graça, r"á que pro duza
boas obras. Mesmo depois do I 5 àe nizan, que marca
a data da nossa liberiação, continuamo,s súleitos às
paixões, e as paixões não se deixam subjugar senão
por meio da mortificação e da penitênc iat, ."

" Tunc Pilatus jussit reddí corpus', .

Às seis horas da tarde, o sol deveria esconder-se
trás-os-montes, encerrando cc,m a descensão â pârâs-
ceve (2) dcs,judeus,. urgia'dar sepurtura .orrdigrru
10. coryg de |esur, iá gue os discípulos não 

"or.ãr-tiriam fôsse inumado numa vala ôo-r-, junto aos
dois outros cadáveres. Nada se podia, no çntatrte,

(2) Ver NqtQ à pás. 44 do v volume.
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sem o consentimento de Pilatc,s. Quem se abalaria
à Í.ortaleza Antônia? \

"É, nesta coniuntura aflitiva, que aparece, ettr

tôda a luz dos evangelhos, o perfil de |osé de Arima-
téia (3 ) .

"O passo exigia denodo, como bem o salienta

o evangelista Marcos, pois exporia o reguerente às

cóleras dc, prccurador e, mais que isto, às hostili-
dades do Sinedrio.

"|osé, contudo, possuía qualidades- para *me-
lhante missão. Primeiramente, era membro do Sine-

drim (4) , o que facultava ser recebido incontinenti
pelo procurador. Alem disto, detinha uma fortuna
r".p"itavel, p que o colccava a coberto de qrraisguer

,evirdictas,'tanto religiosas como políticas. Por der-
radeiro, como para indigitá-lo de seu natural à incum-
bência audaz, estavam os fatos de pertencer ao nú-
mero dos israelitas que esperauam o teino de Deus, e

de possuir um sepulcrc' novo, cortado na rocha, preci-
samente a poucos metros do Gólgota.

" Pouco importa Íôsse êle na ocasião dos discí-
pulos tímidos, que, como nota o quarto evangelista,
haviam-se esbatido na penumbra po,r mêdo aos iu-
deus. Se alguma coisa se pode dizer, neste particular
é que o retráimento (e, portanto, a pouca notoriedade
da sua simpatia para com fesus ) o tornava, às quatro
horas da tarde, do dia 15 de nizan, do ano de 33, o

.(3) Ver 17 de março.

G) Sinédrio ou Sinedrim: Tribunal dos antigos Judeus, em
Jerusalém, eomposto de sacerdotes. dos anciáos e dos escribas, o
qual Julgava as questões criminais ou admini,strativas referentes a

u{nq tribo ou e Umq cidade, a.§ qUgIQs pol[ttcos tmportantes, etc.
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homem prcvidencial, no gual estavam postas as espe-
ranças de tôda a cristandade.

" Pilatos não opôs barreira ao requerimento de
]osé, pois o direito romano fàcilmentã concedia à
família o cadáver _dos justiçados, conforme se pode
vjer gm Ulpino, no Digesto: Corpora eorum gui capíte
damnatur,-cognatis ipsorury neganda non sunt. Ap"-
nas-:se admirou de que |esus houvesse sucumbido
tão cedo. E havendã iníerpelado o centurião, que
atestou a morte do condenado, não procuro,u dificul-
tar o sepultamento requerido.

''São Marcos acrescenta um tópico que serve
bastante, cuido eu, para complet aÍ a fisionomia dêste
juiz pagáo, mas reto e equânime, com o qual tanto
siqrpatizavam os primeiros cristãos e que rígido Ter-
tuüano chamava jam pro conscientia suu christianus.
Ao contrário dos magistrados que f.aziam pagar por
ouro a concessão de inumar os justiçados - tal, por
exemplo, Verres, deblaterado por Cícero - Pilatos
outorgcu-o seÍr compensação pecuniária.

"Eis, portanto, |osé de Arimatéia, munido de
competente quirógrafo, que estuga o passo em direção
do GOlgota, sobraçando, ou êle ou algum dos criados,
uma peça de linho, destinada ao enfaixamento do
corpo sacrossanto.

"lâ não vai só por só. f untou-se-lhe no caminho,
mano a mano, o seu colega de sinédrio, senador
como êle, doutor em Israel, aguêle mesmo que
sugerira, duma feita, com verdadeira coragem judi-
cial, se ouvisse primeiro |esus antes de condená-lo.
E Nicodemos, discípulo noturno e timo,rato, amigo
da última hora, que apatqçÇ ao lado de )osé, e de
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seus servos, sopesando cem libras de arômatas, dê
mirra e de aloés.

"Nicodemos, fosé e os demais ímigos que não
tinham ainda abandonado o outeiro com respeito e

cautela, despregam do patíbulo o corpo inanimado de

]esus. Um momento, |osé! Um momento, Nico-
demos! Abri caminho para alguém que deseja presta.r
o obséquio derradeiro àquele que morreu. E uma
mulher do povo, uma belemita gue a dor envelheceu,
amarfanhou e Íeriu. É a mãe, a pobre mãe do finado.
Traz o coração varado por sete espadas. E agora,
mais do que nunca é a Mater Dolorosa. No Calvário,
o Evangelista a viu de pé, resistindo aos baldões do
povoléu, contendo herôicamente as lágrimas que po-
deriam rebentar dos olhos.

"Mas agora, tudo está terminado, os inimigos
desertaram o campo, os soldados retiraram-se, e na
presença dos seus novos filhos porque tais o§
fez o testamento, do Unigênito a feminilidade
talvez reconquista os seus direitos e estala em soluços
da garganta.

"O pobre |esus está bem morto, bem frio nos
braços maternais. Outrora, êÍl noites hibernais, sob o
teto poroso de uma gruta, ela o tivera assim no seu
regaço. Era tão pequenino, tão bonito e tão vivo
na mangedoura dos bois! E agora o reavia, descar-
nado como um anho da Páscoa, os pés e as mãos
horrendamente cravejados, a cabeça coberta de espi-
nhos, o corpo inteiro negro sob a crusta de coalhos;
morto, bem morto o seu |esus.

"Ó vós que so,is
a dor desta mulher.
um filhinho doente,

máe, vós podereis compreender
Ó vós todos que jâ tivestes

ou que por descaso, acidente,

15
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febres ou por gualquer oútra causa, tivestes de per-
dê-lo um dia, vos podereis capacitar-vos da amargura,
da tristeza, do luto que vela o coração desta mãe.

"Vós podereis entender, melhc,r do que os blas-
femos, guão justa, quão santa e quão pura seja a
devoção gue o cristianismo sagra a Maria Santís-
§ima, co-redentora da humanidade (como lhe chama
a teologia ) e no dia de hoje, sexta-feira da paixão,
Nossa Senhora das Do,res.

"Não temais gue o culto de Maria possa vir em
detrimento ao culto de Deus, pois se trata, não de
um culto supremo de latria, mas de um inferior, cha-

mado pelo catolicismo hiperdulia; trata-se .além do
mais de um culto relativo gue tem por mira absoluta
ao próprio Deus. Não escuteis aos que chamam de
ilegítima esta devoção, pois foi o próprio Cristo queP
a inaugurou, guando disse ao discípulo amado, Íi'
gura aqui da humanidade:

Eis tua mãe".
"Eu sei que êsse culto não é rigoro'samente rreces-

sário para a salvação, mas sei que é, como decide a

Teologia Católica, a vereda mais breue, mais pronta
e mais seguta, e um sinal mui certo dos predestinados.

"Nas horas tediosas da vossa vida, ros ÍloÍteir-
tos de provação e de dúvida, sobremaneira nos dias
tunros e opressivos,, em que a amargura parece afog-ar

a vossa ai*a ou sacudi-la pela desesperança le'
vantai os olhos para aguela gue é por antonoinásia
a crucificada espiritual, a Mater Dolorosa e a Senhora
das Dores".
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" Et posuit eum in vtuattttÍnento exciso in quo rtort'
dum quis;quam positus esú".

"Perto do lugar, a pouco mais de trinta metros,
junto às muralhas antigas da cidade, elevava-se uttl
terraplano, sombreado por algumas palmeiras; ai se

escancarava, escavado na rocha, um sepulcro de [amí-
Iia abastada, ainda não ocupado por ninguém.

"Imaginai uma cripta mortuária, de paredes e
teto de rochedo, com dois compartimentos, o primeiro
dos quais, assinalado por um banco de pedra, cha-
rrâ-se vestíbulo, e o segundo, denotado por um estra-
do à guisa de leito, denominâ-se prôpriamente a

tumba.
"À bôca do sepulcro, a modo de portâ, vê-se â

golal, ou seja, uln grande disco de pedra gue pode
iolar, sob o impulso das mãos, por uma canelura
aberta no plano da testada. Tal era o monumento
funerário que )osé mandara talhar para si próprio,
conforme a tradição das casas opulentas.

"O féretrc, parara a meio caminho, ro lugar que
hoje se chama Pedra-da-Ifnção; e ai colocaram, por
momentos, o corpo.

"Lavaram'no de acôrdo com a tradição judaica,
expressamente documentada nos Atos dos Apóstolos
e em diversas passagens do Talmud. Cobriraltr-ro
depois de pós aromáticos (e não liquidos, como Pen-
sam outros ) principalmente de pedacinhos de aloés
com trinta e dois quilogramas de mirra, apenas exter-

. namente, pois os hebreus não costumavam embalsa-
mar por dentro, ccnsoante o rito dos egípcios. En-
faixaram-Ílo err seguida, dcs pés até a cabeça, com
ligaduras bem apertadas, em redor do corpo, mais ou
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menos como as que notastes no envólucro das
múmias.

" Fo,i após êstes preparativos ( tão apressados que
as mulheres santas, três dias mais tarde, tentarão cor-
rigir ) - foi após êstes aprestos gue o cortejo fúnebre
se dirigiu para o sepulcro, à sombra do arvoredo, no
jardim de |osé."Fôra um fose observa o piedoso P. Faber,
gue o reclinara, menino,, na mangedoura de Belém;
e outro |osé não menos prestante, o depositara no
carneiro de pedra.

"Disposto o corpo no sarcófago, coberto o rosto
do defunto com lençol mais extenso chamado sudário,
espargido pelo chão or resto dos arômatas e dos pós,
os piedosos sepulteiros rodaram a grande pedra por
sôbre a bôca do sepulcro.

"Era tempo. Coincidindo com as seis horas da
tarde, o astro do dia atufava-se todo, enquanto as
tintas roxas do crepúsculo ensaiavam timidamente a
encênação da noite.

"Mas o sol não some na fímbria do horizonte,
senão para aclarar os antípodas, exatamente como a
alma de Cristo deixara o solo jerosolimitano para ilu-
minar as profundezas do Limbo. E do seu cárcere
de pedra, na madrugada da Páscoa, pouco atento
ao sigilc, que a mão dos adversários aplicara à golal,
o corpo aqueceu-se de novo, reanimou-se, ressurgiu,
desligou-se das faixas, arremessou o sudário e tornou
à vida para nunca mais [inar-se".

- '- : "Também tu, cristão, has de morrer! Por doença
ou por acidente, com demorada ou com breve agonia,
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dirás adeus definitivo a teus pais, a teus irmãos, a
teus filhos, à casa em que nasceste, âo ninho que
afogaste para os teus descendentes, à cidade que
alindaste com os teus empreendimentos, à Pátria que
enobreceste com o teu grande coraçã_o

"Rígido e [rio, desfiguradc, e mudó, sôbre o cata-
falco, apertando nos dedos o crucifixo das tuas horas
aflitas - o teu grande amigo crucifixo - jâ náo verás
as lágrimas dos que te choram, nem escutarás os gritos
dos gue te perdem. Algumas candelas tristarentas
te alumiarão por derradeiro a face. Alguns Íepou-
sos, ditos a meia voz, na consternação dos circuns-
tantes, cairão dos Iábios do sacerdote sôbre aguilo
gue jâ não é mais teu corpo, porque se chama, com
horro,r, cadáver. Alguns respingos de água lustral
borrifarão as tuas vestes de defunto. Depois será o
saimento, o último passeio pelas ruas da cidade, o
ataúde lento, que desce, suspenso pelas cordas dos
coveiros, e, enfiÍn, o baque surdo da nau que ancoro,u
para sempre no pôrto . . .

"Lembrâi-vos da morte, irmão, porque êste
pensamento +á salutar e vos pode recondu zir ao apris-
co de Deus. Mas pensai, outrossim, que nem tudo
está findo após a morte. Não morreu a vossa alma,
porque ela é indestrutível. Que mais direi? Segundo
pontifica a noss a f.ê, conforme sussurramos no Credo,
como o co,rpo de Cristo no domingo de Páscoa, tam-
bém as vossas carnes hão de ressurgir.

"No mundo transfeito em grande Vale de lo-
sa[á, ao vibrar das fanfarras celestes, sob o fragor
dos rochedos que se desconjuntam, as cinzas de ,oorsot
antepassados e as vossas ossadas tambem, ó...cristãos
gue me ouvis, se hão de argamassar de novo, e de

19
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novo se unir; a epiderme recobrirá cs vossos aitcâ-
bouços, o coração palpitarâ na arca do vosso peito.
E vós, guerido,s pais gue falecestes, e vós, saudosas
mães que jâ expirastes, e vós, chorados esposos, e

irmãos e amigos, e Íilhinhos gue morrestes de Yez,

ressurgidos da poalha dos cemitérios para uma era de
glória, de alegria e de luz, dentro de um corpo novo,
glorioso, impassível, ágil e imo'rtal vivereis, vi-
vereis.

"Vivereis!" (5).

Ignoram-s€ guâis foram os últimos anos de São

Nicodêmos. Segundo o padre Luciano, que, elrl 415,
descobriu-lhe as religuias, bem como as de Santo
Estêvão, Nicodemcs teria sido batizado pelos após-
tolos Pedro e |oão, depois maltratado pelos judeus e
por êstes mesmos exPulso.

Gamaliel, que lhe eÍa parente próximo, [ê-lo
escapar à morte, recolhendo-o em seus domínios de

Cafárgamala, onde morreu e foi enterrado'

Segundo outros autores, teria sido mafiirizado.

***

(5) Castro Nery, Paixã,o e Morte de Jesus, 1936'



SÃO GAMALIEL e SANTO ABIBÃO (*)

I j Século

No tempo de Nosso Senhor, o,s doutôres jur-cleus

opunharrl-s€ na interpretação da Lei mosaica. Havia
duas escolas, cada gual representando as suas ten-
dências,, oü mais estritas ou liberais.

Um dos chefes, Gamaliel, representava a libe-
ral. Nos seus ensinamentos, esforçavâ-se para rrlo-
derar os abusos do divórcio ou encoraiava os judeus
a manterem intercâmbio com os estrangeiros.

Morto |esus, os discípulos, embora debaixo de
um sem-número de ameaças, propagavam a Íe sem

descanso. Como obtivessem resultados estro'ndosos,
inquietantes, resolveram metê-los na prisão.

Gamaliel teve a coragem de intervir, ârgurreÍI-
tando habilmente:

"Entretanto, eram feitos pelas mãos dos Após-
tolos muitos milagres e prodígios entre o povo. E
reuniam-se todos unânimemente no pórtico de Salo-
mão. E nenhum dos outros (gue não eram cristãos.)
Guffiva juntar-se com êles; mas o povo dava-lhes
grandes louvores. Cada vez aumentava mais o número
dos homens e mulheres gue criam no Senhor, de fra,
neira gue fiaziam os doentes para as ruas, e punham-
nos em leitos e enxergões, a fim de gue, ao passar
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Pedro, cobrisse ao menos â suâ sombra algum dêles.
Concorria também muita gente das cidades vizinhas
de |erusalém, trazendo enfêrmos e vexados dos espí-
ritos imundos, os quais eram curados todos.

"Então, levantando-se o príncipe dos sacerdotes,
e todos os do seu partido (que é a seita dos saduceus ) ,
encheraÍn-s€ de inve ja, e deitaram as mãos sôbre os
Apóstolos, e meteram-nos na cadeia pública. Mas
um anjo do Senhor, abrindo de noite as portas da
prisão, e, tirando-os para fora, disse:

Ide, e, apresentando-vos no templo, pregai
ao povo tôdas as palavras desta vida" ( I ) .

"Êles, tendo ouvido isto, entraram ao amanhecer
no templo, e ensinavam. Mas, tendo chegado o prín-
cipe dos sacerdotes e os do seu partido, convocaram
o sinédrio e tc,dos os anciãos de Israel, e mandaram
à prisão (buscar os Aposfolos ) , para que fôssem ali
trazidos.

"Tendo Ia ido os ministros,, não os encontraram,
e voltaram a dar a noticia, dizendo:

aaF

Encontramos realmente a prisão fechada
cuidadosamente, e os guardas de pé diante das portas,
mas, abrindo-âs, não encontramcs ninguém dentro".

"Ao ouvirem tais palavras, o oficial do templo e
os príncipes dos sacerdotes estavam perplexos, e peeÍ-
guntavam entre si o que aquilo queria dizer. Neste
momento, alguém foi dizer-lhes:

Eis que aquêles ho,mens, que metestes na
prisão, estão no templo e ensinam o povo".

"Então foi o chefe da polícia com os seus agen-
tes e trouxe-os sem violência, porque temiam gue o

(1) Isto é. a doutrina de Nosso Senhor Jesus, que é para as

almas a origem da vida sobrenatural da graça.
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povo c,s apedreiasse. Tendo-os conduzido, âpr€seo-
taram-nos nG conselho. O príncipe dos sacerdotes
interrogou-os, dizendo:

Expressamente ordenamo-vos que não
ensinásseis nesse nome; e eis que tendes enchido

|erusalém da vossa doutrina, e quereis to'rnar-nos
responsáveis pelo sangue daquele homem".

"Pedro e os Apóstolos, respondendo, disseram:

Deve obedecer-se antes a Deus que aos

homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou |esus,,
a quem vós matastes, suspendendo-o num madeiro.
A êste elevou Deus com a sua destra como príncipe e

Salvador, .para dar a I'srael o arrependimento e a
remissão dcs pecados. E nós somos testemunhas
destas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus
tem dado a todc,s os que lhe obedecem".

"Tendo ouvido isto, enraiveciam-se e formavam
tenção de os matar, mas, levantando-se no conselho
um fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respei-
tado por toda a, povo, mandou que saíssem para fora
aquêles homens por um pouco de tempo, e disse-
lhes:

Varões israelitas, considerai bem o gue
estais para f.azer com êstes homens. Porque não
há muito tempo apareceu Teodas, que dizia ser um
grande ho,mem, uó qual se associou um número de
cêrca de quatrocentos homens; o qual foi morto, e
todos aquêles que o acreditavam foram dispersos e

reduzidos a nada. Depois dêste surgiu |udas, o
Galileu, nos dias do recens,eamento, e levou o povo
após si, mas também pereceu; e foram dispersos todos
os seus sequazes. Agora aconselho-vos a que não
vos metais com êstes homens, e gue os deixeis; porgue
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se esta ideia c,u estâ obra vem dos homens, ela mesma
se desfará; mas, se vem de Deus, não a podereis
desfazer; e assim não correis o risco de f.azer oposição
ao próprio Deus".

"Êles seguiram o seu conselho.
"Tendo chamado os Apóstolos, depois de os

terem mandado açoitar, ordenaram-lhes que não fa-
lassem mais no nome de |esus, e 'soltarârn-nos. Porém
êles saíam da presença do conselho, contentes por
terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo
nome de |esus. E todos os dias não cessavam de
ensinar e de anunciar a boa nova de |esus, o Cristo,
no templo e pelas casas" (2).

Depois disto, nada mais se lê sôbre Gamaliel,
no Novo Testamento. Sômente São Paulo, guando
discursava à multidão amotinada, diz:

Homens irmãos, e pais, ouvi o que agora
tenho a dizer-vos para minha defesa".

"Quando ouviram gue lhes falava em língua
hebraica, escutaram com maior atenção. E disse:

Eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia,
mas educado n"ttu cidade, instruído aos pés de Ga-
maliel segundo a vetrdade da lei de nossos pais e zela-
dor da lei, como vós também o sois hoje", etc. (3).

(2) Act 5, 12-42.

(3) A,ct 22, 1 e segs.
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É provável que São Gamaliel tenha morrido
antes do assédio de |erusalem, em 70.

Segundo o Talmud, permanecera judeu, mas a
tradição cristã afirma que se converteu.

De acôrdo com as visões do, padre Luciano, QU€,
no ano de 115, descobriu as relíquias de Santo Estê-
vão, de Nicodemos, de Gamaliel e de seu filho Abi-
bão, Gamaliel retirarâ-se para os domínios que tinha
em Cafargamala, ao norte de |erusalém. Ali, enter-
rou o corpo de Estêvão,, reiebeu Nicodemos, expulso
pelos judeus, e ali descansou também, o mesmo âcor-
tecendo com o filho.

***



SANTA MARANA e CIRA (*)

R e cl u s c s

( Século V )

Educadas no luxo, pertencendo à alta aristo-
cracia de Beréia, ambas se retiraram do século para
levar vida austera, encerradas num cercado, a céu
abertc,, sem nenhum abrigo que as defendesse dos
rigores das estações.

Por uma abertura, recebiam o necessário para a
vida, das mãos de servidoras, gue, desejando viver
ao lado delas, fixaram-se numa casinhola, perto das
duas reclusas, também elas consagradas a Deus.

Marana, às vêzes, conversava com piedosas üru-
lheres, que vinham aconselhar-se, mas, quanto a Cira,
diz-se, jamais a viram falar.

Por duas vêzes, deixaram o cercado, para pat?'
grinaçôes, a primeira a )erusalém e a segunda à
basílica de Santa Tecla, perto de Selêucia, na Isauria.
Foram viagens feitas a pé, sob o sol ardente ou sob
a chuva fria e inclemente. Como nada levassem, nada
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comiam, mas, nem por isso, desfaleciam, porque as
sustinha a fê em Ncsso Senhor, o qual, desde que
abandonaram a luxuosíssima vida, 

-buscavam 
sem

descanso. ( I )

x**

(1) Teodoreto, Illst. dos Monges.



sÃo PEDRO (*)

Bispo

São Pedro,, bispo de Anagni, pertenceu à nobre
família dos príncipes de Salerng._ |oveg ainda, bus-
cou um mosteiro dependente do Monte Cassino.

Expulso de Roma pelas armas imperiais, o -papa
Alexanáre II refugiou-s€ effi Anagni. Morto o bispo

Bernardo (lO6Zf, o papa elegeu o nosso benedi-
tino, gue, em lOT l, enviava a Constantinopla para
junto do imperador, como apoc4siário.-' 

De volia à diocese, em 1074, Pedro principiou
a ccnstrução duma nova catedral, que terminou em

I 105. A 3 de agôsto daquele ano, faleceu em paz'
Pascal II cánonizoü-o na catedral de Segni a

6 de julho de I I 10.

***



sÃo VALTENO (n)

Abade

São Valteno foi o segundo filho do conde de
Huntingdon e sobrinho-reto de Guilherme, o Con-
quistador, pelo lado materno.

Quando era menino, enguanto o irmão mais ve-
lho, montado, como dizemos nós, num cabo de vas-
soura, cavalgava um cavalo de guerra, levantava
castelos de areia e pedra, Valteno, sossegado e esba-
tido à sombra dum carvalho "celebrava" a missa e
entoava o canto que os padres entoam em certas
cerimônias.

Na côrte, já moço, tgrnou-se amigo de Santo
Ailred. Ligando-se âos cônegos de Santo Agostinho
de Nostell, perto de Pontefract, foi prio,r de Kirkham.

Um dia, celebrando a missa de Natal, viu, por
um instante, na Hóstia, a |esus Menino.

Àtraído pela vida cisterciense, passou âo mos-
teirq de Wardon. Pouco depois, era abade de Mel-
rose, Doce para com os monges, severo para eaosigo
ffie§rltQr pigples, modesto, pÇrritÇnte, sonfÇ§§ando-se
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ao menor pecado cometido, grande f.azedor de esmo-
las, Íaleceu, depois de dura doença, em I 160,' no
dia 3 de agôsto, magrç,, muito pálido, os cabelos total-
mente brancos, as mãos diáfanas, muito leves, muito
finas.

I



I3EM-AVENTURADO BENNON (*)

Bispo

Bennon foi bispo de Metz. Duma grande família
da suábia, cônego de strasburgo desdã muito jovem,
o bem-aventuradc, retirou-se, ãrn 906, para o sítio
que, pela vida e pela morte, são Meinrad santificou.
Era na Surça, ao sul de Zwich.

A capela, que jazia abandonada desde g6l, Ben-
non, com alguns companheiros, restaurou alegreÍ[€Íl-
te, e, ao redor, construíram celas.

Em g27, o rei da ôermânia, Henrique I, no-
meou-o bispo de Metz, ano em gue se deu a o,posição
dos seus inimigos, mais de ,uíârt , político, 'porãor,

do gue de oídem religiosa: caluniuão, B"rrrrãr, foi
agarrado pelos opositores, gue or mutilaram e c?-
garam.

No sínodo de Duisburgo de g2g, os curpados,
excomungados, forap banidos do país, enquanto
Bennon, demitindo-se do cargo, humiidemente retor-
aava à velha ermida querida, onde faleceu em g4o.

No mesmo dia, em
ble, o bem-aventurado

La Mure, diocese de Greno-
Pedro ]uliano Eymard, fun-
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dador dos Padres do Santo Sacramento, falecido
em 1868. Nascido de pais profundamente cristãos,
em La Mure, a4 de feveieiro de 1811 , a2 de fevereiro

de 1851, em Fourviêre, Nossa Senhora, tôda vestida
de branco, apareceu-lhe, dizendo gle se devotasse a

Íazer honrar o Filho no mistério da Eucaristia. Pio XI
beatiÍicou-o a 12 de julho de 1924.

Em Constantinopla, São Dalmácio, arguiman-

drita, falecido em 410.

Ainda em Constantinopla, São Fausto, monge,

no século V, ao gue se diz, Íilho de Dalmácio.

No mosteiro de Nonantula, na diocese de Mó-
dena, na Emília, o bem-aventurado Gregório, abade,

Íalecido em 933.

Em Anagni, o bem-aventurado Godofredo de

Loudon, bispo-do Mans, desaparecido em 1255.

Em Haina, Hesse, São Conrado de Herlesheim'

cisterciense, nascido em l2OO, numa familia nobre e

falecido em 1270.

Em Lucera, rê Itália meridional, o bem-aventu-

rado Agostinho, bispo e conÍessor. Dominicano, nas-

.", "- trurl, na Dálm âcia, e estudou em Paris. Fale-

ceu em 1323.

Em Constantinopla, festa de Santo Hernolo'
mártir. - Numa regiáo da Índia limítrofe da Pérsia,

martírio dos santo,s monges e de outros fiéis gue o rei

Abêner, perseguidor da- Igreil _de peus, fêz morrer

por dive"ot süphciol' --ET N-anoles' Santo Asprê-
,rio, q.r" o apóstolo São Pedro batizou e gug sagrou

biú"'á"g.r"í" cidade, depois de ter curado de enfer-
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midade perigosa. t Em Autun, morte de Santo
Eufrônio, bispo e confessor. Em Anagni, São
Pedro, bispo, que, tendo-se primeiro distinguido por
sua regularidade em guardar tôdas as regras da
vida monástica e depois por sua vigilância pastoral,
adormeceu no Senhor. - Em Filipes, na Macedônia,
Santa Lídia, comerciante de púrpura, que, primeira
nessa cidade, acreditou no Evangelho, quando o
apóstolo São Paulo pregava.

***

I

I'



4.0 DIA DE AGoSTO

sÃo DoMINGOS (*)

Fundador dos lrmãos Pregadores e Instituidor do
Santo Rosário

Domingos nasceu na Espanha, em Calaruega,
perto de Burgos e da abadia de Silos, em 1170.

Era filho de Felix de Guzman e de |oana de
Aza, mulher que se distinguiu pela grande pie-
dade ( I ).

A Dc,mingos, o que o f.êz santo, foi a educação
cristã que recebeu. Instruído primeiramente na pie-
dade, pela bem-aventurada )oana, e depois pelo pre-
ceptor, deu-se ao estudo, com afinco, à oração, com
calor, às leituras piedosas, com carinho, e às obras
de caridade, com aÍá.

Por espírito de penitência, privava-se do,s diver-
timentos permitidos à idade. Assim, enguanto os
jovens da cidade, em bandos ruidosos, buscavam o

espairecimento, Domingos, reccühido, procurava a

Deus.
Estudando nas escolas públicas, vigiava, com a

maior atenção, o coração e os sentidos. Sempre

(1) Ver I de agÔsto.

:

:
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ocupadc com as coisas de Deus, falava pouco, e,
quando a isto era levado, f.azia-o com moderação.
Conversar, conversava sômente com pessoas virtuo-
sas. Era, então, circunspecto e doce ao mesmo tempo.

Os exemplos da mãe inspiraram-lhe grande de-
voção a Nossa Senhora e um amor pelos pobres fora
do comum. Pelos desprotegidos privava-se de tudo
o que possuía. Desf azia-se de dinheiro, de livros,
de roupas, para ajudar os infelizes. Destarte, aos
vinte anos, já despertava, na cidade em que nasceu,
a caridade dos condiscípulos e de todos os habitantes
daquela Calaruega de I 190.

A todos os filhos, |oana propiciou sólida edu-
cação cristã, imprimindo-lhes o sêlo de Deus, tanto
assim que os três filhos gue teve se to,rnaram reli-
giosos: Domingos seria aguêle decantado Domingos
gue atravessaria os séculos; o mais velho professaria
na ordem de São Tiago; e o caçula na ordem dos
Irmãos Pregadores, fundada pelo grande irmão, cor-
forme vimos páginas atrás, no mês de julho, aos
30 dias.

|oana de Aza, quand o o trazra ainda em gesta-
ção,.sc,nhou, certa f.eita, gue carregava, no ventre, um
cão em cuja bôca se prendia, e bem prêso entre os
dentes, um archote de vivo fogo, fogo êsse gue se
destinava a abrasar o mundo.

Que significava tão estranho sonho? Era um
símbolo: na Idade Média, o cão designava os pÍe-
gadores.

Também a madrinha de Domingos teve ufi pÍes-
ságio guanto à futura posição do afilhado: viu, uma
vez, sôbre a cabeça do menino, uma estrêla, que dava
a entender "que um dia cr peQueno seria a luz das

95
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s. Domingos. segundo uma pinturâ de Loúbardi. século xvII.

T
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nações, e que havia de es,clarecer os gue iaziam nas
trevas e à sombra da morte".

É a estrêla que aparece nos quadros do Angé,
lico.

Educado, pois, primeiramente pela mãe, Domin-
gos, depois aos cuidados dum tio, gue era arcipreste
na vizinhança de Calaruega, aos catorze anos, foi
enviado a Palência. Ali, estudc,u com ardor, princi-
palmente teologia, distinguindo-se pela vivacidade,
amor ao trabalho e virtudes. A caridade, sobretudo,
pairava acima das demais qualidades gue o ador-
navam.

O rumor daguele mérito não tardou a chegar aos
ouvidos do bispo de Osma. Assim, apenas conheceu
o jovem Domingos, âgr€gou-o, sem hesitar, ao seu
capítulo.

Depois do ano de I 194, terminados com sucesso
os estudos, o predestinado jovem de Calaruega foi
residir em Osma, onde se tornou um dos suportes da
reforma introduzida pelo bispo.

Por nove anos, o Pai dos Pregadores levou vida
de claustro. Desta fase da vida de São Domingos
nada sabemos, senão gue foi para todos os que com
êle privavam modêlo de piedade e regularidade. Gior-
dano da Saxônia, autor do Libellus de principiis ord.
praed., conta-nos que o Santo "vivia confinado ao
mosteiro", donde saiu para, com Diego de Acebes,
então bispo de Osma, cumprir uma nova missão deli-
cada: pedir para o filho de AÍonso IX de Castela,
a mão duma princesa das Marcas.

Tudo correu maravilhc,samsnte, e ambos torna-
ram à Espanha a dar conta do sucesso. O rei, satis-
Íeito, fêz com gue os dois se incumbissem de fiazer
a princesa, de modo gue o bispo e Domingos, de

I
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Rovo, demandaram as Marcas, patà, muito triste-
mente, constatarem gue a jovem gue iria desposar o
príncipe falecera repentinamente.

Ao invés de buscar Castela, Diego enviou rneo-
sageiro a Afonso IX, para pô-lo ao par do acontecido,
e, com Domingos, rumou para Roma.

O obletivo de Diego de Acebes, em Roma, eÍa
tratar com o papa uma questão que, , de há muito,
vinha acalentando: ver-se livre do bispado, porgue
gueria dar-se todo inteiro à evangelização das tribos
nômades e idolatras dos Cumârc,s, na região do Don
e do Volga, desejo gue o bom bispo não viu satis-
feito, em vista das heresias gue então devastavam a
cristandade: Inocêncio III, simplesmente, recüsârâ-se
tratar do caso de Diego de Acebes, jâ gue outros
campos de ação se ofereciam ao zêlo do bispo e do
companheiro.

Em Languedoc, por exemplo, uma nova here-
sia surgira gue devia ser combatida a albigense.

Apenas estabeleceu-se a religião cristã, surgi-
ram-lhe no seio diversas heresias.

Os primeiros séculos da Igreja foram os que
produziram maior número de sectário,s, a cuja frente
se encontravam, guase sempre, bispos e arcebispos.

Naqueles tempos apareceram sucessivamente os
gnósticos, que ensinavam que bastava a fê sem as
boas obras, e cujos adeptos se arrogavam um conhe-
cimento sublime da natuÍeza e dos atributos divinos;
os nicolaítas, que defendiam que as mulheres deviam
ser comuns; os arianos, que negavam a consubstan-
cialidade, ou seja, a igualdade de substância do Filho
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e do Pai na Trindade; os apolináríos, que pretendiam
gue Nosso Senhor ]esus não tinha um corpo cuja
carne fôsse como a nossa, nem uma alma raciônal; os
nestorianos, que proclamavam que Nossa Senhora
não era Mãe de Deus, e que se devia distinguir em
Cristo duas naturezas: a humana e a divina; os trtono-
telistas, defensores de uma só vontade em |esus
Cristo; os iconcclastas, que negavam o culto das ima-
gens, as guais destruíam; os matntanistas, Qüe âcÍe-
ditavam que o Espírito Santo havia ensinado pela
bôca de Montano uma disciplina muito mais perfeita
que a estabelecida pelos apóstolos; os maniqueus,
que inculcavam dois princípios, um benefico e outro
maléfico, doutrina fundada por Mani, no século III,
na Pérsia, em que o Llniverso é criação daqueles dois
princípios, que se combatem: o bem, Deus, e o mal, o
diabo; o pelagíanismo, doutrina gue negava o pecado
original e a corrupção da natuÍeza humana, negando
a necessidade da graça; os donati§tas, gue sustenta-
vam que a verdadeira Igreja havia perecido em tôdas
as partes, menos a da África, onde habitavam; os pris-
cilianistas, que ass,eguravam que as almas eram da
mesma substância que a de Deus; os macedonianos,
que negavam a divindade do Espírito Santo; e uma
multidão de seitas que professavam dogmas mais ou
menos condenáveis e mais o,u ÍreÍIos ridículos.

Do século XII para o século XIII, vivia tran-
güila e pacificamente entre o Garona e a margem
ásquerdá do Ródano uma população composta de

homens simples, sensatos e valorosos, que a história,
mais tarde, designaria com o nome de albigenses',
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homens gue, contaminados por pregações apaixona-
das gue âmeaçavam a Igreja, tornarârl-se heréticos,
rejeitândo a autoridade papal e não admitindo a maior
parte dos sacramentos.- 

Pelo ano de l2OO, êstes hereges de Albi acha-
vâm.-se espalhados por guase tôda a Europa, mas

em maior número e, pois, mais perigosamente, ao

longo do curso inferior do Danúbio, no norte da Itá-
lia e ao sul da França.

A doutrina filosofica da seita calcava-se num
velho princípio pagão: a existência de duas divin-
dades, uma boa, gue criara as almas, e outra má, gue

criara o mundo dos corpos. E, ensinando gue os

homens deviam resguardar-se de tudo aquilo gue

fôsse corpóreo, acabavam os seus adeptos a teieitat
o matrimônio, a vida de família, tudo aguilo, enfim,
gue julgavam fôsse de encontro com a pura espiri-
tualidade.
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Destarte, os mais
passavam, muitas vêzes,

Tanto pela filosofia
tais hereges eram, pois,
Católica.

ardorosos, os mais zelosos,
a desejar a morte.
como pelo modus uiuendi,

naturais inimigos da Igreja

' O papa Lúcio III, alarmado com a consistência
gue tomavam os albigenses, os valdenses, restâüÍâ-
dores do donatismo, e outras heresias, reuniu, effi
1184, um grande concilio em Verona, do qual parti-
cipou, expontâneamente, o imperador Frederico I.

Aguêle concílio de Verona tomou as mais s€ve-
ras disposições contra os hereges: decretou gue os
condes, barões e outros senhores jurassem ajud aÍ, e
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de mão armada, a Igreja, para descobrir e castigar
os hereges, sob pena de serem excomungados 

" 
pãr-

der bens e direitos.

Os demais, que prometessem, também debaixo
de juramento, denunciar ao bispo ou aos delegados,
tôdas as pessoas gue se suspeitasse viviam na heresia
ou formavam sociedades secretas.

A disciplina canônica, decretada pelo concílio
de Verona daquele ano de I 184, Íaz crer gue o esta-
belecimento da Inquisição datava daquela época.

O advento de Inocêncio III ao pontificado, em
I 198, marcou a fase memorável da história da Ingui-
sição. Êste papa, ao ver gue a heresia dos albigenses
triunfava das bulas apo,stólicas, insatisfeito com a
maneira com gue os bispos e delegados executavam
as medidas decretadas pelo concílio de Veron ?, arc-a-

bou por optar pela adoção de comissários que seriam
encarregadc,s de reparar o mal gue os prelados não
haviam extirpado. E, se não se atreveu, prontamente,
a privâ-los da intervenção nos assuntos relativos aos
hereges, achou meios de f.azer com que a autoridade
episcopal se tornasse quase nula.

Em 1203, Inocêncio III encarregou Pedro de
Castelnau e a um Raul, ambos monges de Cister, de
pregar contra os albigenses. Tais pregações tiveram
êxito. Assim, pareceu ao papa ser favorável o rro-
mento para introduzir na Igreja inguisidores depen-
dentes dos bispos, que tivessem o direito de perseguir
os hereges.

Diego de Acebes e Domingos de Guzman tor-
naram-se famcsos perseguindo hereges com caloro-
síssimas pregações.
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Em 12}8,na França, sob o reinado de Filipe II e

sob o pontificado de Inocêncio III, teve lugar o de[i-
nitivo estabelecimento da Inquisição.

Alguns meses antes da morte de Inocêncio III,
Sãc, Doiningos, cujo zêlo em agir co-ntra os hereges

tornara-o estimadíssimo do Santo Padre, âpfe sefl-

tou-se à côrte romana com o fito de obter a autori-
zaçáo para fundar uma ordem destinada a pregar

contra as heresias.

O papa acolheu a idéia cc'lr grande satisfação,

não escãndendo a alegria que lhe ia na alma.

Dada a autorizaçáo, Domingos, imediatamente,
pôs mão à cbra: organ izou o instituto e impôs-lhe a

r.gru de Santo Agcstinho, porqr,re o ccncílio, Latera-
rr""rr." de l2l5 pioibia novas Regras para Ordens
religiosas.

"Em vista das novas Ordens , diz |oergensen
(2) , gue numerosas haviam surgido 

- 
em tôrno do

ano dã 1200, e para pôr f im à confusão que dai
derivava, o concílic, fcrmalmente decretara que, no

futuro, nenhuma ordem nova seria aprovada pela
Igreja, e que quem guer que quisesse fundar uma
nova ord.em, ou construir um novo convento, seria
cbrigado a aceitar uma das antigas Regras, iâ apro-
vadasr' (3 ) .

E continua, falando de São Dc,mingos;

e) Vida de São Franeisco.

(3) Acta SS., vol. II, Qgt,

)
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"Entre os primeiros fundadores atingidos por
êste decreto estava São Domingos". E,- em nota
ao seu Livro III, diz )oergensen:

"Êste fato bastaria para destruir a asserção do
escritor diriamarguês Bierfreund, segundo o qual Do-
mingos, ao contrário de Francisco, teria sido sempre
o favorito do papa e da côrte romana, e dêle téria
sempre obtido os privilégios pedidos".

E continua, no texto:
"Segundo Giordano da Saxônia, o Concílio de

Latrão reconheceu tanto os frades dominicanos como
os frades menores: mas nem uns nem outros puderam
obter a aprovação pontifícia de sua Regra. o próprio
Domingol foi expressamente co,nvidadá a voltâr puru
casa, e a deliberar com os seus frades sôbre a escolha
de- uma regra a se impor, entre as de ordens ii,
existentes.

"Como ê sabido, os dominicanos escolheram a

B"gr? de Santo Agostinho; e Honório aprovou a €sco-
Iha dêles, declarando, de modo bastánte explícito,
que os doArnicanos eram "uma ordem de córregos
segundo a Regra de Santo Agostinho".

Morto Ino,cêncio III, Honório III subiu ao trono
imperecível de São Pedro.

Satisfeito com a conduta de Domingos e dos
companleiros, o novo pontífice autorizou a propa-
gação da ordem em tôda a cristandade, de modo qu",
em pouco tempo, a Espanha e a Itália sentian os
seus efeitos.

Os dominicanos, pois, associados com a Inqui-
sição, forarn os apóstqlqos da çruzada contra os albi-
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genses, gue o cc,nde de Tolosa, senhor feudal,-Plg-
Iegia, .ot d" que chegou ao extremo de, em 1208,

asiassinar o delegado au Santa Sê, Pedro de Cas-
telnau.

Domingos Íixara-se perto de Fanieaux, em

Prouille. Dãh, o lugar u oríro mais capaz do que tu!"
"Como iâ vimos, São Dc'mingos aproveitou o

ensejo dêste Capitulo para se reencontrar com Fran-
cisco; e ali veio com o séquito do cardeal'

"Quanto êle viu na Porciúncula deixou nêle uma

impressão indelévei. "Porgue, em_tamanha multidão,

nãã se ouvia nenhuma fábula inútil, nenhuma palavra

inconveniente, mas, onde guer que se reunia um

grupo de frades, êles ou oravam ou diziam o ofício

óu ãh"ravam os seus pecados ou os dos seus benfei-

tores . . . Os leitcs dêles eram a terr,a chã, embora

alguns lhes ajuntassem um pouccr de palha; e os tÍa-
vesseiros eram pedras ou paus . . ." E São Fran-
cisco disse aos frades:

Por mérito da santa obediência eu mando

a todos vós, que aqui estais congregados, que nenhum

de vós tenha cuidado ou solicitude de qualquer coisa

de comer ou beber, cu de coisas necessárias ao corpo,

mas sômente atenda a orar e louvar a Deus; e tôda
a solicitude do vosso corpo' deixai-a a ÊIe, porque

Êle tem especial cuidado de vós!"
"Ora, São Domingos, que estava presente a

tôdas estas coisas, fortemente se admirou do manda-
mento de Franciscc,, e reputava-o indiscreto com proi-
bir a tamanha multidão ocupar-se das eoisas neces-'

sárias ao corpot
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"Mas ao Senhor ]esus Cristo aprouve, ainda
uma vez, mcstrar que ama os seus pobres com afeto
lodo especial; imediatamente inspiiou às gentes de
Perusa, de Espoletc,, se torne m majores" , Toi a res-
posta de Francisco.

"Por influências dêste último, Domingos, no
Capítulo de Pentecostes levado a efeito em Éolonha
em 1220, fCz votar a proibição, à sua ordem, de
possuir qualquer coisa, 

- 
enguánto dois anos antes,

solicitara de novo a confirmação pontifícia das pro-
priedades concedidas à ordem; e sabemos gue, no
leitc de morte, proferiu uma maldição solene contra
todc,s aquêles que procurassem demover os seus fra-
des da pobreza evangélica.

"Em 1218, teve lugar o primeiro Capítulo fran-
ciscano de Pentecostes, ao qual Hugolino assistiu,
como protetor da ordem. os frades foram ao seu
encontro processic,nalmente. Hugolino desceu do
cavalo, depôs as suas magníficas vestes, e, descalço
e revestido da túnica franciscana, dirigiu-se para a
Porciúncula. Lâ, cantou a missa, ,u p"luena êapela,
enquanto Francisco f.azia o ofício de áiácorro ; ha
o Evangelho. Talvez tenha sido justamente nesse
Capítulo que Hugolino, após a missa, quis a;'udar os
frades a lavar os pés a alguns pobreiinhoÁ. Mas
esta lavagem dos pés, com.o a piaticavam os f.ran-
ciscanos, não era simplesmente uma cerimônia; e como
Hugolino não conseguisse limpar o pé de um r,eo-
4ig9, êste, todc, irritado, sem supor que o humilde
frade que o servia era um eminentá prinãipe da Igreja,
disse:

" - Ouve: farias melhor indo cuidar da tua
vida, cedendo então, g Lombardia, e estêve em Bo-
lonha, já acloentado.



-
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Prematuramente, acabado pelos trabalhos e

austeridades, cheio de méritos e de virtudes, faleceu
aos 6 de agôsto de 1221, com cinqüenta e um anos.

O amigo Gregório IX, por uma bula datada de
Espoleto, 13 de junho de 1234, proclamava-lhe a

santidade.

Gregorio IX, quando ainda cardeal, o cardeal
Hugolino, foi guem apresentou São Dominggs a São
Francisco, em Roma. Diz-se gue o grande fundador
espanhol Íicou tão profundamente impressionado com

o-Descalço de Assis que lhe pro,pôs fundir as duas
ordens. Como Francisco não aceitasse a proposta,
o Santo rogou, como lembrança daguele encontro, que

o Pouerello lhe desse, ao menos, a corda gue trazia
em tôrno da cintura.

Diz loergensen, donde tiramos o gue acima ref.e-

rimos, gue, "pouco depois, êles se tornaram a ver, na
Porciúncula; e sabemos gue se encontraram de novo
em Roma, um ano antes da moirte de São Domingos,
isto ê, no inverno de 1220-1221. Narra-se que,
nesta ocasião, Hugolino, gue meditava uma reforma
geral do clero, pediu a Francisco e a Domingos pecÍ-

mitirem-lhe escolher, de então por diante, nas duas
ordens novas, os mais altos dignatários eclesiásticos.
Mas, como igual humildade, tanto Domingos como
Francisco recusaram o oferecimento dêle.

Os meus Írades sáo minores, e a Deus não
apÍaz que um como quartel general, o Santo donni-
nara as rotas de Tolosa a Narbona.

Com um grupo de jovens, piedosas moças, esta-
belecera um convento que lhe servira para estender o
apostolado, mostrandc, aos hereges o que eÍa a vida
cristã: casa de educação para meninazinhas pobres,
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fôra, ao mesmo tempo, uü asilo às pobrezinhas, gue
assim se viram subtraídas de nefastas influências.

Ao lado, para êle mesmo e para os seus presti-
mosos colaboradores, cornstruíra outra casa.

A pregação e a controvérsia exigiram grandes
estudos e a fregüência nas escolas. Assim foram-se
formando os Irmãos Pregadores, cultos, profundos
conhecedores do terreno que pisavam, de vida espi-
ritual intensa, ordem de l2l5 e que até hoje existe
e une os exercícios; do retiro à contemplação e ao
estudo das ciências eclesiásticas, a fim de gue possam
aplicar-se às funções da vida pastoral e principal-
mente à pregação. Dados aos jejuns, à abstinência
perpétua da carne, à mais estrita pobreza, os domini-
canos f.izeram um bem imenso à lgreja.

Antes do fim do século XIII, cento e guarenta
dêsses religiosos tiveram a glória de sofrer o martírio,
pregando a f.é entre os infiéis.

Em 1220, Domingos assistiu ao capítulo geral,
aguêle gue deu o último retogue nas constituições da
ordem. Passou de Foligno, de Spello, de Assis e das
outras cidades em tôrno, levarem de comer e de beber
àguela santa congregação. E eis, sübitamente, virem
das preditas terras homens com burros, cavalos, cãÍ-
gas de pão e de vinho, de favas e de queijo, e de
outras boas coisas de comer! . . . Alem disto, traziam
toalhas, bilhas, xícaras, copos e c,utros vasos, gue
se f.aziam mister a tamanha multidão. E feliz se
julgava quem mais coisas pudesse levar".

O mesmo )oannes |cergensen, em nota ao li-
vro III da Vida de São Francisco, conta que "São
Francisco e São Domingos encontrando-se um dia
pela rua de Santo Ângelo, em Perusa, se bem gue
antes nunca se houvessem visto, imediatamente e sem
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se falarem um reconheceu o outro. Depois, sentan-
do-se por um pouco numa pedra que estava ao lado
da rua, puseram-se a falar das cc,isâs de Deus, e,

depois de ficarem ali um pouco em santos colóquios,
afinal abraçarâÍr-se fraternalmente, e cada um reto-
mou o seu caminho" (E. Ricci, A Primeira lgreia
Dedicada a Santa Isabel, S. M. dos Anjos, 1909,
pg. 8 ) . Ate ha poucos ancs esta pedra ainda se

via em Perusa, sobressaindo dc muro do antigcr lrtos-
teiro de Santa Catarina (Cavanna, pg. 164)".

Um dos meios mais eficazes que São Domingos
empregou para obter de Deus a conversão dos here-
ges, e paÍa, ao mesmo tempo, instruir c,s fiéis, foi
a prática e a instituição do santo Rosário, prâtica
que consiste em se recitar quinze Pai-Nossos, e

depois de cada Pai-Nosso, uma dezena de Ave-
Marias, para honrar os .guinze principais mistérios da
vida de fesus e de sua Santa Mãe.

O têrço rá a sua têrça parte. Rezá-lo bem é unir
a oraçãc, do coração à oração vocal.

Os quinze mistérios dividem-se elr cinco flozo-
sos, cin co dolorosos e cinco gloriosos.

No início do Rosário, Í?zàrrr-se o Credo, um
Pai-Nosso e um Gloria Patri em honra das três
Pessoas da Santíssima Trindade, para que se alcance
aumento de f.é, de esperança e caridade.

Os cinco mistérios gozosos são:
I. A encarnação do Verbo Divino, cnde se

considera como o Arcanjo São Gabriel é enviado à
Virgem Imaculada para lhe anunciar que, perrnâÍle-
cendo sempre Virgem, seria Mãe do Filho de Deus,

I
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II. A visita de Nossa Senhora a Santa Isabel,
mistério em gue se considera como Maria Santíssima
visita a sua prima Santa Isabel, demorando-se com
ela três meses, servindo-â corro humilde serva.

III. O nascimento de Nosso Senhor f esus
Cristo. Neste mistério se contempla como |esus,
Salvador do mundo, nasce à meia-noite em Belém e
ê cc,locado por Maria Santíssima, sua Mãe num
presépio.

. IV. A apresentação de |esus no templo, onde
se considera como a Virgem puríssima apresenta seu
divino Filho no templo e o põe nos braços do Santo
velho Simeão.

V. O encontro do Menino no templo. Neste
mistério se examina como a Virgem Santíssima, tendo
perdido o Menino Deus, gue era então da idade de
doze anos, acha-o no templo entre os doutôres.

No fim de cada têrço, Íecza,-se-. a Ladainha de
Nossa Senhc,ra e a Salve Rainha.

Os mistérios dolorosos distribüeÍr-se do seguinte
modo:

I. Agonia de |esus no hôrto das Oliveiras, no
qual mistério o fiel considera como Nosso Senho,r

)esus Cristo derrama suor de sangue em agonias no
hôrto das Oliveiras.

II. A flagelação de |esus, onde se detém o
fiel e considera como o inocentissimo ]esus, em expia-
ção dos nossos pecados, é cruelmente açoitado em
casa de Pilatos.

III. O tormento da coroa de espinhos. Neste
terceiro mistério considera-se como o divino Salva-
dor é corcado com agudíssimos espinhos.
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IV. |esus Cristo no caminho da Cruz, mistério
em que se considera como o Santíssimo Filho de
Deus leva, por norsso amor, aos ombros, o pesado
lenho da Cruz até o monte Calvário.

V. A morte de fesus no Calvário, no qual mis-
tério se observa como Ncsso Senhor e Salvador,
despido de seus vestidos, é pregado na Cruz ccrm
duros cravos, e nela expira em presença de sua a[li-
tíssima Mãe.

Os gloriosos:

I. A ressurreição de |esus Cristo. Neste pri-
meiro mistério medita-se em coÍl-c Nosso Senhor
]esus Cristo, ao terceiro dia depo,is de sua paixão e
morte, ressuscita glorioso e triunfante.

II. A gloriosa ascensão de |esus, onde se coÍl-
sidera como Nosso Senhor ]esus Cristo, guarenta
dias depois de sua gloric,sa ressurreição, sobe ao céu
com admirável triunfo.

III. A vinda do Espírito Santo. Aqui, neste
terceiro mistério, o fiel pondera como desceu o Espí-
rito Santo sôbre os Apóstolos, reunidos co,m Maria
Santíssima no cenáculo de )erusalém, onde, por ordem
de |esus, permaneciam em oração.

IV. A assunção de Maria Santíssima ao céu,
onde se examina como a Virgem Imaculada e Mãe de
Deus Maria, depôis de sua morte precic,síssima, ê.

levada ao céu pela virtude divina de seu Filho.
V. A coroação de Maria no céu. Neste quinto

mistério vê-se como a Virgem Maria foi coroada pela
Santíssima Trindade, Rainha dos Anjos e dcs 

-ho-

mens, ficando, âo mesmo tempo, Mãe carinhosa e
doce refúgio de todos os pecadores.
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Os mistérios gozosos são recitados às segundas
e quintas-feiras. Os dolo,rosos, às têrças e sextasr-

feiras e domingos de Quaresma. Os gloriosos, às
quartas-feiras, sábados e domingos.

Sixto V aprovou c, antigo costume de recitar o
Rosário. Gregório XIII instituiu a festa do Rosário.
Clemente VIII introduziu-a no Martirológio. Cle-
mente XI estendeu-a a tôda a Igreja. Benedito XIII
inseriu-a depois no Breviário Romano.

Leão XIII, na Encíclica Diuturni tempotis, de
1891, falando sôbre a festa do Rosário, diz:

"Nós, em perene testemunho, de Nosso aPreço
por esta forma de piedade, além de havermos decre-
iados que dita festa e o seu Oficio sejam celebrados
em tôda a Igreja, com rito duplo de segunda classe,

também quisemos que o mês de outubro inteiro Íôsse

consagrado a esta devoção. Enfim, prescrevemos que

nas Ladainhas Lauretanas se acrescentas,se a invo-
cação: "Rainha do sacratíssimo Rosário, como augú-
rio de vitória na presente luta".

O papa Leão XIII, sôbre o Rosário de Nossa
Senhora, deixou-nos várias Encíclicas. Na sua Octo-
bri Mense, entre outras ccisas, sôbre a excelência do
Rosário, origem e glórias, escreve:

"Ora, como quer gue, entre as diversas formas e

maneiras de honrar a divina Mãe, são de preferir
aquelas que por si mesmas são julgadas mais €xce-
lentes e a ela mais agradáveis,, apraz-nos êXpÍeSSâ-

mente apontar e vivamente recomendar o santo Ro-
sário.
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"A êste modo de orar Íoi dado, na linguagem
comum, o nome de coroa, porgue ela também reqorda,
num f.eliz enrêdo, os grandes mistérios de |esus e

de Maria: as suas alegrias, as suas dores e os seus

triunfos.
"Se os fieis meditarem e contemplarem devota-

mente, na ordem devida, êstes augustos mistérios,
hauriráo dêles um admirável auxílio, guer em alimen-
tar a sua f.e e em preserv â-la da ignorância e do
contágio dos erros, guer em elevar e fortalecer o
vigor do seu espírito. Com efeito, por êsse modo o
pensamento e a memória de guem reza são, à luz da
Í.ê, atraídos com suavíssimo ardor para êsses misté-
rios. Nêles concentrados e imersos, nunca se câ[sê-
rão de admirar a obra inenarrável da Redenção hu-
mana, levada a efeito a tão caro preço e com uma
sucessão de tão grandes acontecimentos. E, diante
destas provas da divina caridade, a alma se infla-
marâ de amor e de gratidão, consolidará e aumentarâ
a sua esperança, e àvidamente visará à recompensa
celeste, preparada por Cristo para aguêles gue se

Lhe houverem unido pela imitação dos seus exemplos
e pela participação das suas dores. E, enguanto isso,
com os labios se pronunciam as orações ensinadas
pelo próprio Cristo, pelo Arcan jo Gabriel e pela
Igreja. Orações tão cheias de louvores e de salutares
aspirações não poderão ser repetidas e continuadas,
na sua vária e determinada ordem, sem produzirem
sempre novos e suaves frutos de piedade.

"Que, pois, a própria Rainha do Ceu haja ligado
a esta oração uma grande eficácia, demonstra-o o
fato de haver ela sido, instituída e propagada pelo
ínclito São Domingos, por impulso e inspiração dela,
em tempos especialmente tristes para a causa cató-
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lica, e bem pouco diferentes dos nossos, e inltituída
como um instrumento de guerra eficacíssimo para
combater os inimigos da fé.

"Com efeito, a seita herética dos albigenses, ora
sorrateira, ora abertamente, invadira numerosas Íe-
giões; espantcsa descendência dos maniqueus, repe-
tia ela os monstruosos erros dêstes, e renovava as suas
hostilidades, as suas violências e o seu ódio profundo
contra a Igreja.

" Contra essa turba tão perniciosa e arrogante,
jâ agora pouco cu nada se podia contar com os auxí-
lios humanos, quando o sc'corro veio manifestamente
de Deus, por meio do Rosário de Maria.

"Assim, graças à Virgem, gloriosa e debeladora
de tôdas as heresias, as fôrças dos ímpios foram aba-
tidas e quebradas, e a f.ê. de muitíssimos ficou salva e

intata. E pode dizer-se que semelhantes fatos se

verificaram no seio, de todos os povos. Quantos pêÍi-
gos conjurados! Quantos benefícios alcançados! A
história antiga e moderna aí está para o demonstrar
com os maÍs luminosos testemunhos".

Da Encíclica Laetitiae Sanctae, de 8 de setem-
bro de 1893, mas tão atual, transcrevemos:

" A auersão ao uiuer modesto,

"Lamentamos e conosco devem reconhecê-lo
e deplorá-lo mesmo aquêles gue não admitem outra
regra senão a luz da razáo, nem outra medida afora
a utilidade lamentamos que uma chaga verda-
deiramente profunda tenha ferido o corpo social des-
de quando se começou a descurar os deveres e as

virtúdes que Íormam o ornamento da vida simples e
comum. De fato , dai, se segue, nas relações domés-
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ticas, os filhos, intolerantes
não seja a da moleza e da
gantemente a obediência que
impõe.

"Por êsse mesmo motivo, os operários se afastam
do seu mister, fogem do labor, e, descontentes com
a sua sorte, levantam o olhar a metas demasiada-
mente altas, e aspiram a uma inconsiderada repar-
tição dos bens. Ao mesmo tempo, daí se segue o
afanar-se de muitos gue, depois de abandonarem o
torrão natal, buscam o bulício e as numerosas sedu-
ções da cidade. Por êste motivo ainda, veio a faltar
o necessário. equilíbrio entre as classes sociais; tudo
é flutuante; os ânimos são agitados por invejas e riva-
lidades; a justiça ê abertamente violada; e aquêles
que foram iludidos nas suas esperanças procuram
perturb ar a tranqüilidade pública com sedições, com
desordens e com a resistência aos defensores da
ordem pública.

" As lições dos mistérios gozosos.

" Pois bem: contra êstes males pensamos que se
deve buscar remédio no Rosário de Maria, compostc
de uma bem ordenada série de orações e da piedosa
contemplação de mistérios relativos a Cristo Reden-
toreasuaMãe.

"Expliquem-se de forma exata e popular os mis-
térios gc,zosos, apresentando-os aos olhos dos fieis
como outros tantos quadros e vivas figurações das
virtudes. E assim cada um verá que fácil e rica mina
êles oferecem de ensinamentos aptos para arrastar
com maravilhosa suavidade as almas à honestidade
da vida.

de tôda educação gue
volúpia, recusam ârro-
a própria natureza lhes
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"Eis diante do nosso olhar a casa de Nazaré,
onde tôda santidade, a humana e a divina, colocou a
sua morada. Que exemplo de vida comum! Que
perfeito mcdêlo de sociedade! Ali há simplicidade
e candura de costumes; perpátua harmonia de almas;
nenhuma desordem; respeito mútuo; e, enfim, o amor:
mas não o amor falso e mend dz, e sim aguêle amor
integral, que se alimenta na prática dos próprios de-
veres, e tal que atrai a admiração de todos. Ali não
falta a solicitude de se proporcionar a si mesmos tudo
guanto é necessário à vida, mas com o suor da ftonte,
e como convém àqueles que, contentando-se com Pou-
co, esfoÍÇâÍr-se antes por diminuir a sua pobreza do
que por multiplicar os seus haveres. E, sôbre tudo
isto, reina ali a maior serenidade de ânimo e alegria
de espírito: duas coisas gue sempre acompanham a

consciência do dever cumprido.
"Ora, êstes exemplos de modéstia e de humil-

dade, de tolerância da fadiga, de bondade para com
o próximo e de fiel observância de pequenos deveres
da vida quotidiana, e, numa palavra, os exemplos de
tôdas estas virtudes, assim que entram nos corações
e nêles se imprimem profundamente, certamente pro-
duzem nêles pouco a pouco a deseiada transformação
dos pensamentos e dos costumes. Então os deveres
do proprio estado não mais serão nem descurados
nem considerados enfadonhos, mas serão, antes,
agradáveis e deleitáveis; e a consciência do dever,
imbuída de senso de dàver, será sempre mais decidida
no obrar o bem. Por conseqüência, os ccstumes tor-
Írâr'-Se-ão mais brandos sob todos os aspectosi â Coo-

vivência familiar transcorretâ no amor e na alegria;
as relações com os outros, serão pautadas p9r um

maior respeito e caridade. E se estas transforÍIlâ-
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ções s,e estenderem dos indivíduos às famílias, às
cidades, aos povos e às instituições, é facil ver gue
imensas vantagens devam daí derivar para a socie-
dade inteira.

" A auersão ao sacrifício,

"O segundc mal funestíssimo, que NOs nunca
deploraremos bastante, poique êle sempre mais difusa
e ruinosamente envenena as aimas, ó a tendência a
fugir da dor e a afastar por todos os meios as adver-
siclades. Com efeito, a maioria dos homens nãc, consi-
dera mais, como deveria, a serena liberdade de espírito
como um prêmio para guem exercita a virtude e su-
porta vitcriosamente perigos e trabalhos; mas exco-
gita uma qqimérica perfeição da sociedade, em gue,
removido todo sacrifício, se depare com tôdas âs co-
modidades terrenas.

"Ora, êste agudo e desenfreado desejo de uma
vida cômoda debilita fatalmente as almas, gue, mesmo
guando não se arruinam totalmente, ficam, serl. ert-
bargo, tão enervadas, gue primeiro cedem vergonho-
samente em face dos males da vida, e depois iucum-
bem miseràvelmente.

" As lições dos mistérios dolorosos,

"Pois bem: ainda contra êste mal é bem justi-
fic-ado esperar do Rosário de Maria um remédio que,
pela fôrça do exemplo, pode grandemente contribuir
para fo,rtalecer os ânimos. E isto se obterá se os
homens, desde a sua primeira infância, e depois cons-
tantemente em tôda a vida, aplicarern-se, no recolhi-
mento, à meditação dos mistérios dolorosos.

11?
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"Através dêstes mistérios, vemos o gue Jesus,
guia e aperfeiçoador da fé, começou a f.azer e a ensi-
áur, a fi- ãe que víssemos n'Êle próprio o exemplo
prático dos ensinamentos que Êle daria à nossa huma-
nidade, acêrca da tolerância da dor e dos trabalhos;
e o exemplo de )esus chegou a tal ponto que, voluntà-
riamente e de grande coração, Êle mesmo abraçou
tudo o que ha de mais duro de suportar-

Có* efeito, velno-lo como um ladrão, julgado
por homens iníquos, e feito alvo de ultrajes e- de

ãalúnias. Vemo-lo flagelado, coroado de espinhos,
crucificado, considerado indigno de continuar a viver,
e merecedor de morrer entre os clamores de todo
um povo. Consideremos a afliçãc de sua santíssima
Mãá, cuja alma não foi sômente roçada, mas verda-
deiramente transpassada pela espada da dor; de mo-

do que ela mereceu ser chamada, e realmente se

tornou, a Mãe das dores.
"Tcdo aquêle que se não contentar com olhar,

porém meditar a miúde exemplo! d" tão excelsa vir-
iude, oh! como se sentirá impelido a imitá-los! Para
êsse, ainda que seja maldita a terta, e faça germin-at
abrolhos, aiáda gue o espírito seja oprimido pelos

sofrimentos, ou o corpo pelas doenças, nunca haverá
nenhum mal causado pela perfídia dos homens ou

pelo furor dos demônios, nunca haverá calamidade,
pública ou privada, que êle não consiga superar cory

paciência. É, pois, rêalmente verdadeiro, o dito : É
de cristão f azeí e suportar coisas árdua§; porgue todo
aguêle gue não quiser ser indigno dêsse nome não
pód" deíxar de imitar Cristo gue sofre. E repare--fe
q.r" .orno resignação não entendemos a vã ostentação
á" .ro, ânimo ádrt"cido à dor, como o tiveram alguns
filósofos antigos, mas sim essa resignação que se
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funda no exemplo d'Aguêle gue em lugar do gôio
que tinha diante de si, suportôu o supt'ício d,u óruz,
desprezando. a ignomíniu- (Heb. 12,'2); essa resig-
nação que, depois de pedir a Êle o necessário auxíüo
da graça, de modo a[gum recusa afrontar as adver-
sidades; antes, alegraie com elas, e considera lucro
qualquer sofrimento, pcr mais acerbo que seja. A
Igreja católica re*prá teve, e tem ainda agora, ins,ig-
nes camp_eões de tal doutrina: homens ã mulherei,
em grande número, eo, tôdas as partes do *urdo,
de tôdas as condições. Ês'tes, seguindo, as pegadas
de cristo, em nome da fé e da virtude supártam
contum+álias e amarguras de todo gênero, e tem como
programa, mais com os fato_s do gue com as palavras,
a exortaçãc, de São Tomê: vamoí hmbém nós e tnot-
ramos com Êle (lo. I l, 16 ) ."oh! Praza ao céu que exempros de tão admi-
rável f.ortaleza_ se multipfquem r"rnpr" mais, a fim
de qye dêles brote r"grrurrçu para a sociedade, e
virtude e glória para a Igreja.

"O descaso dos bens terrenos,

"o terceiro prl para o quar ê preciso achar
remédio- é particularmente próprio dos ho-errs dos
nossos dias. Com efeito, os-homens dos tempos pas-
sados, mesmo quando com excessiva paixão proalru-
vam as coisas terrenas, contudo não despiezavam
totalmente as celestes; antes, os mais sábio; 

""tr" á,
próprios ppgãos ensinaram gue esta nossa vida e umlugar de hospedager e uma estação a" purruáã:
antes que uma morada fixa e definitiva. Áo .oritra-rio, multos- dos modernos, embora educados na fe
cristã, proçuram dç tal mpdq es bens transitóries f,es*
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ta terra, que não sômente esguecem uma pátria ÍIlê-

lhor na eternidade bem-aventurada, mas, por excesso

de vergonha, chegam a cancelâ-la coTpletamente de

srla memória, .oãtru a advertência de São Paulo:

Não temos aqui uma cidade permanente, porém de-

mandamos a futura (Heb. 13, 14).
"Quem quiser examinar as causas desta aber-

ração logo noiará gue a primeira delas é a convicção

da muitõs de que o penslamento das coisas eternas

extingue o amoi aa pátria terrena e impede â prosp€-

ridade do Estado.
"Calúnia odiosa e insensata. E, de fato, os bens

gue esperamos não são de natu reza tal que absorvem

ó, p"oramentos do homem até o ponto de o distrair
inteiramente dc cuidado dos inteiêsses terrenos. O
próprio Cristo, embora recomendando-nos procüfâf-

-oá antes de tudo o reino de Deus, com isto nos

ensina que não devemos descurar tudo o mais. E,

de fato,'r" o uso dos bens terrenos e dos gozos ho-

nestos que dêles derivam servem de estímulo à virtu-
de; r" á esplendor e o bem-estar da cidade terrena

- qu. depãis redundam em glOria da sociedade hu-

mara são considerados como uma imagem do
-splendor 

e da magnificência da cidade eterna, êles

não são nem indignos de homens racionais, nem CoÍI-

trárics aos desígáios de Deus. Porque Deus ê ao

mesmo tempo autor da natuÍeza e da graça; e por

isto não pode ter disposto que uma obste a outra e

estejam entre si em luta; mas, ao contrário' que'

ããiáa""lmente unidas, guiem-nos, por uma trilha mais

f.acii, àquela eterna felicidade a que, embora mortais,

somos destinados.,.Mas os homens, dados ao pÍazeÍ e egoístas,

que de tal rnodq mçrgulham e. aviltam 8s seus pensa-
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mentos nas coisas caducas a ponto de não saberem
elevar-se mais alto, êstes, antes gue procurarem os
bens eternos através dos bens sensíveis de que gozam,
perdem completamente de vista a eternidaãe, iaindo
assim numa condição verdadeiramente abjeta. Na
verdade, Deus não poderia infligir ao homem puni-
ção mais terrível do gue abandonando-o por tôda a
vida às seduções dos vícios, sem ter jamais um olhar
para o céu.

" As lições dos mistérios gloriosos.

"A êste perigo não estará exposto aquêle gue,
rezando o Santo Rosário, meditar com atenção 

" 
iorrrÍ..treqüência as verdades contidas nos mistérios glo,-

riosos. Dêsses mistérios, cc,m efeito, brilha rr" .árt"t.dos cristãos uma luz viva, que nos f.az descobrir
aquêles bens que o nosso ôlho humano nunca pode-
ria perceber, mas que Deus - assim o cremos co(n
fé inabalável - preparou para aquêles gue o amam.
Dele aprendernoj, aÍeo, disto, que a morte não é um
esfacelamento gue tudo perde e destrói, mas sim uma
simples passagem e uma mudança de üda. Apren-
demos qu9 o caminho do céu está aberto a todãs; e,
quando observamos cristo que vorta ao céu, recor-
damos a s,ua bela pro."r"u, Vou preparar-uos oly7ar. Aprendemoi que haverá l:m te-po em gue
Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos; em
que não hauerá mais nem lutas, nem pranto, nem dor,
mas est,aremos sempre com a Senhir, semelhantes a
Deus, porgue o v"r\*os como Êle é, bebendo na tor-
rente das suas delícias,, concidadão dos santos, eul
f.eliz união com a grande Mãe e Rainha,

tzt
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Entrada PrinciPal do Convento dos Jacubinos da rua Saint-Jacques'
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"tlma alma gue se nutra destas verdades de-
verá necessàriamente inflamar-se delas e repetir a
frase de um grande santo : oh! como me parece
sordida a terra quando olhc, o Céu! Deverá necessà-
riamente alegrar-se ao pensamento de que um ins-
tante de um leue sofrimento nos:o produz em nós uma
medida eterna de gloria. E, verdadeiramente, só aqui
qtt? o segrêdo de harmon izar o tempo com a eterni-
dade, a cidade terrena com a celeóte, e de formar
caracteres fortes e generosos. E se êstes se tornarem
muito numerosos, sem duvida estará com isso conso-
lidada a dignidade e a grand eza do Estadc; e flores-
cerá tud_o 9 gue é verdadeiro, tudo o que é bom, tudo
o que é belo; florescerá em harmonia ácm aquela roÍ-
ma- gue é o sumo princípio e a fonte inexaurível de
tôda a verdade, de tôda bondade e de tôda beleza.

. "Ora, guem não vê a verdade disso que havemos
observado desde o princípio, isto é, de que preciosos
bens ê fecundo o santo Rosário? o quuáto êle ê
maravilho,samente efica z em curar os males dos nossos
tempos, e em opor um dique aos gravíssimos males
da sociedade? "

***



SANTO ARISTARCO (*)

Bispo e Mártir

l.' Século

Santo Aristarco foi bispo da Tessalônica? Foi

decapitado, com são Paulo, iob Nero, em Roma? Foi,

como guerem alguns, bispo de Apaméia?

Nenhum documento seguro pode afirmá-lo'

Aristarco, cujo nome significa chefe excelente,

é nomeado cinco vêzes no Novo Testamento: Nos

Atos dos Apostolos, três vêzes; na Epístola aos Colos-

senses e na EPístola a Filemon.

" Tumulto contra Paulo, excitado pelo ouriues

Demétrio.

"Neste tempo ( 1 ), surgiu um grande tumulto a

propósito do caminho do Senhor. Po,rgue um certo

ãrri.r., de prata, chamado DemrÍrio, qu.e fazia de

prata uns peguenos templos de Diana, dava muito

(1) ou seja: quando o Evangelho grandemente prog3edia'
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ganho aos (seus ) artifices. Convocando êle êstes e
outros que trabalhavam em obras .semelhantes, disse:

Homens, vós sabeis que o nosso ganho nos
vem desta indústria. Ora vedes e ouvis dizer que
não só em Éfeso, mas em quase tôda a Ásia, êste
Paulo, com as suas persuasões, afasta (do nosso
culto) muita gente, dizendo que não são deuses aquê-
les que se fabricam com as mãos, É, pois, para temer,
não só que a nossa indústria caia em descrédito, mas
também gue o templo da grande Diana seja tido em
nada, e comece a cair por terr a a majestade daquela,
a quem tôda a Ásia e o mundo adoram".

"Ouvindo isto, encherafil-s€ de ira, e exclarllâ-
ram, dizendo:

"Grande ê a Diana dos efesios!"
"Encheu-se a cidade de confusão, e todos, a uma,

arremeteram ao teatro, arrastando consigo Gaio e
Aristarco, macedônios, companheiros de Pãulo. Pau-
lo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não
o deixaram. Ate alguns dos asiarcas, que eram seus
amigos, mandaram-lhe pedir gue não se apresentasse
no teatro. Uns gritavam de um modo, oulros doutro
modo. Porquantg aquela concorrência (do pouo)
estava em confusão, e a maior parte não sabia porque
se tinha juntado. Então tiraram Alexandre 

-denire

a turba, levando-o aos empurrões os judeus. E AIe-
xandre, pedindo silêncio com a mão, queria defender-
se perante o pov9. Mas, Iogo gue conheceram que
êle era judeu, todos a uma uoz gútaram pelo 

"rpáçode quase duas horas:
Grande é a Diana dos efésios!"

- "Então, o escriba, tendo apaziguado a multidão,
disse:
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Homens de Éfeso, gual é o homem gue não

saiba que a cidade de Éfeso é adoradora da grande
Diana ã au sua estátua caída do ceu! Não podendo

çontradizer-se isto, convém que so'ssegueis, e gue
nada façais inconsideradamente. Porgue êstes ho-
mens, que conduzistes aqui, nem são sacrílegos, nem

blasfemadores da vossa deusa. Mas, se Demétrio e

os artistas que estão, com êle tem alguma queixa Cor-

tra algum, áudiências fcrenses se realizaT e há pro-
cônsu[es; discutam lá entre si. Se pretendeis alguma
outra coisa, pcderá decidir-se em assembléia legal.
Porque até córremos risco de ser argüidos de sedição

pelo-que hoje se passou, não havendo nenhuma causa

la" qu" por.u-ót dar razáa') dêste concurso".' ''T""a" dito isto, despediu o ajuntamento" (2)'

"Depois que o tumulto cessou, chamando Paulo

os discíprlot, á, f.azendo-lhes uma exortação, despe-

diu-se, ã partiu para ir à Macedônia. Depois de ter
percorrido aquelas regiões e de ter feito muitas eXoÍ-

iações, passou à Grácia, demorando-se aí três meses.

Qua"dó se dispunha a navegar para a Síria, foram-
Ihe armadas ciladas pelos iudeus, e, por isso, tomou

a resolução de voltai pela Macedônia. Acompanha-
ram-no Sopatro, filho de Pirro, de Berêía, e dos tessa-

lonicenses ( acompanharam-no) Aristarco e Secun-

do, e Gaio de Deibe, e Timóteo", etc. (3).

e) Act 19, 23-40.
(3) Act 20, 1-4.
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"Depois que foi decidido que Paulo fôsse por
mar à Itália, e gue fôsse entregue com outros preso,s
a um centurião da coorte Augusta, chamado |úlio,
embarcando num navio de Adrumeto, Ievantamos
âncora, começando a costear as terras da Ásia, âcoÍt-
panhando-nos Aristarco, macedônic de Tessalônica.

"No dia seguinte, chegamos a Sidon. ]úlio, tra-
tando benàvolamente Paulo, permitiu-lhe ir ter com
os amigos e prover-se do necessário" (4) ,

"Sauda-vos Aristarco, meu companheiro na
prisão" (5 ) .

"Ao mesmo tempo, prepara-me também pousa-
da, pois espero que, pelas vossas orações, ,"rá dado
a. vós. Epafras, que está prêso comigo por ]esusCristo, sauda-te, e igualmente Marco"s, Ârisíarco,
Demas e Lucas, meus co,laboradores" (6 ) .

Sôbre Aristarco,
no vem de Adon, De

a notícia do martirológio rornâ-
Iestiuitatibus apostolorum.

(4) Act 27,

(5) Colo 4,

(6) Flm 22,

1-3.

10.

24.

SANTOS
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Os gregos apresentam-no a 14 de abril, com

Pudens e- Trofimo, martirizados sob Nero depois de

São Paulo. A 30 de junho, Aristarco é nomeado duas
vêzes na lista dos apóstolos: primeiramente como
bispo de Apaméia, depois com Pudens e Trofimo. A
27 de setembro, aparece de novo, com Marcos e

Zeno, também como bispo de Apamráia.

ttl

I



SANTO EUFRôNIO (*)

Bispo

Eufrônio foi nomeado bispo de Tours pelo rei
Clotário. Descendente duma grande família de se-
nadores, Çue jâ havia dado à Igreja vários bispos,
entre outros São Gregório de Langres, o seu episco-
pado durou dezessete anos, tendo-se inciado em 556.
Foi bispo arraigado à diocese.

Quando do incêndio gue destruiu inteiramente a
cidade de Tours, com suas igrejas, Eufrônio reergueu
duas delas, deixando uma terceira, gue era velhís-
sima, e, durante as guerras civis, gue abalaram o país,
a basílica de Sao Martinho, também prêsa das cha-
mas, sentiu o zêlo do santo bispo: restaurou-â, co-
brindo-a com um teto de estanho.

Demais, dirigiu outras construções, erigindo uma
basílica em honra de São Vicente e fundando três
novas paróguias, a de Thuré, a de Cerê e a de Orbig-
ny. Benzeu o oratório das santas Maura e Brita e a
gue São Senoch restaurara.

No dia 18 de novembro do ano de 567 , presidiu,
em Tours, um concílio de sete bispos. Tendo sido
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enviado a Santa Radegonda com uma longa carta, à
qual Santa levou solenemente as
deira Cruz, o prestígio do santo
gando Eufrônio a ser louvado e admirado pelos pode-
rosos daqueles tempos.

Deus concedeu-lhe o dom da
em 573, foi enterrado na basílica

relíquias da verda-
bispo cresceu, che-

profecia.
de Sao

Falecido
Martinho.

***



sÃo MOLUA (*)

Abade

São Molua, também Mo-lua, Ludgid, Ludgaid,
Lughaedh, era filho de Carthach, originário do atual
condado de Limerick, a sudc,este da Irlanda, e de
Ossory, mulher muitíssimo piedosa e recolhida.

|ovem, Molua foi pastor de ovelhas. Formado
sob Congall de Beannchor ( I ) e Finnan de Clonard,
o Santo fundou um grande mcsteiro que se tornou
célebre Cluain Ferta Molua ou Kyle, nas fronteiras
de Leinster e de Munster.

Caridoso, doce, amigo dos homens, terno com os
animais, conta-nos o abade Mael-Anfaid que, à hora
que Sao Mo,lua falecia, notou um lindo passarinho,
que se lamentava doridamente, cantando de despe-
daçar o coração, com trejeitos de desespêro.

Aquêle abade, que vivia em Lismore, estranhan-
do o canto da avezinha, sentiu um desejo estranho,
incomensurável, de saber qual a razáo daqueles gor-
geios tão tristarentos em pássaro que sempre cantava
tão alegremente. Rogou, pois, ao Senhor, que lhe
viesse em socorro.

( I ) Bangor.
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Eis senão guando, um luminoso anio formosís-
simo, apareceu-lhe, dizendo:

-- Molua morreu. TOdas as criaturas estão a

chorá-lo, porgue Molua jamais matou um único ani-
malzinho sequer, por mais insigniÍicante_ gue seja.

Crê-se gue São Molua, o suave, faleceu em

609.



-

sÃo REINIER (*)

Bispo, ArcebisPo e Mártir

São Reinier foi bispo de Cagli e arcebispo de

Spalato.
Monge camaldulo de Fonte Avellana, foi eleito

bispo de Õagh em 1154. O princípio do episcopado
de 

-São 
Reinler Íoi mais ou menos apagado, mas, a

partir de I170, com a política, sobressaiu-se.- 
Os habitantes de Cagli aderiram ao partido gibe-

lino, o partido do imperador alemão, contra os guelfos,
fies ao p a1pa, gue, so,mo senho,r de Rom a, era vassalo
do impérador, mas, como chefe espiritual da cristan-
dade, era supremo e dispunha de armas terríveis, tais
coülo a excomunhão e o interdito, pena esta, o inter-
dito, gue privava dos sacramento's tôda uma nação.

"Henrigue III, diz-nos o histo,riador Oliveira
Lima, foi chamado a Roma no momento em gue três
candidatos se disputavam o sólio pontifício: depôs
os três (1046) e confiou o papadc, sucessivamente a

vários bispos alemães. O pior da ccntenda veio,
porém, ao tempo de seu filho Henrigue IV, a guem
coube lutar com o grande Hildebrando, papa sob o
nome de Gregório VII em 1073.
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"Reunidc no ano imediato o concílic de Latrão,
retirou ac imperador o direito de investidura, o que
o pcntífice se deu pressa em notificar-lhe. Respondeu
o imperador reunindo em Worms um sínodo de bispos
alemães gue pronunciaram a deposição de Gregó-
rio VII, o gual replicou com uma bula de exccmunhão
que desligava os senhores feudais do seu juramento
cle fidelidade. E ccmo os duque da Suábia e da
Saxônia dessem mostra de quererem aproveitar c
ensejo para deporem a casa reinante da Francônia,
Henrique IV achou de bca política implorar o perdão
do pontífice, o qual o conservou três dias de pés
descalços sôbr,e a neve e apenas' coberto com um
cilícic, antes de c receber em Canossa, castelo da
condêssa Matilde, filha do duque Bcnifácio da Tos-
cana e amiga dedicada do papadc".

Depois:
"Gregório VII preparara de longa data a sua

obra de rígida disciplina eclesiástica. Como cardeal
Hildebrando fôra durante vinte anos primeiro chan-
celer e amadurecera as reformas com que assinalou
seu pontificado, e tentc,u restituir à Igreja a morali-
dade gue perdera com os bispos políticcs, os frades
luxuosos e o baixo clero contaminado pelas riquezas
e pelos vícios mundanos. Foi êle guem mais urgiu e
apertou o cumprimentc, da lei do celibato dos padres
e ccndenou a simonia ou tráfico de coisas santas,
entre cujos abusos se devem contar os relativos aos
feudos eclesiásticos.

"Êstes feudos eram tratados da mesma forma
que os feudos leigc,s pelos senhores feudais, aos quais
cabia o privilégio de preenchê-lo,s, pelo, gue os gover-
nantes temporais tinham vindo a exercer o direito de
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nomear ou confirmar a eleição de guase todos os

grandes prelados da lgreja.- "Os- escolhidos Pagavam pela investidura uma
soma proporcicnal ao rendimento do feudo, o gue

gerava um comércio vergonhoso, dando-se a Yaga
ão maior licitante, pessoa, às vêzes, sem idoneidade
moral,

"Gregóric VII cortou o mal pela taiz, proibindo
tôda irrveSiidura eclesiástica feita por um governante

temporal. Ij ale sabia acompanhar suas palavras de

ato,s fulminantes. O excomungado não podia ter'
mais relações com os outrOs fiéis; recusava-se-lhe

comida e abrigo; ficava eÍl condíção pior do que a

d'e um pestífero.
"N; região interdita, fechavâÍl-se as igrejas; não

repicavam mais os sinos; não se celebravam casamen-

tos nem funerais religiosos. Pôde-se bem calcular o

efeito de tais medidãs sôbre as imaginações medie-

vais. .,Entretanto, Henrique IV náo se deu por ver-
cido, ou antes, pro'curou a sua desforra do papa'.u.*a

Çir' ieduzido, 
' à obediência c,s vassalos rebeldes,

*or."rdo em combate o seu competidor já eleito'

Rodolfo da suábia. Entrando,, depois disso, em

Roma, depôs Gregório VII, a quem substituiu o anti-

;;ü Clemente ríl ao mesmo tempo que o grande

àontifice, por seu turno humilhado, refugiavâ-se entre

ã; ;;;uiidor de Nápoles, onde faleceu em 1085.
"Henrique IV fáleceu miserável em Liêge em

I 106, despolado da dignldade imperial e atacado

pelos próprios filhos.
"A luta prosseguiu entre os sucesscres

e de outro atê. a coãcordata de \Morms em 1

gual serviu de trégua na renhida guestão e

de um
ll2, a
tento'u
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dar-lhe solução, confiando ao papa a investidura
espiritual pelo báculo e pelo anel e entregando ao
imperador o direito, de conferir pelo cetro os benefí-
cios eclesiásticos.

"A eleição do papa Íicou, desde então,, peÍten-
cendo ao clero romano, datando de 1274 a eleição
pelo conclave dos cardeais. Um e outro sistema
asseguravam a continuidade de pontífices italianos,
com exceções a comêço que não mais se repetiram
após certo tempo".

Mais adiante:
"A luta entre o império e o papado não terminou

com a concordata de Worms; antes se prolongou
entre os soberanos da casa de Ho,henstaufefl ê porl-
tífices em que o espírito de autoridade se revelava
absorvente.

"O caso de Frederico Barbarroxa e do papa
Alexandre III foi a reprodução exata do de Henri-
que IV e Gregório VII: o imperador teve de acabar
por se humilhar aos pés do vigário de Cristo (1 l77l ,

"A casa de Hchenstaufen ou da Suábia subira
ao trono em ll37 , em oposição a da Baviera. Era
infensa ao papado, e a sua facção, a dos gibelinos,
rompeu com a dos guelfos, que defendia a Santa Sé
ao mesmo tempo a independência da ltália, com a
qual se achava então consorciado o poder de Roma.
O conflito lavrou fundo na Itália, onde a pronta
desorganização feudal, a carência de um poder cen-
tral e a tradição municipal Íizeram mais ràpidamente
desenvolver as cidades livres, constituindo diminutas

repúblicas co,m magistrados e cônsules investidos do
poder executivo e judiciáric, e uma assembléia geral
dos cidadãos, lembrando a das cidades da antigui-
dade. Tambêm suas discórdias intestlnas e contendas
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entre si produ ziram o mesmo resultado que nas cida-

de, greju, r as instituições democráticas foram subs-

tituíias"pot tiranos, alguns do pior tipo"'

"A Itália prosperava econômicamente mercê das

suas cidades, ôr" íirhu* ido ganhando, rigveza pelo

seu comércio e pelas suas indústrias. Politicamente

;;;, contudo, urã.quica a sua situação, guebradi 9"
yez a sua unidade-e oferecendo na sua composição

tipãr variados de govêrno, com principados em

üiião, repúblicas ariitocráticas como a de Yeneza e

repúblicu, d"-ocráticas como 'a de Florença'
"Tanto estas cidades italianas independentes

corÍl,o as cidades livres imperiais da Alemanha tinham

pràticamente tido análogas origens. Taxadas e-explo-

iuáà, pelos senhores 
- 
feudais poI causa da sua

abastaíça, arrancaram deles por dinheiro ou pelgs

armas as suas franquias, algumas conseguindo

emancipâÍ-se de todo e erigir-Ée em. comunidades

republicanas, de essência c'u de rótulo, graças às

dificuldades dos seus suseranos'
"As discórdias domésticas, mormente as pfQVo-

cadas pela funda rivalidade entre guelfos e gihelinos,

errfraqleceram muitc, o organismo pclítico italiano,

up""ur do brilho intenso qqe demonstrou sua Ílell-
tálidade a meio daquelas dissenções.

"A luta entre Fredericc' Barbarroxa e o papa

Alexandre III acarretotl para a Itália as mais sêrias

perturbações. FOr-a o papa Adriano III que1 eln

ll45 chã-ara a Roma'o herdeiro de Conrado da

Suábia, ccroando-o imperado,r, para que dominasse

ã àgitáião leiga " 
,"prblicana gue se propagava pela
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península.e gue em Roma se personificara no mongÉ
Arnaldo de Bréscia, a guem Éarbarr oxa f.êz qu.i.Jr,
ou antes, consentiu gue gueimassem ( 1 I 55 ) ."o domínio alemão prod uzirs,porém, Iogo depois,

çyolas gue o papa§9 -pãtrcciro, " que o ilrp"rãdo,
debelou , aÍÍazando Milao e cbrigandó o papa a fugir
para a França. Barbarroxa opôã à Liga'lombarda" a
de outras cidades, especulandt com ,ü", rivalidades
e. alargando o forais 

-das 
g-ue o acompanhavam. A;

duas .ligas guerrearam-se áurante ,roí" anos, corse-
guindo a lombarda levar a melhor com a vitória de
Legnano (1176) , e, pela gual impôs o tratado de
constança, gue regulóu permanentemente a contenda
relativa à independênciá italiurru, ficando às cidades
o direito de levantarem exércitos e fortificaç0"r, Jã
se confederarem- e de elegerem seus magistrados, e
ao imperador o direitc, de confirmar os cô"nsules e de
nomear um juiz de apelação em cada cidade,,. (1)

- os habitantes de caqli, _pois, aderiram ao par-
tido gibelilc,,. cc,ntra os [u"tior,' úã-ricaram fieis
ao Santo Padre, assim r" 

"oporrdo 
áo seu bi;p;, ;;;era intrépido, intransigente defensor dcs diráitos da

I.greia, felizmente sustentados pela grande maioria
do clero.

o papa Alexandre III, para apaziguar os ânimos,
-gue iam exaltados, afinados ac máximo, achou de
boa tática nomear são Reinier arcebispo de §pãuto
pôrto da Dalm âcia, do outrc lado do ma, Adriatico.

(1) Oliveira Lima, Eist. da Ciüü2., Ed. Melhor.
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A luta em Cagli devia dilatar-se ainda por mais
de dois séculos, mas o santo bispo intransigente não
iria ficar de braços cruzados: pelejaria noutro, terreno.

Spalato dependia do Império bizantino e o àtc?-
bispo rumcu para Constantinopla. Ao imperador
Emanuel, solicitou, efl favor dos seus fiéis, certos
favores, os guais conseguiu obter prontamente.

Das mais perigosas. â reconstituição do tempo-
ral da sua igre ja fiar-lhe-ia a morte.

Pertc,da cidade, no monte Massaron, um do,mínio
eclesiástico 'fôra ocupado de modo ilegal pelos eslo-
venos, Reinier, em pessoa, foi aguilatar-lhe os limites.

Estava, pois, naquele mister de inspecionar as
terras, guando um certo Nicolau, homem violento,
que desaprovava os meio,s suasórios e era todo extre-
mista, com seus subalternos precipitou-se ao encontro
do arcebispo. E, enguanto se aproximava, com o's

seus, aguêle Nicolau vinha bradando ao santo homem,
apoplético:

Que mal tu gueres f azer-no,s, detestável
prelado!

E, achegando-se para o Santo, de punhos cerra-
dos, todo nc fogo da impaciência:

Tu pensas gue podes expulsaÍ-Ítos das terras
de nossos pais? Se tu não te safares dagui, e imedia-
tamente, êste será o, último dia de tua vida!

Muito calmamente, Reinier, nada amedrontado,
respo'ndeu ao fogoso homem num tom suave, co[r-
passadamente, mas firme:

Esta terra não vos pertence. É possessão
da igreja do bem-aventuratlo Domnius.

Domnius ou Domnion fôra o primeiro bispo de
Salona e era o padroeiro da catedral de Spalato,
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Os homens, como animais ferozes, não procuÍê-
ram levar a questão, para o campo da paz, do enten-
dimento, do direito: furicsos, saltaram para o santo
arcebispo, massacrando-o.

Depois de escondê-lo sob um montão de pedras,
sempre capitaneados pelo ímpio Nicolau, fugiram
do lccal, apressadamente , para se porem ao fresco.

Era no ano de I 180, aos 4 dias de agôsto.
Ora, como demorasse para aparecer, ô clero e

o povo de Spalato saiu a procurar o Santo e deram
com o corpo scb o amontoado de pedras. To,ma-
rârn-no e levararn-oor para a cidade. Ali, proporcio-
naram-lhe magníficos funerais, depositando-o em
seguida, râ igreja de São Bento.
' No lugar dc, bárbaro assassínio, do martírio do

santo prelado, não tardaram em lhe erigir uma capela,
ao lado duma fonte' que, conta-se, vertia água com
virtudes miraculosas.

São Reinier tornou-se padroeiro dos seus do,is
bispados, o de Cagli e o de Spalato. Para o, primeiro,
seu culto Íoi aprovado, eÍl 1819, e para o segundo
em 1690.
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BEM-AVENTURADO FRANCISCO
CECCO (*)

Ermitão

Órfão na mais tenra idade, Francisco, vulgar-
mente chamado Cecco,, apenas entrou na idade da
razáo, tomou dos bens que possuía e distribuiu-os
aos pobres, pelos quais votava grande carinho e
muito se preocupava.
' Sem mais nada de seu, senãc, a roupa do corpo,
entrou na ordem terceira de Sãc, Francisco. Deixou
a cidade natal, Pesaro, e foi esconder-se do mundo.

Francisco Cecco fundou três oratórics, que dedi.
a Nossa Senhora, e ao primeiro dos quais anexou

dar-se inteiramente
severo, austero coo-
aconteceu, suscitar

cou
Im hospital para peregrinos.

Num dêsses, retircu-se para
à contemplação. Puro, virtuoso,
sigo mesmo, só poderia, como
contra si a cólera do demônio.

Com efeito, um dia, o diabo quis anazar-lhe
com a ermida em que se afa.stara de tudo e de todos.,
para só viver para Deus.

Nosso Senhor, todavia, protegeü-o, afastando o
demônio da vida do bem-aventurado ermitão, sem
gue o diabo mal algum lhe fizesse.
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A fama de santo que granjeou logo se espalhou
por tôda a região,. E, das visitas que recebia, êste
e aguêle, seduzidcs por tanta dcçura do bom Fran-
cisco, acabavam, desejosos de imitá-lo, por ficar defi-
nitivamente ao pé do querido de Deus.

Para alimentar tão grande número de discípulos,
foi necessário esmolar. Às esmolas, acrescentava
ganhc,s que lhe advinham de casamentos que cele-
brava, de trabalhos de restauração de igrejas e

capelas arruinadas e de cativc,s que corajcsa e hàbil-
mente conseguia resgatar, arrancando-os da bruta
servidão.

Tantos e tais trabalhos só Íizeram aumentar a

admiração do povo de todo o país. E Francisco,
para não se orgulhar daquela situaçãc, privilegiada
a que o alçavam, precisou lançar mão do cilício e da
disciplina para não cair em tentação. Alias, Fran-
cisco Cecco foi grandemente perseguido por tenta- '

çôes de tôda a sorte. Conta-se que, um dia, passando
por Pesaro, sentiu o cheiro de carne de pcrco assada.
Aspirando c, perfume. de narinas dilatadas, prelibando
o leitãozinho que preparavam ao ar livre, acabou, tal
o desassossêgo que mostrava, por ser convidado para
participar da comezaina.

Francisco, Iutandc, afogando o desejo, agrade-
ceu. Agradeceu, mas suplicou que lhe dessem um
pedaçc, para levar paÍa mais tarde.

Aquêle mais tarde, que os que lhe deram uma
boa porção e julgaram fôsse para o jantar, estavam
redcndamente enganados: Francisco, terrivelmente
envergonhado de si mesmo, pela gula que quase não
pudera sufocar, suplicara a carne do leitãozinho para
comê-la bem maís tarde, alguns dias depois, quando,
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então, jit dura e pràticamente estragada, eastigaria
aquêle afoito desejo.

Assim, dias após ter ganho o petisco, disse para
si mesmo, à hora do almôço,:

Agora come, esta carne podre, dura e infecta,
para que te livres paÍa sempre da gula.

Tal almóço lhe affazou com a saúde, e agui se
conta a história do galc, que ao bem-aventurado servia
de relógio, cujos primeircs cantos, noite alta, avisa-
vârl-ro da hora em que devia deixar o duro catre
para cantar o doce ofício: os discípulos, julgando gue
uma boa canja ao ermitão seria muito benÍ.azeja,
tomaram da bela ave e a mataram e depenaram.

Francisco, aguela noite, não o,uviu o fiel câ[tâ-
dor encher a noite silencic sa com o canto gue o f'azia
pular para o ofício. Que sucedera?

Singelamente, buscou os companheiros, à cata
de notícias do galináceo. E, guando, honrorizado,
Íicou sabendo que o haviam matado, para a boa
canja gue lhe faria bem, arranjando fôrças, saiu
correndo rumo à cczinha, onde a ave, depenada e
bem morta, jazia em cima de tcsca mesa.

Lá, devotamente, sôbre o galo, f.êz o sinal da cruz,
restituindc-lhe as penas e a vida.

Pouco antes da morte, Francisco, com todos os
discípulos, viajcu para Assis. Grande devoto de São
Francisco, não queria deixar êste vale de lágrimas
sem ter recebidc a indulgência da Porciúncula, para
onde foi com grande ansiedade, contrito,, humilde e
apequenado.
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É-nos grato, aqui, relatar a bela guestão da
Porciúncula. |ohannes )oergensen, que de modo
completamente satisfatório escreveu sôbre São Fran-
cisco de Assis, narrar-Íros-á tão fascinante guão dis-
cutida história.

"No ano do Senhor de 1216, e numa noite de
julho, São Francisco, ajoelhado sôbre a terra nua,
estava absorto na profuda doçura da oração, De
repente, râ igrejinha da Porciúncula, onde êle orava,
espalhou-se uma torrente de luz vivíssima, serre-
lhante a uma grande auréola solar. E, no meio
daquela cálida lumino,sidade de o,uro, viram-se a doce
figura de |esus Cristo e a imagem sorridente da bem-
aventurada Virgem, circundadas por uma grande
multidão de Anjos circunfusos e perdidos naguela
imensa aurêola de esplendores.

"Os dois celestes personagens, sentados num
trono real, vinham visitar o seráfico Pai, e pergün-
tar-lhe o gue de melhor queria para a salvação eterna
das almas. E, sem hesitar um momento,, Francisco
respondera:

Santíssimo Pai nosso, conquanto eu seja
miserável e pecador, rogo-te gue a todos guantos,
arrependidos e confessados, vierem visitar esta igreja
concedas-lhes amplo e generosc,perdão, com comp'leta
remissão de tôdas as suas culpas".

O gue tu pedes, ó Frei Francisco, é grande,
disse-lhe o Senhor, mas de maiores coisas és digno,
e maiores coisas terás. Acolho, pois, a tua prece,
mas com a condição de que, de minha parte, peças
ao meu Vigário na terra ess.a indulgência".
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"Pode, pois, cada um imaginar como ao Poue'
rello interesiôu achar-se, ro mais breve espaço de

tempo possível, râ presença de Holório III, Íeceo-
temãnté eleito para a ,cátedra de Pedro, a fim de

obtera confirmação de guanto pelo céu lhe Íôra
concedido.

"Ef etivamente, no dia seguinte, bem cedinho,
São Francisco, juntamente com Frei Masseo, tomava
o caminho de Perusa e apresentava-se ao Papa. E
assim começou a falar-lhe:

Padre santo, ha algum temPo, com o auxílio
de Deus, eu vos reparei uma igreja em honra da
Virgem Mãe de Cristo. Ago'ra suplico a Vossa San-
tidade ponhais nessa igreja uma indulgência, se-m

obriSlsáo nenhuma de ofertas, no dia de sua dedi-
caçao .

"Honório Íicou grandemente surpreso', po'rguanto
a graça gue o Santo pedia ,era simplesmente singular:
naguele iempo tôda indulgência nunca andava disso-
ciaãa da obrigação de alguma oferta. Todavia, à
vista daguele i.radezinho ajoelhado aos seus pés, em

atitude tão humilde e devota, mas também de guem
está firm,emente persuadido de ser atendido, o Papa
COmOVeU-Se.

E por guantos anos gueres esta indulgência?
perguntou-lhe.

Padre santo, respondeu Francisco, não peço
anos, mas almas".

Que gueres dizer com isto?"
" - Eu quereria, beatíssimo Padre, se a vós

assim apraz gue todos aguêles gue forem à Porciún-
cula, contritos dc,s seus pecados, e depois de se cor-
Íessarem e de receberem a absolvição, obtenham a
remissão de todos os seus pecados, râ pena e na

145
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culpa, no céu e na terra, desde o dia do seu batismo
até o dia e a hora em que entrarem ne,ssa igreja
de Maria".

"Mas o Papa respondeu:

Não sabes que nãc, ê costume da Cúria
Rcmana conceder tal indulgência?"

Senhcr, redarguiu o Pouerello, náo sou eu
que peço isto, mas vô-lo pede Aguêle da parte de
guem eu venho: |esus Cristo".

"Ouvindo isto, o Papa logo respondeu, e por
três vêzes;

Em nome de Deus, concedo-te esta indul-
gência".

"A êste cológuio tinham estado presentes alguns
cardeais, os guais, depois de ouvirem as últimas
palavras do Papa Honório, assim começaram a
dizer-lhe:

Santidade, se concedeis a êste tal indulgên-
cia, destruireis a da Terra Santa; enguanto a das
duas basílicas de São Pedro e de São Paulo perderá
todo valor " .

la lha demos, disse o Papa, e não podemos,
nem convém, revogar c que havemos concedido;
apenas modificá-la-emos de modo que não se estenda
além de um dia natural".

"E, virando-se para Francisco, disse-lhe:

Desde agora, concedemos gue todo aquêle
que entrar na igreja de Santa Maria dos Anjos,
sinceramente arrependido e confessadc, seja absol-
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vido de tôda pena e de tôda culpa; e queremcs que
esta indulgência valha cada ano, in perpetuo, por
um dia sômente, a começar das primeiras vésperas,
incluídas nelas a noite, atê as vésperas do dia
seguinte".

"Logo que o Pontífice terminou de falar, Fran-
cisco inclinou-se respeitosamente e Íêz menção de
partir. Mas o Papa, chamando-c,, disse-lhe:

o simplório, c,nde váis, sem um dccumento
que ateste a nossa concessão?

Padre santo, a mim basta a vossa palavra.
Se esta indulgência é obra de Deus, êle cuidará de
manifestar a sua obra; eu não preciso de nenhum
instrumento: êsse documento deve ser a Virgem
Maria, Cristo o tabelião, e c;s Anjos as testemunhas",

E, dito isto, partiu de Perusa ccm Frei Masseo,
tornand o a f.azer o mesmo caminho, para retornar a
Santa Maria dcs Anjos.

"Chegado a Collestrada, sentiu necessidade de
repousar. E foi aqui gue, dormindo, fci-lhe revelado
por Deus que a indulgência a êle concedida na terra
pelc, seu Vigáric, tinha sido confirmada também
no Ceu.

"No dia 2 de agôsto do mesmo ano, dia desig-
nado Fara a so'lene consagração da igrejinha da
Porciúncula, o Pouete'llo, encarregado pelos bispcs
de Assis, de Perusa, de Todi, de Espoleto, de
Nccera, de Gubbic, e de Foligno, vindos para a fausta
circunstância em Santa Maria dos Anjos, promulgou
nestes têrmos, à imensa multidão de povo gue o
escutava, a célebre indulgência;
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"Queto ma,ndar-uos todo's para o Pa.
raíso. Nosso Senhor o Papa Honórío
concedeu de uoz esta indulgência. Pela
qual tanto uós que estais aqui presentes,
ca,mo aquêles que neste dia, nos anos subse,
qüentes, uierem a esta igreja, com o cota:Ção

bem disoosto, e estiuerem uerdadeiramente
arrependidos, terão o perdão de todos os
seus pecados" ,

":Êste o [ato, genuíno, da Indulgência da Por-
I ,,

cluncula

Questão srandemente discutida, a Indulgência
teve ardentes propagadores como encarniçados Per-
seguidores, a ccmbatê-la, no tempo mesmo em que

São Francisco vivia, "mas, nem por isto o místico
arbusto da Indulgência, que da sraça divina hauria
seus vitais humores. secava ou se curvava ao choque
das contradições. Como o caniço evangélico do
deserto, ela não se abalava. nem se quebrava pelo

soprar dos ventos, mas multiplicava e estendia os

seus ra.mos, e fincava por tôda parte taizes mais
prc,fundas".

ATESTADO DE GIÁCOMO CÓPOLLI

"Testemunho de um nobre soldado tal como
o,uviu da bOca do beato confessor Francisco. O
qual testemunhc, Frei Ângelo, ministro, escreveu de

sua mão para perpétua memória.
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"O senhor Giácomo Cópolli de Perusa referiu
a mim, Frei Ângelo, ministro, perante Frei Deodato,
guardião de Perusa, e Frei Ângelo, meu companheiro,
como outrora, em presença de sua mulher de Giaco-
muccio, e de outra senho'ra, interro,gou Frei Leáo,
companheiro de São Francisco, para saber se era
verdadeira a Indulgência da Porciúncula. O gual
respondeu: assim é, e acrescentou gue o beato Fran-
cisco lha contara com estas palavras: isto é, que
pediu ao Papa conceder a Indulgência ao lugar
sobredito, nc, aniversário da consagração. E o papa
perguntou-lhe quanto gueria. E o papa falou de um
ano e de três, e chegou até sete. Mas São Francisco
não fi,cou satisfeito. E então o Papa perguntou-lhe
guanto queria. O qual respondeu: "Santo Padre, se
assim apÍaz a vossa santidade, eu desejc, que, em
vista dcs benefícios gue o Senhor fêz naquele lugar,
e continua a f.azer, todos aquêles que ali vierem bem
contritos e confessados, tenham a Indulgência de
todos os seus pecadc,s, sem outra fadiga e estôrvo".
E o Papa respondeu: "Consinto gue alsim seja". E
havendo sabido disto os Cardeais, disseram ao Papa
gue revogasqe a Indulgência, pois gue era de prejuizo
para a da Terra, Santa. E o Papa disse, "Não a
revogarei de modo algum, depois que a concedi". E
aguêles responderam: "Ao menos limitai-a o quanto
puderes". E então o Papa declarou gue eÍa era
válida por um dia natural.

"E, hãvendo-se o beato Francisco, depois da
concessão, afastado da presença do Papa, ouviu uma
voz gue lhe dizia: "Francisco, fica sabendo que, do
mesmo modo gue esta Indulgência foi concedida rra
terra, assim também foi confirmada no Céu". E disse
São Francisco a Frei Leão: "Conservarás êste se-
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grêdo, e não o revelarás a ninguém, senão no dia da
tua (. ) morte, pois ainda não ê chegado o tempo;
porquanto esta Indulgência ficará oculta por algum
tempo, mas o Senho,r a tirarâ da obscuridade e a
tornará manif esta".

"E, após algum tempo, o Senhor Giáco'Iro, Çuê-
rendo certificar-se melhor da coisa, interrcgou de
novo o dito Frei Leão. E Frei Leão' respondeu gue
assim era ccmo lhe havia dito. E a predita Senhora,
Maitana, conf irmou em presença dos sobreditos o
testemunho dc Senhor Tiago. E o Senhor Giacomo,
sacerdote de Santa Luzia del Colle, gue é cognomi-
nado Giacomuccio, confirmou inteiramente perante
os sobreditc,s o atestado do Senho,r Tiago. E tôdas
estas coisas sucederam no lugar onde morou Frei
Egídio, a 19 de agôsto, dentro da oitava da assunção

da bem-âveÍlturada Maria".

Por Wadding, sabe-se que |oão de Alverne, com
regularidade, ia à Porciúncula, onde ajudava â cor-
fessar peregrinos.

Um dia, aconteceu "cc,nfessar na Porciúncula
um certo velho, de cento, e mais anos, que morava
nas circunvizinhanças de Perusa, não longe da cidade
de Assis, e envergava o hábito da ordem terceira.
Pelo que o Santo, admirado de ver tanta piedade num
homem jâ táo avançado em anos, perguntou-lhe por
que não tinha um pouco mais de indulgência com o
seu mísero corpo, e empreendia uma viagem tão fati-
gante. Ao gue o velho respondeu:

(*) No Códice 225 de Volterra lê-se: até o dia de minha

morte.
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Reverendo Padre, se eu não pudesse vir,
f.ar'me-ia transpo rtat e mesmo arrastar, contanto
gue río perdesse tamanho beneÍício, neste dia tão
sagrado".

E de onde, ó bom homem, replicou o confes-
sor, depo.sitas tanta fé nesta Indulgên cia?,,

"Respondeu aguêle:
são Francisco, muitas vêzes, fsi recebiiro

em casa de meu pai, e ali estêve quando fci u p"ru.ã
ter com o Papa pârâ; obter u ..nÍirmação da Indur-
gência gue o senhor jâ lhe havia concedido. ràientão gue o Santo contou esta coisa, e eu, que
estava presente, a c,uvi. por isto, nunca deixei, ;J;ano, tôdas as vêzes gue as fôrças. e a, saúde mo
consentirem, nem nunca deixarei enquanto puder etiver vida, de vir a êste lagradc, te-plo ?-- 

""rtàsagrado_dia, plra ganhar o pe"rdão,' Á.d unr. liõÇ-.,
tomo VI, n. 26 pg. 164).

A CONFIRMAÇÃO DA INDULGÊNCIA
VIVAE VOUS ORACULO

FEITA POR MARTINHO IV, REFERIDA
POR BARTHOLI

Alguns dias antes das carendas de agôsto, aotempo em-q-ue a cúria Romana residia 
"-"orrrieto,e o Papa Martinho se entretinha *ãi.orrer secre_tamente com Frei Mateus d'Àcguasparta, Leitor-àoSacro Palácio, e depois Crra"áÍ, ;ã;;" . Camer_Iengo de corte se ápr"r.nta: ae, pontífice e lhe diz:
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SantíssimoPadre,muitosdosnossosfami-
liares pediram-me per-missão p.?iu poderem ir a Santa

úàriJ dos Anio.,'u fim de áli lrróturem a Indulgên-

cia: que devo eu f.azer?"
'tAo gual o senhor Papa- não respondeu' mas'

volvendo-se i;g; ú; Frei'llateyg, perountou-lhe:

Que perrsas tu, á É'"i Matãus", d^ Indul-

gência de Santâ Maria, sô!1e a qual agcra nos inter-

roga o nosso Camerlengo?"
"O qual resPondeu.:

iJeatíssimo Padre e senhor, a mimlne p€rece

que ela é t*;;, ;;rdaderra e justa' gue São Fran-

cisco, a gr"*-1 Sá"t, Sc inscreveu no álbum dos

§;;tàr,' pà, íiu"e, ;,rlgado santas e justas rôdas as

palavras e tOãa, u, obias dêle, cbteve'de Honório III
ã;t" indulgêr.iu, e êle próprio depois püblicam:il"

a pregcu a uma infinidad" 4 gente' como hoje a,n,et-

tamente o atestam muitos Coápanheiros do mesmo

Santo e outros homens e mulheres gue estiveram

semelhantemente presentes à publicaçãó dessa Indul-

gência".
"E o senhor Papa logo-redarg-uiu' dizendo:

Tu Pensas'bem, Frei Mateus' que estl

Indulgência .à;u verdadeirjr e justa' iâ que não ê'

.rú"que um táo _grande Santo Íizesse ou pregasse

püúh"àente na I§rgja de Deus alguma coisa que

não se upoià.r" "ã 
fár"s seguras e iOlidas. E nós,

ãã pãi,;'d" ó.r" e dos seus L"utot Apóstolos Pedro

" P"rlo, aorrfirmamo-lâ, e, dado que não existisse

i .; i a" ""*, a concedemos, e queremos que exista;

(**) <<Non tlubitavit ipse Martinus fV

tiae, licet dicat, si hactenus in Portiuncula

concedldimus. . . )), P' Grouwels, Ilist' crit'

Sngelorurn, etc., p. rII, Antuerpiae' 1726'

de veritate Indulgen-
non fuisset, ea,m no§

sac. Indrú B. ltlariae
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e por isto de bom grado permitimos gue todos os
nossos familiares gue disto Í.izerem pedido possam
ir, porgue, indubitàvelmente, obterão a remissão de
todos os seus pecadcs. E de tôdas estas coisas, tu,
ó Frei Mateus, farás escrever, por no,ssa ordem, uma
memória pelo modo gue julgares mais oportuno".

"O qual respondeu:
Padre santo e senhor,

lhante escritur a f.azer em favor
cia, quando o beato, Francisco
enguanto viveu, contentando-se
vra e com a concessão papal?"

"E o senhor Papa respondeu:
Fazes bem, ó Frei Mateus, erÍl não guereres

nenhum documento; e portanto concedemos esta
Indulgência, com simples palavras, confo,rme dis-
semos".

Não é, pois, de admirar, gue o bem-aventurado
Francisco Cecco ansiasse por visitar Santa Maria
dos Anjos, como com ânsia e muito contrito e humilde
e apeguenado a visitou.

De volta da Pc,rciúncula, leve e angélico, fundou
com a bem-aventurada Miguelina, a Ccmpanhia da
Misericórdia, falecendo doce e santamente em 1350.

Enterrado na catedral de Pesaro, ali ainda lhe
repousam as relíquias.

Pio IX aprovou-lhe c, culto.

153
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da predita Indulgên-
nunca ousou pedi-la,
coon a simples pala-
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No mesmo dia, em Colônia, a comemoração de
martírio em Milão,Sao Protásic , mârtfu: sofreu Q

eôm Gervásio, seu irmão, aos 13 das calendas de

julho, 19 de junho,' 
Em Besançon, os santos Epifânio e Isidoro. Sao

dOiS mártires desconhecidos, cujas relíquias, êflcôIl-
tradas rc, âro de I 3lg, pelc arcebispo de Vital, erairi

veneradas na catedral de Besançon.
No Maine, os santos Peregrino, Macho'rat e

Vivenciano, mártires, no século VI. Segundo a lenda,
uma jovem espanhola chamada Flamínia foi Íeita
prisioneira na batalha de Vouillê por um nobre franco
que vivia no Maine. Os três irmãcs da moçâ puse-
fâÍn-se em campcr para procurá-la, mas quando' aquêle
nobre soube do cáso, eáviou servôs para persegui-los'
O mais velho, Peregrino, foi estrangula{o, e o §e-

gundo, Mactrorat, iraveirtente Ierido. O terceiro,
Vivencianô, ecnsefrüiu fugir e entrou a serviço de

um honrem do,país." Compánheiros de trabalho, inve-
joso das virtúdes de Vivenciano, concertado um

sinistro plano, assassinâfâIll-ro friamente. E eSSeÍl-

cialmente local o culto dos três irmãos mártires.
Em Tulle, Sãc, Balmado, sclitário (século V-lt ) "

Da Àquitânia, Balmado foi mcnge entre os de Man-
CeaUX.' Qurrráo das invasõe. t ot-undas, levaram-lhe
as relíquias para Tulle, a 12 de iulho. crê-se que

faleceu no diu 4 de agôsto dum ano que não §e

precisa.' Ep Roma, na via Latina, São Tertuliano, padre

e mârtir, que, ferido cruelmente com porretadas' pela

fé, sob o í-p.f'dcr Valeriano, teve depo,is as costas

gueimadas, es maxilares partidos e foi estendido no

cavalete, ,u.guá" a golpàt de nervo de boi, enfim'

içt dq ,ido al.ápigdâ iero'inou o martírio ' F Em
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Constantinopla, Santc, Eleutério, mártir, da classe
drs senadores, que fci decapitado, por amor a ]esus
Cristo, durante a perseguiçãc, de Maximiano. Na
Pérsia, as santas mártires Iá e companheiras: depois
de jâ terem sofrido diversos tormentos, morreram com
ncve mil cristãcs, que o rei Sapor tinha no cativeiro.

Em Verona, Santc Agábio, bispc e confesscr.
Em Roma, Santa Perpétua, que, tendo sido batizada
pelo apóstolo São Pedro, atraiu seu filho Narácio, e
Africano, seu marido à [é de ]esus Cristo e sepultou
c,s corpcs de um grande número de santcs mártires:
por [im, carregada de méritcs e de boas obras, passou
dêste mundo pura uma vida mais Íeliz.

***

I
I
I



5., DIA DE AGOSTO

SANTA AFRA
COMPANHE

US

Mártires

Pelo ano 290. s.b a perseguição de Diocleciano,
um santo Bispo, Narciso' de nome, obrigadc' a fugir
de seu país, veio a Augus,ta, na Récia, atualmente

Aubsburgo,, na Baviera. Acompanhadc, de seu diâ-
cono Félix, entrou em casa de uma pessoa de nome

Afra, sem saber gue era uma meretri1 |ulgou ela

que êle vinha com as mesmas intenções de tantos
outros e preparou-lhe o jantar. Quando êle- se pôs

à mesa, começou por dizer os salmos com seu diáco'Ilo.

A[ra,. que jamais tinha visto, algg semelhante, ima-
ginava 

-perguntar-lhe 
quem era. Quando soube .que

ãru .r- titfo, atirou-se a seus pés, dizendo: Senhor,

sou indigna de vcs ter aqui e não há outra criatura
mais miJerável em tôda a cidade! Narciso Í€spoll-
deu: Meu Salvador tc,cado por uma mulher muito
impura não ficou maculado; êle a purificou, âo, corl-

trário. VOs também, recebei a luz da Íê e sereis

purificada de todos os vossos pecados. Como? disse

A[ru, eu, gue cometi tantos pecados como c,s cabelos

de minha 
'cabeça, coÍlc, poderei ser purificada de

E SE
I ROS

I
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tanta imundícia? Crede, sômente, respondeu Nar-
ciso, rêcebei o batismo e sereis salva. Então, cha-
mando as três moças que a serviam, de nome Digna,
Eunômia e Eutrópia, ela lhes disse: Êste homem que
veio a nossa casa é um bispo dos cristãc,s e êle dis-
sê-Íle : Se tu crêres em Cristo e receberes o batismo,
poderás ser purificada de todo pecadc,. Que vos
parece? Responderam-lhe: Sois nossa patroa; nós
vos seguimos no mal, como nãc, vos seguiremos para
obter-lhe o perdão? O Bispo com seu diácono, passou
a noite em oração e no canto dos salmos: A[ra e suas
companheiras as'sistiram e respo,ndiam: Amém.

No dia seguinte, vieram prender os dois hóspe-
des. Afra os escondeu e falou aos enviados da polí-
cia, de maneira a enganá-los. Um deles lhe disse:
mas aquêles que vieram à vossa casa, ontem à tarE,
eram cristãos, e eu os reconheci, porque faziam o
sinal da cruz, sôbre a qual o sêu Cristo sofreu, e ela
replico,u: Se fôssem cristãos- teriam entrado na casa
de uma prostituta? SO vem à minha casa pessoas
que se parecem comigo. Quando os agentes da
polícia se retiraram ela foi à casa de sua mãe Hilária,
contou-lhe tudo o que se tinha passado e como o
bispo lhe tinha pro,metido f.azê-la cristã e todos c,s

seus pecados lhe seriam perdoados. A mãe exclamou
cheia de alegria: Deus queira que me aconteça o
mesmo! O bispo passou pela casa dela, pela tarde;
ela o recebeu com a mais profunda veneração e lhe

Iexpôs singelamente qual. tinha sido atê então seu
culto religic'so. Meus parentes, o,riginários de Chipre,
trouxeram para cá o culto de Vênus, a quem coosâ-
grei uma filha. Como essa deusa só pode ser hon-
rada por pessoas que se prostituem, eu permiti a

t57
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minha filha morar num lugar de prostituição, persuâ-
dida de que a deusa 'ser-Íne -ia tanto mais favorável,
quanto minha filha mais e mais se dedicasse a imitá-la.
O bispo nãc pôde deixar de chor aÍ a essas palavras.
Frescreveu acs catecúmenos vários dias de jejum, e,

depois de os ter suficientemente instruídc,, batizou
Hilária com sua f ilha, suas domrâsticas, bem como
parentes e amigos. Depois de ter ficado nove meses
em Augsburgo, Narciso partiu para Girão, na Espa-
nha, onde, no espaçc,de três anos, ganhou um grande

Fovc, para Deus. Por fim, um grupc de infiéis, que
havia muito tempo lhe armava embcscadas, preÍI-
deu-o na igreja, no momento em gue ia celebrar os

santos mistérios e o matou com seu diácono Felix.
Ademais a Espanha, depcis de ter estado sob c domí-
nic, de Maximiano Hercúleo, passou ao de Severo e

Maxêncio, que foram também perseguidores.

Entretanto, a perseguição Í.azia-se sentir também
em Augsburgo. Prendia os cristãos e os f.aziam
morrer em diversos suplícios; Afra fci do número dcs
mártires. O juiz, chamado Gaio, diante do qual ela
fci levada, tendo sabidc, da sua profissão, disse-lhe:
Sacrifica aos deuses, pois te ê preferível viver a
morrer nos tormentos. Afra respondeu: Tenhc muitos
pecados que ccmeti quando desconhecia a Deus, mas
ã qu" me-ordenais f.ázer, iamais farei. Gaio: - Vai
sacrificar no Capitólio. AÍra ; - Meu capitólio ê

Cristc,, diante do qual tenhc os olhos. Ccnfesso todos
os dias meus pecados. E porque sou indigna de lhe
c,ferecer um sacrifício, deseio ser sacrificada eu mesma
por seu nome, a fim de que o corpo pelo qual pequei
seja purificado pelos tcrmentos. Gaiot - Pelo que
sei, es uma mulher pública; sacrifica, pois és estranha
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ao Deus dos cristãos. Afra i - Meu Senhor |esus
Cristo, disse gue tinha descido do céu para cs peca-
dores. Seus Evangelhos testemunham gue uma mulher
perdida lhe regou os pés com as lágrimas e recebeu
o perdão, e que êle jamais despr ezoi essas mulheres,
nem o§ publicanos, a quem mesmo permitiu comer
com êle. Gaio: - Sacrifica, a fim de gue teus aman-
tes continuem a te amar e a te enriguecer. Afra:
jamais receberei êsse dinheiro execrável. O que eu
tinha, atirei-o com as imundícias, pc,rgue nãó fôra
adguirido com boa consciência. Meuó irmãos, os
pobres, não o gueriam; mas eu os obriguei a receber,
por minhas preces, a fim de que rogassem por meus
pecados. Gaio i - Cristo nada guer de ti. Em vão
queres reconhecê-lo, por teu Deus; uma prostituta não
pode ser chamada de cristã. Afra i - Não mereço
o nome de cristã, é verdade, mas 'a misericórdia áe
Deug qu9 iulga, não segundo o mérito,, rnâs segundo
sua bondade, quis admitir-me a êsse nome. Gaic i -como o sabes? Afra i - sei que Deus não me a[as-
tou de sua presença pois me permite vir à gloricsa
confissão de seu santo nome, pelo qual espero receber
o perdão, de todos os meus crimes. Gáio : - São
histórias. Sacrifica antes os deuses que te salvarão.
Afra i - Meu Salvador é Cristo, qu" morreu por
mim na cÍuz, e prometeu os bens do paraíso ao ladrão
que o confessava. Gaio | - SacriÍica, ou f.ar-te-ei
clespir e chicctear na presença de teus amantes. Afra:

SO sinto confusão po,r meus pecados. Gaio i -sacrifica aos deuses: é uma veígcnha discutir por
mais tempo contigo; do contrário, morrerás. Afra:- -É o gue desejo, se todavia não fôr indigna de erco,,-
trar c descanso por. essa confissão. Gãio i - Sacri-
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Íica, do contrário, f.ar-te-ei atormentar e depois $uei-
mar viva. AÍra i '- Que êste corpo no gual' peguei

receba muitos tormentos por minha alma; não a Ílêo-
charei com sacrifícios aos demônios.

Então o juiz ditou esta sentença: ordenamos gue

AÍra, mulher- pública, gue se declarou cristã e gYe

não guis participar dos sacrif ícios, seja gueimada

viva. I."diutamente oS executores levaram -ÍLd d uma

ilha de Lesh, onde a despira,m e ligaram a qm poste.

Ela ergueu os olhos ao céu e Íezou conl lágrimas'

dizendõ: Senhcr, Deus onipotente, |esus Cristo', gu9

náo viestes chamar os justos, mas cs pecadores à

penitência e gue prometestes por vossa palavra invio-

iavel gue a qualquer hora em gue o pecador se coo-

verta, vós vos eiguecereis de ieus _pecados, recebei

nesta hora a penitãncia de meus sofrimentos, e, pelo

fogo temporai preparado a meu cc,rpo, livrai-me do

fo[o eterno, qJ. .iugima a alma e o corpo' Depois'

fodearaÍl-flê ã" gãhot e acenderâIll-IloS. Ouvia-se

ainda sua voz 
" "L 

dizía: Eu vos dou graças Senhor

ies Cristo, pela honra gue me concedestes de me

íeceber co,mo ,iti-u pot ,rtsso nome, 'qt 
gue fôstes

oferecido na cÍuz, vítima única por todo o munoo,

iusto pelos injustos, isento de peca{o por todos os

p".udãr".. Eu vos o,fereço meu sa,crifício, a vós, meu

b"rr, gue reinais co,m o Pai e o Espírito Santo, nos

séculos do, século,s. Amém. E assim dizendo, exalou

o ultimo suspiro.
Entretanto, Digna, Eunômia e Eutrópia' qte

tinham sido escravas, pecadoras como ela e batizadas

;; ã" pàt" sanro Bispo Narciso, estavam à beira

do rio. Elas passaram à ilha e encontraram o' corpo

de Santa A[ra inteiro. Um ÍaPaz que estava com

elas passou a nado e levou a notícia a Hilária, mãe
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da mártir. Ela veio de noite, com os padres de Deus,
levou o corpo e o ccloco'u a do,is mil passos da cidade,
numa sepultura que tinha feito para ela e para os

seus. Gaio veio a sabê-lo, e mandou c's seus com
ordem de as persuadir a sacrificar, se possível; se não,
queimá-las no mesmo sepulcrc,. Os so'ldados, depois
de ter em vão empregado promessas e ameaçâs, v€Íl-
do-as firmes em se recusarem a sacrificar, encheram
o sepulcro de galhos e de espinhos secos e o fech'aram
sôbre elas; acenderam o fogo e retirarâlrl-se. Assim,
no mesmo dia em gue Santa Afra tinha sido sepul-
tada, sua mãe e suas três servas sc freram também
o martírio. Os sepulcrc,s dos antigos eram constru-

ções elevadas e muitas vêzes bastante grandes para
conter até vários aposentos. ( 1 )

r**

(1) Ruinart, et Acta ÍiS. 5 aug.
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SANTO OSVALDO

Rei da Inglalerrq

Pelo ano 640, o Papa Honório mandou à Ingla-
terra são Birin, que prometia ir ao interior do pãís,
gld. ninguém ainda tinha pregado o Evangãlho,
Para êsse fir_'L _fo,i sagrado bispo por Astério, Birpo
de Gênova. Mas, tendo chegado à Bretanha, 

"rrír"os Gevisses, depois Sa,xões ou Saxões ocidentais, e
encontrando-os todos ainda pagãos, julgou inútil ir
procurar além outros infiéis. converteu-lhes o rei
chamado Cinegislo, e, depo,is de o ter instruído, bati-
zau-o com seu povo. Santo Osvaldo, rei dos Nor-
thumbros estava presente e recebeu o rei, da fonte
batismal, cuja filha depois, desposou. Os dcis reis
deram a São Birin a cidade de Dorcingue, hoje
Dorcester, para, lâ estabelecer a sé episcopal. Eie
construiu várias igrejas e as consagrou, e também aí
morreu, depois de ter convertido por seu trabalho
muitos povos. A Igreja honra-lhe a memória a 3 de
dezembro. No seu tempo, um piedoso sábic, solitário,
chamado Meidulfo, f undcu o mosteiro famoso de
Malmesbrry. Q)

Santo Osvaldo, rei do Northumbros, era sobri-
nho do santo, rei Edwin. Mas não o substituiu

(2) Bed., l. IIf, c. VII.
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imediatamente. Primeiro, o reino foi dividido entre
dois reis, que, depois de terem recebido o batismo,
recaíram na idolatria. Reinaram pouco, pois, no
mesmo ano de sua apostasia, ano que o,s inglêses,
por isso mesmo chamaram de ano funesto, foram
derrotados e mcrtos por Cedwalla, rei dos bretões.
Santo Osvaldo, irmão de um dêsses reis, vingou-lhe
a morte e, ccm um pequen,o exército, derrctou as
tropas imensas de Cedwalla, que tambem foi morto.
Atribuiu-se essa vitória à piedade do, rei Osvaldo,
pois, para se preparar ao combate, fincou uma cÍuz
e gritou a todo o exército: Ponhamo-Ílcs de joelhos
e ro,guemos a Deus, todos juntos, que nos defenda
dêsse soberbc, inimigo, pois que sabe gue empreende-
mos esta guerra justa pela salvação de nossa pátria.
Êsse lugar chama-se Campc Celeste : 'ai, realiza-
ÍâÍl-se vários milagres e cortavam-se pedacinhos
dessa cÍuz, que se punham na água,, para curar
homens e animais. (1)

Logo que Santo Osvaldo se estabeleceu em seu
reino, pensou em tornar cristão todc, o povo,. Para
êsse fim, mandou acs anciãos dos esccceses, isto ê.,

irlandeses, entre os quais tinha recebido o batismo,
pedir um bispo, para instruir os inglêses, seus súditos.
Mandaram-lhe primeirc urn hc"mem austero que, tendo
pregado algum tempo, sem resultado, voltou ao país
e disse na assembléia dr's anciãos que nada tinha
podido f.azer por que o tinham mandado a bárbaros,
de um espírito duro e indomável. Reuniu-se então
um ccnselho, com qrande desejc, de se cuidar da
salvação daquela gente. Um dos presentes, chamado
Aidano, disse ao padre que tinha sido mandado:
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(1) Ibid., c. If.
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Parece-me, meu irmãc, que fôstes mais duro do que
eÍa preciso com aquêle povo grosseiro e que não
começastes, segundc, a dc"utrina do apóstc,lo, por lhes
dar o leite suave da instrução, até que fôssem capa-
zes de deveres mais perfeitos. Todos os presentes
voltaram cs olhos para Aidano e, depois de terem
bem examinado suas palavras, resolveram mandá-lo
para a instrução daquele povc,, como excelente em
discrição, que é a máe das virtudes.

Os escoceses, a quem o rei Osvaldo se dirigiu
eram monges da ilha de Hi e do mosteiro fundado
por São Colcmbo ou Colo,mbano, o antigc,, flo século
precedente. O padre Segens, erâ-lhe então o abade
e foi êle que mandou São Aidano ao rei Osvaldo, com
outrc,s monges, depc,is de o ter sagrado bispo. O
santo bispo começou a pregar e a estabelecer a nova
igreja. Viu-se então, muitas vê.zes, um espetáculo
admirável. Enquantc, o bispo pregava, como não
sabia, bem o inglês, o rei servia-lhe de intérprete aos
seus duques e oficiais, tendo aprendido perfeitamente
a língua irlandesa em seu auxílio. Desde êsse tempo,
vários irlandeses vinham cada dia pregar a fé com
grande zêlo, nas províncias sujeitas ao, rei Osvaldo
e os que eram padres administravam o batismo. Cons-
trtríam-se igrejas em diversos lugares e o rei dava
Iiberalmente as terras para se fundarem mosteiros
onde os jovens inqlêses aprendiam as letras e a dis-
ciplina regular. Po,is êsses missionários irlandeses
eram na maicr parte monges, bem como Santo
Aid'ano, seu Bispo.

Êle praticava por primeiro o que ensinava. Desa-
pegado de todos os bens dc, mundo, quando os reis
ou os ricos davam alguma ccisa, comprazia-se em o
distribuir aos pobres, gue enccntrava. Ia ordinària-
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mente 'a pê, nãc, sõmente pelas cidades, mas pelos
campos e detinhâ-se com os que encontrava, pobres
c(r ricos, para os convidar a receber o batismo, s€

eram infiéis, ou se eram cristãc,s, para o's fortalecer
na Í.ê e os excitar à esmola e às bcas obras. Queria
que todos cs que o acompanhavam, clérigos ou leigos,
dedicassem um momento todos os dias à leitura das
Sagradas Escrituras e a aprender cs salmos. Se o
rei o convidava à sua mesâ, o que era rârc, entrava
com um clérigo ou dois; e, depois de ter tomado um
pcuco de alimento, apressavâ-se em sair para se dar
com os seus, à leitura e à oração. A seu exemplo, as
pessoas piedosas de um e cutrc, sexo, tomaram o cos-
tume de jejuar todo o ano, fora o tempo pascal, as
quartas-feiras e as sextas-feiras, atê à hcra de nona.
Nem o respeito, nem o temor impediam Santo Aidano
de repreender com fôrça as pessoas poder,osas; e,

quando êle as recebia em sua casa, não lhes dava
presentes em dinheiro mas sômente em víveres; se

lhe davam dinheiro, com êle resgatava os escravos.
Vários deles gue tinha assim libertado, foram seus
discípulcs e levcu alguns a,tê o episcopado. Havia
apenas um ponto nc, qual c, zêlo de Santo Aidano não
era muito esclarecido. É que, segundo a tradição dos
irlandeses setentrionais, celebrava a Páscoa no dia
da décima-quarta, Iua, contanto que fôsse um do-
mingo. Essa tradiçãc, observa o venerável Beda,
vinha originàriamente de que os irlandeses, estando
colocados for4 do mundo, ninguém jamais lhes havia
mandado cartas pascoais. ( I )

Santo Osvaldo era o mais poderoso rei da Ingla-
terra e governava quatro nações gue habitavam

i65

(1) Bed., I. fff, c. fV e V.
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***

naquela ilha e gue fa,lavam cada qual sua língua:
bretões, pictcs, escoceses e inglêses.' Todavia, óro^veitou-se tão bem das instruções de Santo Aidáno,
que se tornou humilde, manso pârâ com os pobres e
estrangeiros e muito liberal. Num dia de páscoa,
quando estava à mesa com o santo bispo, e iam esten-
der a Tã. para abenço,ar c,pão, o oficial encarregado
de receber os pobres entrou de repente e disse-lhJ qu"
de todos os lados tinha vindo uma grande multidâo,
que estava assentada, nas ruas, esperando esmola.
osvaldo ordenou imediatamente qre lhes levassem
um prato de prata que se tinha servido diante dêle e
que o fizessem em pedaços para se Ihes distribuir.
ccmovidc por tal caridade o 6irpo tomou-o pela mão
direita e disse: Que jamais essa mão se áltere! E
realizcu-se âÇuêle voto. Pois alguns anos depois, o
santo rei, tendo sucumbido numa batalha, a 5 de
agôsto de 642, puseram sua mão numa caixa, onde
ela ainda se conservava incorruta, no tempo do veflê-
rável Beda. (2)

(2) Ibid., c. VI.



sÃo M,ÊMIO (*)

Bispo

São Mêmio foi bispo de Chalons-sür-Mârne,
no século III ou IV.

Padroeiro principal da cidade de Chalons, Mê-
mio fundou inúmeras paróquias e um mosteiro no
lugar agora chamado de Sao Mêmio. Quer a lenda
que o santo bispo foi discípulo de São Pe4ro, gue
o enviou a Chalons com um diácono, São Do'nacia-
no, e'com um subdiácono, chamado Domiciano.

Morto êste último, na rota que per Íaziam, Mê-
mio encarregou Do,naciano de tornar a São Pedro e

perguntar-lhe o gue devia f.azer. São Pedro deu ao
diácono o seu manto e Mêmio, impondo-o sôbre o
morto, ressuscitou-o.

O episcopado do Santo durou cêrca de oitenta
anos, ao gue se diz. Morto, não foi enterrado em
Chalons, mas num lugar próximo, gue lhe tomou o
nome, como acima Íicou dito.

***



SANTA NONA (*)

Mãe de FamíIio

Nascida na Ásia Menor, Nona foi a mãe dos
bem-aventurados Gregório Nazianzeno, de Ce-
sário e de Gorgônia.

Educada cristãmente, casou-se com Gregório,
um magistrado de Nazianzo e pertencente a uma
seita nascida à margem do judaísmo e do paganismo,,
a hipsistariana.

Nona logo converteu o marido, o qual foi bispo
e se tornou santo: São Gregóric, Naziaflzeno, o Ve-
lho, que morreu centenário, em 373, depois de qua-
renta anos mais ou menos de episcopado.

Cristã completa, piedosissima, magnífica mãe de
família, de coração viril, penitente, casta, meig a, pd-
ciente, evitando palavras profanas, o riso rasgado e
inconveniente, caridosa para com os pobres, Nona,
nas igrejas, sempre procurava não dar as costas aos
altares, temerosa de ofender a Deus. Mulher que
dignificou os duros, infindáveis trabalhos domêsticos,
sem ;'amais se irritar, antes a desincumbir-se com
alegria dos queÍ.azeres cotidianos, aceitava com ale-
gria tudo aquilo que Nosso Senhor lhe enviava.

Falecida em 374, Santa Nona ê mencionada
tão sômente nalguns escritos recentes.
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No mesmo dia, em Roma, no monte Esguilino,
a dedicação da Basílica de Santa Maria das Neves,

em $5: Segundo bela lenda nqedieval, Nossa
Senhora upu.""..u em sonhos a um patrício chamado

|oão, quando do papa Liberio, e lhe pedly que erigisse

**, igreia "- 
.úu horru no lugar que lhe seria indi-

cada i"lâ neve. Era em agôsto, e neste mês não há

neve em Roma. ]oão esperou , paÍa ver como poderia
levar a efeito aquêle pedido gue a Virgem lhe Íizeta.
No dia seguinle, uma parte do monte Esquilino
amanheceu ioberta de neve, e o patrício pode desin-

cumbir-se do deseio da Virgem Maria.
Em Autun, o bem-aventurado Cassiano, bispo,

no século IV. Segundo Gregório de Tours (D" Glo-
ria Confessorum) , Cassiano foi, em AutuÍl, o sucessor

de São Reticio, que faleceu em 314.
Na Metopoiâ-ia, os santos Addai e Mari, bis-

pos (século II? ) .

Em Viviers, São Venâncio, bispo, falecido de-
pois de 535.

Em Tremblevif, nâ diocese de Orleans, hoje de

São Viatro, diocese de Blois, São Viatro, confessor
(século VI? ) .

Na dioces,e de La Rc'chelle e Saintes, São

Froult, confessor.
No mcsteiro de Lobbes, Santo Abel, arcebispo

de Reims, falecido em 750.
Em Cambrai, São Thierry, bispo, falecido em

863, Nomeado bispo por Luís, o Piedosor, eÍrl 830
ou 831, foi sagrado pelo arcebispo de Reims, Ebbon.
No ano em que faleceu, iniciara a construção duma
igreja dedicada a São Gery, igreja que, apenas levan-
tada seria destruída pelos normandos. Enterrado em
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Santo Alberto de Cambrai, o corpo foi, mais tarde,
transportado para a Germânia e deposto em Mug-
deburgo.

Em Douvres, São Tomás de la Hale, mártir,
em I 295, ou Tomás de Douvres. Mcnge do priorado
beneditino de são Martinho, foi morio pelôs Íran-
ceses, quando da guerra entre a França e a Inglaterra,
por não guerer dizer onde se encontravam escondidos
os objetos precio,sos da fundação.

Ainda, em Roma, vinte e três santos mártires,
que, durante a peregrinação de Diocleciano, foram
decapitados na antiga via Salária e enterrados na
mesma via, abaixo da colina do Concombre. Em
Áscoli, na marca de Ancona, Santo Emílio, bispo
e mártir, gue, sagrado pelo Papa Sao Marcelo e rrâÍl-
da_dc a êsse país para pregar o Evangelho, confessou
a |esus Cristo e recebeu a coroa do martírio, sob o
imperadc,r Diocleciano. - Em Antioquia, Santo Eu-
sígnio, soldado, Çue, na idade de cento e dez anos,
lembrando a |uliano, o apósta ta, a fe do grande Cons-
tantino, sob o qual tinha s,ervido nas armas e ceflsu-
rando-lhe ser um desertor da piedade de seus ante-
passados, foi, por ordem dêsse príncipe, condenado
a ter a cabeça cortada. - Ainda, os santos mártires
Cantídio, Cantidiano e Sobelio, egípcios. - Em Tia-
no, São Páris, Bispo.

**r



6.0 DIA DE AGOSTO

SANTO HORMISDA

P apa

O Papa São Símaco morrera a 19 de iulho de

514; deram-lhe por sucesscr, a 26 do mesmo mês, o

diácono Hormisda, filho de |usto, nascido em Frusio-
ne, na Campânia, que ocupou a Santa Sé, por nove
anos.

Apenas a eleição do novo Papa poi conhecida
em Constantino'pla, o imperador Anastácio implorou
seu socorro para acalmar a tempestade que tinhâ süs-
citado, por sua imprudência. À sua coroação, tinha
prometido, com juramento e por escrito, conservar
intacta a fe católica e manter a autoridade do coÍI-
cílio de Calcedônia. Ora, a grande dificuldade de
seu reino, foi faltar ao juramento, subverter o concí-
lio de Calcedônia e perseguir os católicos, exilar-
lhes bispos, corromper-lhes a fe. Por seus enganos,
perjúrios, caprichos tirânicos, conseguiu introduzir a
perturbação por tôda parte, excitar colisões, muitas
vêzes sangrentas, em Constantincpla, Antioguia, le-
rusalém, Alexandria e por fim levantar ccntra êle as
populações da Trácia e das províncias vizinhas, que
não podiam mais suportar seu govêrno de perse-
guição.
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^ O Papa Santo Hormisda mandou duas legações
a Constantinopla restaurar a paz da Igreja e no
império. Mas o imperador Anastácio, quã so queria
ganhar tempo, para zcmbar de todos, dáspediu essas
legações sem resultadc algum. Todaviá, quarenta
biãpós da Ilíria e da Grécii tendo-se reunidó, ur.r.-
veram a Roma, para abraçar a comunhão do Papa.
Eis em que têrmos se dirigiram:

"A nosso Senhor, em tudo muito santo Pai dos
Pais, colega e príncipe dos Bispcs, Hormisda, o con-
cílio do antigo Epiro. Pela morte de nosso pai e
arcebispo Alcison ficamos imersc,s eÍr profundo luto e
lágrimas, por saber gue pastcr ortodcxo poderia apas-
centar, em seu lugar, as ovelhas de f esus Cristo,
quando êsse Deus de bondade que consola os humil-
des, nos consolou nessa tristeza por vossas santas
orações, indicando a esta metrópole |cão mui santo,
em tôdas as ccisas, o qual, educado nessa igreja
desde a infância, viveu sempre, não sômente sem
faltas, mas ainda de maneira tão exemplar, que nin-
guém o superou nem em santidade de vida, nem em
zêlo da fé ortodoxa, ccnforme as vossas ins,truções
apostólicas. Sagramo-lo, pc,rtanto, pela Providência
de Deus, bispo da mui santa Igrejá de Nicópolis e
rogamc-vos querer, segundo o antigo costume, dar-
lhe um lugar em vossas entranhas paternas e ao
mesmo tempo tornar-vos, para nós, por vossas adver-
tências e dcutrina, uma como muralha inexpugnável.
Dignai-vos ouvir esta oração e em recompensa o
Senhor vos ccnceda a consolação de reunir por uma
prudência apostólica e inspirada no alto, âs santas
igrejas na paz de |esus Cristo, a fim de que se tornem
patra vós uma coroa de imo,rtalidade. Nós vos, supli-
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camos também receber favoràvelmente o venerável
diácono Rufino, nc-lo enviar o mais depressa possível,
com vossos ensinamentos apostólicos. Rogai por nós.
mui santo Pai dos Pais."

O Papa res,pondeu a |oão de NicOpolis e a seu
ccncílio com grande afeto. Mostra-se perfêitamente
satisfeito com a profissão de fe de foão, mas, como os
outros bispos tinham esquecido em sua carta a conde-
nação expressa dos hereges, lhes recomenda que o
façam por escrito, segundo o formulário que lhes
enviava por meio de Pollion, subdiácono da igreia ro-
mana, ao qual deu também esta instrução: Quando
chegardes a Nicopolis e c, bispo receber as vossas
cartas, f.azei que reúna os bispos de sua província e os
faça assinar o formulário, junto a estas cartas. Se dis-
ser que e dificil reuni-los, que mande convosco pessoas
a cada bispo a fim de que assinem em vossa presença.
Deveis f.azer ler püblicamente nossas cartas, ou se
os bispos não o ousar em f.azer, que as leiam pelo rne-
nos ao clero. Deixai-lhes a escolh a e trazei-Ílos suas
assinaturas com a de foão, seu metropolita, sem vos
deterdes ro,s lugares, por causa dos artifícios dos
inimigos. Essas cartas ao bispo do Epiro são do mês
de novembro de 516. (1 )

O santo Papa recebeu ainda do extremo Oriente,
um pedido assinado por mais de duzentas pessoas
com esta inscrição:

"Ao mui santo e bem-aventurado patriarca de
tôda a terra, Hormisda, ocupando a Se do príncipe
dos apóstolos, Pedro, oração e súplica dos humildes
arquimandritas e outros, monges da segunda Síria.
Avisados, pela graça de nosso Salvador, a todos, de
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(1) Labbe, t. IV, 1438-1444.
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recorrer à vossa beatitude, como a um pôrto na tem-
pestade, cremos já estar fora do perigo. Pois, ainda
que soframos, nós o suportamos com alegria. Mas,
ccmo Cristo, nosso Deus, vos constituiu pr;ncipe dos
pastôres, doutor e médico das almas, vós e vosso
santo anio, é justo expor-vos os sofrimentos que nos
sobrevierarn e indicar-vos os lôbos cruéis. que devas-
tam o rebanho de Cristc,, a fim de que êle os expulse
do ovil, pelo báculo da autoridade, que cure as almas
pela palavra da doutrina e alivie as chagas, pela unção
da oração. Êsses perseguidcres armados contra nós,
São Severo e Pedro, homens que jamais foram tidos no
número dos cristãos, que todc,s, os dias anatematizam
em público o santo concílio de Calcedônia e nosso
mui santo Pai Leáo, que não têm em nenhuma conta
o juizo de Deus, gue pisam aos pés os cânones dos
Padres, gue f.azem bispos, pelo poder do príncipe, e

gue, para nos obrigar a ultrajar êsse santo concílio,
nos afligiram com suplícios inexprimíveis. Também
alguns, sucumbindo a seus golpes, morreram; e entre
c,s nossos, foi morto um grande número. Pois, como
íamos ao mosteiro do senhor Simeão, pela causa da
lgreja, (é São Simeão Estilita ) êsses malvados, nos
armaram uma emboscada no caminho e vindo atacap
nos foram mortos trezentc,s e cinqüenta homens e
feridos muitos. Mataram mesmo, perto dos altares,
os que lá se tinham refugiado. Queimaram os mos-
teiros, mandando de noite uma multidão de sediciosos
e mercenário,s pagos para isso, que roubaram o pouco
que lá havia. Vossa beatitude será avisada de tudo,
pelas memórias gue lhe farão rossos; veneráveis
irmãos, foão e Sérgio. Nós os havíamos mandado a
Constantinopla, esperando ter justiça dêsses eXCes-
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sos; mas o imperador, sem se dign ar dizer-lhes uma
palavra, os expulsou vergonhosamente. O que nos
f.êz conhecer, embora muito tarde, que é êle mesmo
o autor dêsses males."

"Suplicamos-vos, mui santo Pai, que vos compa-
deçais das feridas do corpo, pois sois o chefe de
tod,c,s e vingueis o desprêzo da fé, dos cânones, dos
Padres e do concílio. Foi-vos dado por Deus o poder
de atar e desatar. Erguei-vos, santos Padres, para
nos vir salvar; sêde imitadores de Nos,so Senhor, que
desceu do céu à terra, para procurar a ovelha tres-
malhada; o,lhai êsse Pedro, príncipe dos apóstolos
cuja cátedra ilustrais e Paulo, vaso de eleição: peÍ-
correram o universo para o iluminar. Grandes cha-
gas pedem grandes remédios. Mercenários, quando
vêem chegar os, lôbos, abandonam suas ovelhas; mas
vós, verdadeiros pastôres e doutôres, a quem foi con-
fiado o cuidadc, das ovelhas, o rebanho, livre dos
animais f.erozes, corre a vós, reconhecendo seu pastor
e seguindo vossa voz, como o Senhor disse: Minhas
ovelhas ouvem minha voz e eu as, conheço, e elas
seguem-me. Não nc,s desprezeis, mui santo Pai, nós
gue somos atacados todos os dias por animais [ero-
zes. Para uma perfeita informação de vosso santo
anjo, nós anatematizamos; nestâ súplica, como num
formulário, tc,dos os gue vossa Sé apostólica rejeitou
e excomungou, isto é: Nestório, Eutíquie, Dióscoro,
Pedro Monge, Pedro le Foulon, Acácio, e todos os
que defendem algum dêsses hereges.'l

Êsse pedido, tão notável so,b mais de um as,pecto,
tem isso de particular, gue êsses arquimandritas do
Oriente, dos guais a maior parte eram padres, diri-
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§|efl-sê ao mesmo tempo ao Papa e a seu anio, ( 1 ) o
que explica naturalmente o plural que êles empr-egam,

sem que se tenha de recorrer com Fleury, aos bispos
do Ocidente, de que não se trata.

O Papa respo,ndeu-lhes por uma carta de 10 de
fevereiro de 518. Ela ê dirigida não somente aos

padres, aos diáconos e aos arquimandritas da segun-
da Síria, mas geralmente ainda a todos os ortodoxos
do Oriente. Êle os encoraja à perseverança, em vista
das recompensas eternas, pelo exemplo de |esus
Cristc,, gue, ainda, os sustenta com sua graça; pelo
exemplo dos macabeus. Se sofreram tanto, por uma
sombra da verdade, que não devemos sofrer nós
pela verdade mesma? Os orientais devem mostrar-se
tanto mais firmes quanto êles mais tarde tinham che-
gado à unidade. Era-lhes preciso para isso evitar
todo contacto com o êrro, ater-se fielmente aos decre-
tos de Calcedônia e às cartas de São Leão, condenar
não sômente os inventores das heresias mas também
os que as abraçaram. Êle disse, fazendo alusão ao
imperador Anastácio: é o poder do,s homens, outro
o ministério dos pontíÍices. O temerário que trouxe
um fogo es,tranho ao santuário irritou antes o Senhor,
que não o aplacou. Ozias teria conservado a admi-
nistração do reino se se , tivesse aproveitado dêsse
exemplo; mas, tendo queri{o, apesar das advertências
dos ministros do templo, unir o sacerdócio à realeza,
êle perdeu ao mesmo tempo um e outra, ferido que
foi pela lepra. Por ncsso lado, de nada nos descui-
damos. Em duas embaixadas, empregamos tudo o
que há de humilde na oração, de razoável nas ale-
gações, de salutar nas ordens. Será preciso para isso

(1) Labbe, t. IV, 1461.
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descuidâr-sê a via da justiça? A c,bstinação não deve
ser confundida com a fuagueza. Pereçam, sem nos
contaminar, os que não renunciam às suas impieda-
des, mesmo depois de, por isso, terem sido rêprêeÍr-
didos. ( I )

No mesmo ano de 518 morreu o imperador
Anastácio. Na noite de 1 de julhc, êle teve em redor
de seu palácio, trovões e relâmpagos, que muito o
assustaram; fugindo de um lugar para outro, êle foi
por fim morto sübitamente num pequeno quarto, e
julga-s,e que êle tenha sido ferido pelo raio. Teve
por sucessor o imperador fustino que era de um espí-
rito reto, de coração generoso e sinceramente catô-
lico. Também, a I de agôsto, escreve êle ao Papa
Santo Hormisda, para lhe comunicar sua elevação ao
império e recomendar-se às suas orações.

Ademais a 7 de setembro, êle lhe escreveu de
novo, com o arcebispo ]oão de Constantinopla, para
pedir legados que procurassem a reunião das lgrejas.
O santo Papa mandou-lhes quatro, com uma instru-
ção cheia cie sabedoria, um grande número de cartas
e um formulário de profissão de fe, que deviam assi-
nar todos os gue quisessem ser admitidos à cc,munhão
da Santa Se.

Ao sair da Italia, os legados chegaram primeiro
a Aulone, que é o primeiro pôrto da Macedônia. Êles
ai foram bem recebidos pelo bispo, que prometeu
dar, com seu metropolita, c, formulário gue os legados
pediam. Dai, continuando seu caminho pela Mace-
dônia, chegaram a Scampis. O bispo Troins, veio ao
seu encontro com o clero e o povo; homens e mulhe-
res traziam círios e c,s soldados cruzes. O bispo assi-

t77

(1) Labbe, t. V, col. 1.143.
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nou o formulário mandado pelo Papa, na presença
de seu clero e dos mais nobres da cidade e os lega-
dos fizeram-no ler püblicamente, por Pedro, notário da
igreja romana. A assembléia reunira-se na basílica
de São Pedro. É difícil, escreveram c,s legados ao
Papa, ver num povo tanta devoção, tanta efusão eur

louvar a Deus, tantas lágrimas e tanta alegria. O
bispo Germano, um dos legados celebrou a missa.
Leram-se nos dípticos o nome do Papa Hormisda;
mas nenhum nome suspeitc, foi revelado; prometeu-
se só se f.azer menção dos que teriam sido recebidos
pela Se apostólica. Depois da missa, na hora do
almôço, os legados receberam a visita de dois coÍl-
des, Estêvão e Leôncio, gue o imperador lhes rrlârl-
dara e gue os deviam acompanhar ate à ltâlia, não
sabendo gue ,â estavam na Grécia. Estêvão era
parente de Vitaliano. ( I )

Depois os legados chegaram a Lignida, onde o
bispo Teodureto os recebeu ccmo o de Scampis, deu
seu formulário, gue foi lido, na Igreja e tudo se passou
segundo as ordens, do Papa, a guem de tudo os lega-
dos deram notícia, a 7 de março de 519. Mas em
Tessalônica, tiveram grandes combates a sustentar
contra c bispo Doroteu, que sempre tivera fama de
ter aderido ao cisma. Êle pareceu, todavia, co(lverr-
cido com suas razões e consentiu em assinar o formu-
lário; mas, diferiu-lhe a execução, sob o pretexto de
gue os bispos de sua dependência não estavam todos
presentes e prometeu ao Papa reuni-lc,s depois da
Páscoa, que estava próxima e caía naquele ano a 31

de março; prometeu então que, depois das festas,
reuniria o concílio, onde assinariam todos juntamente,

(1) Labbe, t. IV, 1484.



VIDAS DOS SANTOS

na presença de um dos legados que viria expressa-
mente de Constantinopla.

Por fim,- os legado,s chegaram a Constantinopla,
na segunda-feira da semana santa, 25 de março. A
dez milhas, ou mais perto de três léguas da cidade,
um grande número de pessoas de mais alta linhagem,
veio esperá-los, entre outros, Vitaliano, comandante
da milícia, Pompeu, |ustiniano e muitos senadores,
gue lhe afirmaram desejar ardentemente a paz da
Igreja. Na cidade mesma havia uma alegria tão
grande, que a maicr parte do pcvo esperava-lhes a
chegada com fachos e soltando gritor d" aclamações
em louvor do Papa. No dia seguinte , têrça-f.eira, 26
de março, tiveram audiência có* o imperador Irr-
tln9, na_ presença de todo o senado e de quatro,bispos
delegadcs pelo patriarca de Constantinopla. o impe-
rador recebeu com muito respeito ur .urtus do paia;
depois disse aos legados: Procurai, o bispo desta
cjdade e explicai-lhe juntc,s, pacificamente. os lega-
dos responderam: Devemos ir à casa do bispo, pãru
discutir? Nosso senhor, o bem-aventurado papa
Hormisda não ordenou que disputássemos; temos um
formulário a ser assinado pq todos ôs bispos que
quiseram reconciliar-se com a Se apostólica. Se voÁsa
Piedade o ordena o leremos, se encontrar alguma
dificuldade, toca a vós, responder. o formularL foi
Iido na presença do impeiadc,r e do senado. Os
legados disseram lggq: eue os guatro bispos que
estão aqui da parte'do-bispo de conátantinoplá, digãm
se o conteúdo dêsse formulário não se encontra nors
atos eclesiásticos. Êles responderam que tudo era
verdade. os legados acressentaram, Senhor impe-
rador, libertaram-nos de uma grande dificuldadô e
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Í.izeram-nos uma coisa digna dêles, reconhecendo a

verdade. O imperador disse aos bispos: E se isso é

verdade, que não lhes fazeis? Alguns dos senadores
acrescentaram: somos leigos, dizeis que isso ê vetda-
de, executai-o, e nós vos imitaremos.

Dois dias depois, que era quinta-feira-santa, 28
de março, o patriarca de Constantincpla veio ao palá-
cio onde se reuniu uma assembléia geral. Recebeu
o formulário dos legados e quis primeiro Íazer uma
carta, antes que um formulário, mâs, depois de alguns
protestos., consentiu em Í.azer um pequeno prefácio e

pôr em seguida o fc,rmulário como o papa o tinha di-
tado, o gual começa com estas palavras: A pri-
meira condição da salua,ção. - Eis o trecho, dos mais
importantes de tôda a historia da Igreja, que se Pro-
curaria inütilmente em mais de um histc,riador.

"A meu Senhor, em tudo mui santo e bem-
aventurado irmão e cc,lega Hormisda, foão, Bispo,
saudação no Senhor. Tendo recebido as cartas de
vossa Santidade, muito amado irmão, eÍl Cristo, pelo
ilustre conde Grato, os reverendíssimos bispos Ger-
mano e |oão,, os muito sàntos diáconos Félix e Diós-
coro e c padre Blando, eu me alegrei, na caridade
espiritual de vossa santidade, de que vós procurais a
unidade das santas, Igrejas de Deus, segundo a anti-
ga tradição dos Padres e de que vos interessais em

ãfuttur com coração aquêles que devastam o reba-
nho de Cristo. Sabei, então, com cetteza, ó santíssi-
rno, que, como vos escrevi, sinceramente de acôrdo
convosco e amando a paz, rejeito todos os hereges
que rejeitais. Considero muito santas igreias de Deus,
a de vossa antiga Roma e a daquela Roma nova,

como a mesm a; à Se do apostolo Pedrc e o dos §[ua-
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tro santos concílios de Niceia, constantinopla, Éfeso
e calcedônia, com relação à ccnfirmação ãa fé e o
estado da -lgreja, que não tolerc, se perturbe, s,eja
como fôi, daquilo que já fci bem julgaáo; ao contrá-
rio, os que se esforçam em lhe alterar um só ponto, sei
q_ue se afastaram da santà, católica e apostóÍica igreja
de Deus; enfim, servindo-me de ,ro*u, expreÀsões
mui justas,, digo, pelo presente, o que segue:

"4 pringira condição da salvação ê guardar a
regra da verrladeira f.ê, e não se afastar em nada da
tradição dos Padres. E pcrque ê impossível que a
sentença de Nosso Senhor não se realíze, quando êle

a minha lgreja, o fatc justificou estas puirrrur;
pojs a religiãc' católica sempre permaneceu inviolá-
vel na Se Apostolica. Não querendo então nos afas-
tar dess a f.ê, seguindo, ao contrário em tôdas as coi-
sas as determinações dos Padres, anatematizamos
tôdas, as heresias principalmente o herege Nestório,
outrora Bispo de constantinopla, ccnd"rrãdo no con-
cílio de Éfeso,- pelo bem-aventurado Celestino, papa
de. Roma e pelc venerável cirilo, Bispo de Alexan-
dria; e com êle anat ematizamos Eutiquie e Dióscorã,
bispg de Alexandria, condenadcs 

"á santo concílio
de Calcedônia, o qual nós seguimos e abraç;.;, ;
que, segundo o mesmo santo concílio de Nice ia, pre-
gou a fe dos apóstolos. Lrnimos: r1o rlesmo anátema
e na mesma condenação c parricida Timóteo, ssgns-
minado, Eluro, e seu discípulc em tudo, pedro [Ío.r-ge, de Alexandria. Anatematizamos igualmente
Acácio', outrora Bispo de constantinopla, tornado
cúmplice e seu partidário, assim como 

-aguêles 
qr"

perseverarem em sua comunhão pois abraçar â cortru-
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nhão de alguém, ê merecer sorte semelhante' Do
mesmo modã o condenamos e anatematizamos Pe-

dro, o Foulon, de Antioquia, com todos' os dele'

Também aprovamcs e abraçamos !O&t as epístolas
gue o bem-ãventurado Leáo, Papa d"- Ro.*a, escreveu

áa verdadeira [é. Por isso, como iâ Íoi dito e seguin-

do em tôda as coisas a Sé apostólica, e publicando
tudo o que foi decretado por ela,_ esperg merecer

estar convosco numa mesma comunhão, que é a da

Cátedra apostolica, na gual reside a verdadeira e

inteira soliãez da religião cristã, prometendo também

não recitar nos santos mistérios os lloÍIles daqueles

que estão separados da comunhão da Igreja. catô-

lica, isto ê, ôu" não estão de acôrdo em tôdas as

coisas com u Se Apostólica. Se eu permitir afastar-se
de mim mesmo alguma coisa da profissão gue acabo

de f.azer, declaro-me, por minha própria sentença,

no número dagueles que acabo de condenar. Assi-
nei por minha mão esta profissão, e a mandei p9r

ercríto a vós, Hormisda, santo e bem-aventurado
irmão e Papa da grande Ro,ma, porjeus súditos Ger-
mano e loao, veneráveis bispos, Felix e Dióscoro,
diáconos, e Blando, s,acerdote. |oão pela misericór-

dia de Deus, bispo de Constantinopla, a nova Roma,

adiro a tudo o que está acima e que assinei a 28 de

março, sob o consulado do imp_ergdor 
. |ustino e do

ilustríssimo Eutarico, no ano de 519' (1 )"'
Êsse, o formulário da reunião que assinou o

patriarca de Constantinopla. Quando o Íê2, o impe-

rado., o senado, todos oS presentes sentiram tão gran-

de alegria, que derramaram lágrimas: ressoavam

aclama[ões em louvor do imperador e do Papa. Os

(1) Labbe, t. 1486.
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I

Iegados mandaram a Roma dois exemplares do for-
mulário assinados pelo patriarca, um em grego e outro
em latim. ApagarâÍr-se dos díticos õr ão,n", de
Acácio e de seus s,ucessores, Fravita, Eufêmio, Ma-
cedônío e Timóteo, assim como os do! imperadores
zenáo e Anastácio. Todos os bispos que estavam
em constantinopla deram também r", fãrmulário, e
os legados tiveram grande cuidado de não se cortru-
nicar com os que não o tivess,em dado antes. Todos
os arquimandritas fizeram o mesmo, embora alguns
tivessem encontrado dificuldade, dizendo que 

"ri ,r-ficiente gue o arcebispo o tivesse feito. Enfim, depois
de muitas discussões, renderam-sê e deram seus 

-f.ov

mulários.

Feito tudc, isso, dirigiram-se em procissão do
palácio à igreja , paÍa celeúar solenemente a reunião.
A afluência de povo foi enorfr€, o iúbilo ainda maior:
a multidão chorava de alegria, admira,*a-se ela mesma
de estar tão comovida 

" ião feliz. parecia evidente
gue a mão de Deus tinha tocado e reunido os corâ-
ções: na mes,ma Igreja tudo ressoava com aclamações
em louvor a Deus, a São pedro e ao papa. úk;
aconteceu do que os inimigo,s da paz tinham ,rrri-
ciado, em sedição, nem tuúlto. ó, eclesiásticos Je
constantinopla estavam também ua*iruaos, e, dando
graças a Deus, diziam não ter recordação de gue
uma multidão tão grande de povo tivesse comungado.o imperador enviou cartas a tôdas as províncias a
9tt" respeito. os legados, por sua vê2, mandaram ae
Papa uma ampla 

-relação , Íazendo-rhe notar que sô-
mente restava trabalhar para a reunião da Igreja de
Antioquia. Assim termingu a sisma de constanti-
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nopla, que durara trin ta e cinco anos, desde â coo-

denação de Acácio.
ô subdiácono Pc,llion, foi designado para levar

a Roma as cartas do imperador, do bispo de Constan-

tinopla e dos legados; .o* essas cartas, havia outras,

J" irttiniano, dã Po*peu,-de Anastácia 
" -dç |uliana

Aníci, filha do imperuáor Olibrio. Todos felicitavam

o Papa pela ,.rrião do Oriente. Io?" de Constan-

tinopia átribuía às suas orações g à: dos santos após-

tolos que o império tivesse_por chefe um príncipe tão

religioso .o*ó |ustino. |uliana rogava-lhe o não

p"ririti, que seus legados,, cuja presença tiúa pôsto

iiL ar pertu.bações áa Igref a.,.vc,ltassgT ao Ocidente,

à"t"r d" qu" a paz estivãsse bem estabilizada. Anas-

tâcia rogava-lhe se interessasse perante Deus, pala

obter uo" i-p"rador |ustino, não sômepte um reinado

f.eliz mas, também u L.*-uventurança da vida futura;

recomendava-lhe também cs próprios filhos. O sub-

diácono Pollion, munido de íOdás essas cartas, che-

;;; Roma no dia dezenove de iunho de 519' O
Pupu antes de receber, tinha escrito outras aos seus

tril legados para saber notícias de sua saúde e da

direçãõ que tomavam os negocios do Oriente. Ten-

do-o sabido, testemunhou alegria a todos os qu-e lhe

tinham escrito sôbre a reuniío; ao impera-dor |usti-
niano, ao senador Pompeu, a fuliana ? a Anastácia'

As seis cartas s,ão de Ó de julho de 519. Exorta o
i*p"rudo. a Íazer pelas- igrejas de Antioquia e de

Alexandria, o que tínha feiio pela de Constantinopla,

à ti* de que ,áur legados só voltassem a Roma com

a notícia ãa pacificáção geral {" tôdas as igrejas.

Insiste também com 
- 

|oãõ de Constantinopla,- que

se interessa pela reuniáo das igrefas de Alexandria e

àe Àntioguá e Í.az-lhe grandãs elogios, por ter êle
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mesmo voltado à unidade.' Faz também elogios ao
conde |ustiniano que tinha trabalhado com zêló, junto
do imperador, pela paz. O papa escreveu também aos
bispos da Espanha para lhes comunicar o que se
acabava de passar em Constantinopla, sob que coo-
dições, os Bispos da Trácia da Ilíria, da Cítia, da
Síria e do antigo Épiro tinham sido admitidos à corru-
nhão da Se Apostólica. Mandou-lhes as atas de tudo,
c_om_a cópia do formulário de reunião o, qual ]oão
de Constantinopla, e os outros bispos tinham assi-
nado, a fim de que soubessem como se deviam coÍl-
portar com os Orientais, que pedissem comunic arÍectrt-
se ccm êles.

Eis aqui reflexões de Bossuet, sôbre o formulá-
rio dessa reunião, à qual, sob o reinado de |ustino,
aderiram mais ou menos dois mil e quinhento,s bis-
pos, s,egundo o cálculo do diácono Rústic,o, que escre-
via sob o reinado de |ustiniano. ( 1 )"Tôdas as igrejas, assinando essa fórmula, pro-
fessavam que a fé romana, a fe da Se Apostóliôa e
da Igreja romana estava garantida por uma solidez
inteira e perfeita e que, para jamais faltar, fôra forti-
ficada por-uma prc,messa certa clo Senhor. Essa pro-
fis,são de [e os bispos eram obrigados a mandar aos
metropolitanos, êstes aos patriarcas e os patriarcas
ao Papa, a fim de que, somente recebendo a- profissão
de todos, desse a todos, de vc,lta, a comuáhão e a
unidade. Sabemos que nos séculos seguintes foi
usada a mesma profissão de fé, com o mesmo exór-
dio e a mesma conclusão, acrescentando-se-lhe as
heresias e os hereges, que, em épocas diversas, per-
turbaram a Igreja. Do mesrxcr rnodo como todos os

(1) Rust. - Cont. Acephal. ttis. in fine. - t. X, Bibt. pp.
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bispos tinham mandado ao santo Papa Horrrisda, a
Santo Agapito e a Nicolau I, do mesmo modo, lemos
gue, no oitavo concílio, dirigiram-se nos mesmo,s têr-
mos a Adriano II, sucessor de Nicolau. Ora, o que
foi espalhado por tôd a parte, propagado em todos os
sêculos e co,nsagrado por um concílio ecumênico, que
cristão o rejeitara? (l )"

O santo Papa Hormisda morreu a 6 de agôsto
de 523, No mesmo ano de sua morte, teve ainda a
consolação de ver cessar a perseguição das igrejas
da África e os bispos africanos, relegados à Sardenha,
voltarem livremente às suas dicceses, sob o novo rei
Hilderico.

(1) Defenslo, l. X, c. VII.

***
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sÃo 'SIXTO (*)

Papa

SANTOS FELICÍSSIMO, AGAPITO C

CoMPANHETROS (*)

lW á r t í r e s

segundo o Liber pontificalis, sixto era de origem
grega e filósofo.

Quando o papa santo Estêvão I fareceu, a 2
de agôsto de 257, o imperador valeriano, até então
favorável aos cristãos, pubricou u- a;;eiro edito deperseguição. valeriano lão pretendia impedir 

",Íieis de adorar a Nosso senhor, mas proibiu-lhes o
exercício público do culto, o direito de assembléia e asvisitas gue, constantemente, f.aziam aos cemitérios.

Para acabar com a hierarguia, obrigava bispos,
diáconos e sacerdotes a sacrificar aos deuões do IáÉ-
rio, caso contrário exilá-los-ia, sem apelação, ou áu-
tava, conforme o caso.

. g pontificado de são sixto II não é muito co-nhecido. Quanto ao martírio, sabemo, gu", a 6 de



o cristo Pastor e a rgreja sob a perseguiçáo. segundo uma pintura

a fresco das catacumbas.
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lgôsto de 258, o papa reunira vários Íieis numa cripta
do cemitério de Calisto,, desrespeitando, assim, âo
mandado imperial.

Durante a celebração da missa, que tezava, sur-
giram agentes do imperador, que ao santo pontífice
decapitou.

Quatro diáccnos tiveram a mesma sorte. Eram
êles |aneiro, Magno, Vicente e Estêvão.

Dois outros, chamadc,s Felicíssimo e Agapito,
que se haviam evadido e escondido no cemitério de
Pretextato, logo mais foram localizados, presos e
imolados.

Um sétimo, Lourenço, fci morto alguns dias
depois.

São Sixtc II foi enterrado na cripta dos papas,
no cemitéric de Calisto. Um dos pontífices mártires
mais populares, â evolução do seu culto tomcu impul-
so a partir do século VII.

r**



SÃO JUSTO e SÃo PASTOR (*)

Mártires

Percorria Daciano a Espanha, a perseguir os
cristãos. Chegando a Complutum, na Castela, hoie
Alcalá, deformação do nome que lhe deram c's árabes,
Al-Kalaga, a fortaleza, Daciano apavorou os fiéis
do catolicismo.

|usto c Pastor, dois meninos, com o arruído da
chegada, deixaram os bancc's escolares e foraf, âpÍe-
ciar o movimento. Diz-se que, sabendo-os cristãos e

filhos de cristãos, Daciano, sem mesmo os levar ao
tribunal, ordenou que os tcrturassem, para QU€ reÍIe-
gassem a Nosso Senhor |esus Cristo.

Encora jando-se mütuamente, os dois meninos
suportaram todos os suplícios que lhes, fizeram experi-
mentar os carrascos. Invergáveis, foram levados para
lugar afastado da cidade e trucidados, em 304.

, No lugar dc, martírio, os fiéis enterraram os dãis
coipinhos ã, pouco depois, levantaram uma basílica.

São fusto e São Pastor fcram celebérrimos não

sômerlte na Espanha como também na França. Pa-
droeiros de Alcalâ e Madri, tornaram-se titulares da
catedral de Narbona.

xr+



OS MÁRTIRES DE SÃO PEDRO
DE CARDÊNua (*)

( Século iX I
Êstes mártires, err número de duzento.s, pere-

ceram no mosteiro de são Pedro de cardenha, ú*ode Burgos, na Espanha.
Mortos cop o abade, Estêvão, pela fé de Nosso

fenhor |esus cristo, mas;sacrados ielos sarracenos,
fo,ram piedosamente enterrados por tristãos no claus-
tro da casa em gue viviam, p""f"rrundo sob a o;ee-
de São Bêirto.

o fato teria ocorrido no ano de g34, e o Íespoil-
sável pJlg morticínio seria o rei muçulmano co,nhJciáo
como Zefa. Os críticos, contudo, consid"rr* "f;;;
e-sta versão, uma- vez gue a inscrição sôbre o assunto,
datando do século XIfi, nem sequer o nome do abade
Estêvão traz. L -

No mesmo dia, no Monte Tabor, a Transfiou-
ração de Nosso sen_hor |esus cristo (M. gt Mt'ti,Lc 9). ver título IL,ó .o*êço das'festas móveis.

Em Bo,lonha, a morte de São Domingos, coÍr-
fessor, fundador da ordem dos Irmãos- p.;;;d.*r.
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aos pobres o que tinha ajuntado; além disso, p9r

u*o, dêles, priíava-se muitas vê.zes do almôço e da

scbremesa, jejuando para alimentar os outr'cs; sacri-

[;cio bem nctável na prímeira infância. Muitas vêzes,

encontravam-no num canto da casa ocupado em ler

livros piedosos ou prostrado diante de um pequeno

altar, ãiante de uma imagem santa, rezando com

angélicc fervor. Desde aqúela época êle iâ era cha-

mado de Sanúo.

Depois das letras humanas, estudou filosofia

com tanto êxito quanto ardor. Tendo, em seguida,

começado a estudar direito civil e direito canônico,

foi rãcebido comc, doutor em um e outro. Mas a

ciência do direito para negócios dêste mundo pãÍ?-

ceu-lhe pouco, em comparação à ciência das coisas

divinas ou da teologia. Aplicou-se então a princesa

das ciências com tanto mais ardor quantc' Seu cora-

ção estava enamorado das coisas que- tinha que estu-

àur. Mas nãc trabalhava menos em [a-er progressos

na virtude do que nos conhecimentos. Abrasado por

um desejo ardánte de levar vida mais perfeita, co-

meçou a se exercitar desde a adc,lescência com mais

zêlo nas obras de piedade. Observava e imitava os

"r"*ptos 
das p"r.ôu, edificantes que havia na cida-

de, freqüentava as igrejasr e oS sacramentos, evitava

a multiáão e as praças publicas, amava o retiro pTa
ÍezaÍ ou .orr".rar 

"pieãosamente 
com amigos. De

sorte que, imediatamente correu a fama comum' de

que o j.rr"* conde de Thienne era o encorajamento

" 
*uaáto dos bons, c terror e freio dos maus. Essa

boa fama aumentou muito mais ainda, quando Cu?-

tano, ajudado por seu irmão, construiu uma capela

J" §u"iu Muriu Madalena em sua propriedade de
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Rampilzzo, a fim de que c,s moradores, rnuito afas,ta-_
dos da paroquia, tendo uma igreja mais perto, tives-
sem mais zêlo, em se instruir e servir a Deus. Caetano
prcgredia assim de idade em idade. Quando menino,
Íazia pequenos altares em sua casa; adolescente, edi-
ficou uma capela para a instrução e santificação de
uma aldeia; hcmem feito, fundará uma congregação
de homens, apostólicc,s, para instrução e edificação
de tôda a Itália e de tedo o universo.

Para o preparar a essa grande e boa obra, a
Providência Íe,ror-o u Roma, á fim de que pudesse
ver de perto o bem e o mal e conversar com os homens
de Deus para aumentar aquêle e diminuir êste. Seu
mérito fe-lc imediatamente conhecido; e sem que o
soubesse, c Papa |ulio II nomeou-o protonotário apos-
tólico. Nem as funções dessa dignidade nem a per-
manência na côrte pontifícia diminuíram seu reconhe-
cimento. Para se manter no fervor e aumentá-lo ainda
mais, entrcu na confraria do amor diuino. Era uma
asscciação de homens eminentes em piedade, que,
por certcs exercícios, trabalhavam com tôdas as fôr-
ças, para a gloria de Deus e a salvação das almas.
Dêsse número eram Gaspar Contarini, Sadolet, Pe-
dro Caraf fa, depois arcebispo de Teate, e outros
grandes personagens da côrte romana. Era um f.eliz
efeitc, dos decretos dêste último concílio de Latrão,
para a reforma dessa côrte. Foi pc,r São Caetano o
berço de sua congregação. Êle se sentiu chamado a
alguma coisa mais que as dignidades eclesiásticas;
concebeu indiferença por aquelas que jâ tinha pelo
favor do Pontífice e resolveu consagrar-se inteira-
n:ente ao serviçc, de Deus.

Recebeu as ordens sagradas e o sacerdócio em
1516. Celebrava a santa missa com uma devoção

195
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de serafim. Empregava habitualmente oito horas em

se preparar pela oração e piedosas meditações. Sua

humildade crescia com o fervor. Escrevia de Roma,
a 18 de janeiro de 1518, a uma santa religiosa de
Bréscia: mesmo que quis;esse, ó madre, jamais porde-

ria esquecer vosso nome, sobretudo guando eu, verme
e lama no meio do paraíso e da Santíssima Trindade,
ouso tocar naquele que acendeu o sol e criou o uni-
verso. Qual náo é minha cegueira! Ser-me-ia neces-

sária certamente de duas c'o,isas uma: ou abster-me
do santo sacrifício como indigno, ou, como dispensa-
dor fiel dêsse tesouro, servir a Deus com tôda a

humildade possível. Todos os dias tomo aquêle que

clama em alta yozi aprendei de mim que sc'u manso
e humilde de coração e entretanto, não deixo meu

orgulho! Tomo aquêle que é a luz e a via e o ouço
dizer: Eu sou, o cáminho e entretanto não entro nessa

estrada e não [uic, do mundo! Arde em minha bôca
e nas minhas mãos êsse fogo divino, que disse: desci

dos céus para trazer o fogo à terra e, entretanto, meu

coração fica cheio e gelado! Tenho a ousadia, râ
hora em que a augusta Virgem se tornou mãe rlo
Verbo eterno, de me aproximar do presépio ( que está
na basílica de Santa Maria Maicr em Roma ) , e a
isso. fui encorajado pelos exemplos de São )erônimo,
tão amante dêsse presépio, e cujos oss,os repousam
perto, e com a confiança do santo anciãc', recebi da
mão de minha padroeira seu terno filho e abracer d

carne e as vestes do Verbo eterno! Oh! Çomo é duro
meu coração! Não se tendo então liquefeito, é, pre-
ciso que seja de diamante! ( I )

(1) Acta'S§. ? Àug., De §. Caibtano, n' 17-19'
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Ouvem-se, geralmente, estas últimas palavras,

de uma aparição- real e sensivel do menino f esus a

Sao Caetano.
Pelo fim do ano de 1518, a morte levou-lhe a mãe

e o irmão. Tendo sabido que sua máe estava gÍâve-
mente enfêrma , f.ê.2 por ela a peregrinação a Santa

Virgem de Loreto e assistiu em seus últimos ÍlorlÉr-
tos, com muita caridade recomendando-a sobretudo

a Santa Mônica e a São Miguel Arcanjo, por cuia
assistência soube mais tarde que tinha sido salva.

Seu irmão deixara uma filha de dez anos, de nome

Isabel; Sao Caetano teve cuidado de sua educação,

de seus bens e de lhe obter uma condição corve-
niente. Temos uma carta onde a exorta paternal-
mente à comunhão fregüente.

Quando estêve em Vicência, entrou na confraria
de Sao lerônimo instituída naguela cidade nos planos

da do amor diuino em Rc'ma, mas composta sÔmente

de pessoas do povo e gue viviam do trabalho de suas

mãós. Tanto essa circunstância lhe era causa de ale-
gria, guanto causava ttisteza aos amigos gue ê.l"

ãirrhu áo -rrrdo, e que, julgando das coisas segundo
seus preconceitc,s, o acusavam de desonrar assim sua

família. Bem longe de abandonar a resolução, a pôs

em prática com um ardor sempre novo. Os con Í.ra-
des-comungavam apenas quatro vêzes por ano; êle
persuadiu-os a comungar todos os meses e a vários,
lOdas aS Semanas. Para os encor aiar cada vez mais

às obras de piedade e de caridade, obteve-lhes de
Roma privilégios e indulgências. Por tôda parte e

para todos dava o exemplo. Os doentes e os pobres
da cidade tornavaÍI-se objeto de sua ternura e de
seus cuidados. Dedicavâ-se sobretudo aos po'bres

do hospital dos incuráveis; servia-os com suas Pró-
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prias mãos e mostrava-se ainda mais assíduo com os
que tinham doenças repugnantes e revoltavam mais
à natureza. Aumentcu consideràvelmente as rendas
dêsse hospital.

Em verdade, quem cusaria atribuir cc,mo crime
a Deus e à sua Igreja concederem indulgências, gra-
ç_as espe_ciais a êsses homens do povo, que, nas pega-
das de Caetano de Thienne e pelo amor de Deus vão
servir os pobres e os enfermos? Na verdade, seria
preciso ser possesso dc demônio.

O santo tinha pcr ccnfessor o padre |oão de
Crema, dominicano, homem recomendavel pátu pru-
dência, saber e piedade. Êsse sábio diretor aconse-
lhou-o a ir para Vene za e êle deixou imediatamente
cs parentes, amigos, e partiu. Hospedou-se no hospi-
tal que se acabava de construir e se consagrou ao
serviço dos enfermos, como tinha jâ feito em sua
pátria. Mostrou-se táo zelo.so por essa casa que ê
considerado seu principal fundador. Macerava ao
mesmo tempc, o corpo, com as austeridades, da peni-
tência e espelhava em si as virtudes dos mais célebres
contemplativcs. Dizia-se comumente dêle em Ven eza,
em Vicência e em Roma, que era um serafim no altar
e um apóstolo no púlpito.

Tendo assim fundado e consolidado confrarias
e hospitais em Roma, Vicência, Verona e em Ven eza,
vc,ltou a Roma no ano 1521, s,empre de acôrdo com
seu confessor. Procurava como executar o projeto
que tinha havia tanto tempo na cabeça e de que falou
a um piedoso amigo de Vicência: não deixarei de
distribuir aos indigentes tudo o que tenho, até que me
torne tãc, pobre, por amor de |esus Cristo, que à
ininha morte eu obtenha um sepulcro, por caridade.
Seus votcs foram ouvidos e rcalizaram-se. Depois
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de se ter exercitado por algum tempo nas obras de

piedade com c,s confiades do amor diuino distribuiu
r",, amplo patrimônio, parte aos pobres, parte aos

parentes que estavam em piores condições; resignou

iodcs os bãnefícios nas mãos do scberanc' Pontífice e,

tornando-se fundador de uma congregação de cle-

rigos regulares, reduziu-se, como tinha dese jado, a
uma extrema indigência, o que aconteceu da maneira

seguinte:
Caetano, que era de um gênio elevadc' e sempre

ocupado em procurar a glória d9 Deus, percebeu

insensivelmente que a corupção dos espíritos e d9t
costumes era muito grande, para poder Ser curada

pelos esÍorços de uma só confraria de clérigos se-

culares e qL. um mal tão enraigado pedia remêdio

perpétuo e poderoso. Alem disso, os sessenta homens

que fcrmavam a confr aira da amor diuino não esta-

vam sempre em Roma e mesmo lá estando, nem

sempre se podiam entregar àsr obras da ccnfraria,
ocupadcs, aliás, com seus deveres pessoais.

- 
Veio-lhe então a idéia de restaurar o antigo

instituto apostólico, onde se prendiam paÍa sempre,

pcr votcs -solenes, como meic, eficaCíssimo de s;e res-

iur.u, a república cristã. Os clérigos tinham outrora
pctentemente socorrido a Igreja, mas, como tôdas as

coisas mortais, tinham perdido o primitivo vig,c,r. Era
preciso despertar os homens pcr um novo espírito
ãpostolico substituir cs clérigos de pouco espírito por
outros paÍa repararem as funestas conseqüências dos

maus exemplos. Assim Santo Agostinho renovou a

África e quase tôda a Europa com sua congregação
de clérigo;, formada sôbre o modêlo dos apóstolos.

Tendo meditado pc'r muito tempo sôbre êsse

seu projeto, .deu-o a conhecer .a um dos confrades

=
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do amor diuino, Bonifácio de colle, de uma nobre
família de Alexandria, que 1ogo o aprovou e se o[e-
receu por comp_anheiro. Pouco depois o projeto foi
como adivinhado por |oão Pedro caraÍfi, Bispo de
Théate, que havia.muito tempo desejava deixar ã *u,
tempestuoso dêste mundo, para se. refugiar nalgum
pôrto-. Logo que entreviu que ord.. ,""queria í,rr-
dar, ficou rnaravilhado de alãgria, pois viu ãi reunidos
os ofícios e as virtudes da vúa rnonástica e da vida
clerical.

veio então êle mes,mo procurar caetano, € Ío-
gou-lhe instantemente que 

" recebesse por coÍrpâ-
nheiro; se não tinha muitôs méritos, pelo menos coÍlce-
bera havia muito tempo a idéia' de um instituto
semelhante, sem ousar manifestá-lo a ninguém. Não
se. podia, pois, recusar, a um amigo e à ,* bispo,
pelo menos o último lugar. caeáno, maravilhádo
por ver um bispo ambicionar a vida dos pobres clé-
rigos, desculpou-se 

-como pôde, dizendo-rhe gue não
convinha gye um bispo deixasse o rebanhá, para
entrar no claustrol q-ue no momento atual a Igreja
tinha mais necessidade gue nunca' de valentes {"n[-
rais, 

-gue 
continuasse com os outros bispos a comãúdar

a milicia cristã, deixando os particulãr"r, como êle,
alistar-se entre ,o,s, simples roídudor. pedro não se
submeteu, e insistiu ssmpre mais. Enfim, pondo-se
de joelhos com o rosto mortificado e quase chorando,
disse ao santo amigo:. Pois beml No dia do juizo
eu vos pedirei ccntas de minha alma, diante de iesusCristo, s,e neste mesmo instante não me admitírdes,
do meio das tempestades do século ao pôrto tranqüi-
lo da vida religi,osa. Espantado por tal constância,
Caetans ajoelhou-se, 'abraçou-o 

ternamente e excla-
rnou: Ah! Senhor, jamgis vos'abandonarei.
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O bispo de Theate, que depoi§ foi Papa sob o
nome de Paulo IV, era um daqueles sessenta prela-
clos da côrte romana que formavam a confraria do
amor diuino e que haviá vários anos trabalhavam com

zêlo e resultado na refc,rma moral do clero e do povo.
Sessenta prelados exemplares numa côrte, que o here-
siarca de Wittenberg, nos representava como bispo
de corrupção! Que calúnia!

Os dois amigos São Caetano de Thienne e Pe-
dro Caraffa de Nápoles, só prccuravam com Bonifá-
cio de Cc,lle, os meios de realizar seu projeto, com
a graça do Senhor. Um quarto se lhes veio ilntar
amigo particular do Bispo de Théate, isto ê, Paulo
Consigliari, da ilustre família dos Ghisleri, que dará
o santo Papa Pio V. Foram quatro colunas da nova
ordem dc's clérigos regulares. Era o ano de 1524,
scb o pontificado de Clemente VII, sucessor de
Adriano VI, que o foi de Leão X.

O assunto foi levado ao sumo Pontífice, com o
plano do institutcr, suscitando muitas dificuldades,
entre os cardeais e os prelados. A fim de extirpar o
veneno da ayaÍeza, ordinàriamente tão funesto ao
clero e levar ao desapêgo mais perfeito das cQisas
do mundo, os quatro seryos, de Deus não guiseram ter
renda, nem mesmo em comum, certos de que a Pro-
vidência os faria achar com o que sustentafeÍIl-S€,
pelas ofertas voluntárias dos fieis. Êsse artigo sus-
citou muitas objeções da parte dos cardeais; julgaram
que não se podia êle cc'adunar com as leis ordinárias
da prudência. Cederam todavia, PoÍ fim, às instân-
cias clos fundadores, que lhes afirmaram que o gênero
de, vida de que se tratava, tinha sido escolh'ido 'ppr

fesus Cristo, pelos apóstolos e por homens' apostó-
[icos, e gue cs gue eram honrados com o mesulo

201
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ministtirio, 'podiam ainda segui-lo. Alem disso, não
dissera ]esus Cristo: Procurai antes de tudo o reino
de Deus e sua jus,tiça e c resto ser-vos-á dado por
acréscimo? Outra dificuldade foi o bispo de Theate.
O Papa e cs Cardeais diziam que tal prelado era
mais útil e necessário à Igreja no episcopado do que
no claustro. Os servc,s de Deus responderam que o
bispo de Theate não seria menos útil à igreja na
congregaçãc dos clérigos regulares, dos quais seria
o pai, comc numa diocese particular e gue, depois de
ter combatido até então, à frente das falanges cristãs,
combateria de ora em diante, do alto de uma tôrre
sagrada, com sua companhia; exemplo náo menos
útil que o outrc. Enfim o Papa e os cardeais cede-
ram: a nova crdem foi aprovada; o assunto começou
na Invenção da Sant a Cruz, a 3 de maio e terminou
na Exaltação da Sant a Cruz, a 14 de setembro. A
cÍuz foi como o estandarte da nova crdem. Neste
último dia, 14 de setembro, na basílica de São Pedro,
diante do altar-mor, depois da mis,sa, da comunhãc e
da leitura das bulas pontificais, os novos religiosos
f.izeram cs votos solenes, nas mãos do bispo dá Ca-
serta, representante do Papa, com a promessa de
cbediência ao superior a se escc,lher. O comissário
do soberano Pontífice abençoou-os de sua parte e os
revestiu solenemente do habito dos clérigos regula-
res. Pedro Caraf fa foi eleito primeiro srperúr e
como sempre tivera o título de bispo de Théate, os
clérigos regulares, dos quais era o superior; tomaram
c nome de Teatinos. : :

' Os fins principais dos teatinos eram: instruir.. o
povo, assistir-aos enÍermos, c-ombater os erros da fé;
restaurar entre cs leigos o uso santo e. Íreoüente dos
sacrarnentos,''f.azet :reviver. :no clero. o gspírito -de
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desinterêsse, de regularidade e de-fervor, o amor ao

estudo da religião, o respeito pelas coisas santas e
sobretudo no que se refere aos sacramentos e "às

cerimônias dc, culto divino.
Viram-se bem depressa em Roma e em tôda a

Itália os felizes resultados, produzidos pelo zêlo de
Caetano e de seus associados,. O odor de santi-
dade que se espalhava de sua vida multiplicava todos
os dias o número dos coe'peradores. Estabel€cerâIrl-
se primeiro em Roma, numa casa que pertencia a

Bonifácio de Colle, que logo se tornou pequena; toma-
ram então outra maior no mc'nte Pincio. No ano
seguinte, viram a ordem em perigo de perecer, quando
mal acabava de nascer.

Como se pode ver na historia da Igreia, a cidade
de Roma foi tomada de assaltc, a 6 de maio
de 1527, peló exército de Carlos Quinto, co'rrârl-
dado pelo condestável de Bourbon e composto, em
grande parte, de luteranos e de inimigos da Santa
Sé. O Papa e os cardeais retiraram-se ao castelo de
Santo Ângelo. Os soldados vencedores saguearam
a cidade e cometeram tal sorte de crueldades o que
nem os godos tinham feito mil anos antes. A casa
do,s teatinos foi quase tôda demolida. Um soldado,
que tinha conhecido São Caetanc! em Vicênci a, ima-
ginando que êle possuía riquezas, acusou-o a um o[i-
cial. Prenderam imediatamente o servo de Deus e

Íizeram-no sofrer mil esprácies de torturas e indigni-
dades, para o obrigar a entregar um tesouro gue
não possuía. Pon fim, deram-lhe de novo a liber-
dade, mas estava extremamente fraco e todo ferido
pelos golpes recebidos. Partiu de Roma com os com-
parrheiroÁ. Levavam apenas os breviários e as vestes
que os cobriam.
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Tendo-se retirads, para Yeneza, ai foram rece-
bidos com alegria e estabeleceram-sÊ ro convento de
São Nicolau Tolentino. Escolheram Caetano para
ruperior da casa. A santidade, o zêlo pela glória de
Deus, a dedicação em inspirar aos eclesiãsticos o
espíritc, de fervor e o desprêzo do mundo, f.izeram
universalmente estimada a ordem. Essa esti.ma cres-
ceu ainda mais, pela caridade de gue êle pareceu
animado durante a peste gue afligiu Ven eza e durante
a carestia, que foi a conseqüência dêsse flagelo.

De Yeneza, Caetano foi mandado a Verona,
onde seu zêlo e sua presença eram necessários. Havia
aí uma grande fermentação. Os leigos opunham-se
com tôdas as Íôrças a certas determinações gue o
bispo acabava de f.azer relativamente à restauração
da disciplina. O santo acalmou pouco a pouco os
espíritosl guando tudo se trangüilizou, induziu Íàcil-
mente o povo a receber a reforma introduzida pelo

Urpo, cujas intenções tinham por fim a glóriá de
Deus e a utilidade de seus diocesanos.

Algum tempo depois, foi chamado a Nápoles,
para lâ fundar uma casa de sua ordem. O conde
de Oppino deu-lhe um edifício próprio para a sua
comunidade; mas êle não pôde, apesar de tôdas as
suas instânci as, f.azê-lo aceít ar a dáação de um terre-
no, que tinha intenção de lhe Í.azer. Os exemplos e
as pregações de Caetano, corrcborados por seus mi-
lagres, prod.uziram logo uma revolução nos costumes
do clero e do povo. Os trabalhos do ministério não
o Í.aziam descuidar-se de sua própria santificação.
Tinha momentos marcados para seus exercícios, dava-
lhes-às vêzes seis ou sete horas em seguida e.muitas
vêzes era favorecido com graças extraordinárias.
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Tendo voltado a Vene za em 1537 , Caetano foi
feito superior segunda yez. Os três anos de seu

superiarato passaram-se e êle voltou a Nápoles, onde
gc,verÍroü a casa da ordem, atê a bem-aventurada
morte. As austeridades, unidas a trabalhos contínuos
causaram-lhe uma doença de Íragueza e bem de-
pressa êle percebeu que o último momento se aproxi-
mava. O médico aconselhou-o a renunciar ao cos-
tume que tinha de se deitar sôbre tábuas; e êle lhe
respondeu: Meu Salvador morreu na crnz, deixai-me
pelã menc,s morrer sôbre a cinza. Quis que o i"-r-
iur."* sôbre seu cilício, coberto de cinzasr e estendido
por terra. Foi nesse estado que recebeu os últimos
sacramentos. Expirou ccm vivos sentimentos de com-
punção a 7 de agôsto de 1547 . Operaralr-se muitos
milagres por sua intercessãc' e a verdade disso foi
constatada em Roma, depois de um rigoroso exame.
Está escrita sua história nos Bolandistas. São Cae-
tano foi beatificado em 1629 e canonizado em 1691.
Guardam-se-lhe as relíquias na igreja de São Paulo,
em Nápoles. (l).

***

(1) Acta §§., e Godescard, 7 de agôsto.



SANTO HrPERÉQUrO (*)

Monge
( Sécutlo IV )

_é-r

Monge do Egito, Santo Hiperéquio deixou belos
apotegmas, cento e ses:senta ditos, dos quais veremos
alguns.

l. Para o monge, o princípic da renúncia é o
temor de Deus. Se não tiver o temor de Deus, o
monge permanecerá fora das portas do reino.

2. O princípio da vida, para o monge é o bom
conhecimento. A ignorância de Deus o6scurece a
alma do monge.

3. O excelente quinhão do monge é a casti-
dade e a santidade.

4. A ascese do monge ê a meditação das
Escrituras, a realização dos mandamentos de Deus;
não é asceta o monge que a is,to não se dá.

5. O alimento do mcnge é Íazer a vontade
de Deus e a bebida é executar os mandados de Nosso
Senhcr. Não é o alimento sensível que fará valer o
monge aos olhos de Deus, porgue passa pelo ventre
e em seguida é rejeitado para outros lugares.

6. Os pés do monge que vive santamente
pisam apenas os degraui da ig'reja. Os pés do monge
santo não vão de casa.em casa.
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7, O monge bem nascido, pelo sinal da ctuz,
escapa das malhas do diabo. O monge terrestre e

inclinado à terra ê prêsa abscluta das rêdes satâ-
nicas.

8. Humildade, árvore de vida que se eleva
muito alto.

9,4
que a possui

10. A
trar sômente
mínimas;

pérola do monge é 
'a 

obediência: aquêle
será exaltado.

submissão do monge não se deve mos-
nas grandes' circunstânçias, mas t ?t

No mesmo dia, em Rôma, Santa Claudia ( l.n
sáculo), que São Paulc, menciõna n9' fim da Segunda
Fpístola a Timóteo (4, 2l),

Em Imola, São Donato,- arcediago ( século V ) .

Em Besançon, São Donato, bispo (seculo
vu).

Em Padua, Itália, o bem-aventurado )ordão For-
zat, abade. |urista, foi homem de Estado, quando
dos gibelinos imperiais e guelfos papistas. Religioso,
mc,nge, depcis abade de São Benedito Novello, de
Pádua, morreu nonagenário ( I 1 58- 1248) .

Em Wolfratshausen, perto de Munich, São
Conrado Nantvin, peregrino, desaparecido em 1280,

Em Aquila, nos Abbruzos, São Vicente, fran-
ciscano, que predizia o futuro. Fernando de Aragão
consultcu-o sôbre se vencer,ia o papa Inocêncio VIII.
Tendo obtido resposta negativa, desprezou-ê e foi
batido. Faleceu em I 504.



o sacriÍício da missa. no oratório. segundo uma miniatura do
século fX.

t9
Q
oo

r
F
U
E
tr,

F
o
l+lr{
F
tr

o
É{
l{
E



VIDAS DOS SANTOS

Em Arezzo, na Toscana, São Donato, bispo e
mártir, que, entre os milagres, como narra São Gre-
gório, Papa, obteve po,r suas c,rações gue um cálice,
que os pagãos tinham quebrado, retomasse a: forma
primitiva. Durante a perseguição de Juliano o Após-
tata, tendo sido prêso pelo prefeito Quadraciano e
recusando-se sacrificar aos ídolos, mo,rreu pela espada
terminand,c, assim o martírio. Fizeram-flo Ílorrer ccm
Santo Hilarino, monge, cuja festa se celebra a 16
de jtrlho- dia em que se Ihe levou o corpo para óstia.
- Em Roma, os santos Pedrc, e |uliano, com dezoito
cutros santos mártires. - Em Milão, são Fausto,,
soldado, QUe, depois de vários combates, obteve a
pahna do martírio, sob o imperador Cômodc,. Em
Como, os santcs Carpóforo, Exanto, Severino, Cássio,
Se-gundo e Licínio, decapitados por terem confessado

l lesus Cristo. - Em Nísibis, na Mesopo,tâmia, São
Domécio, monge persa, apedrejado com seus dois
discípulos, sob |ulianc, o Apóst ata, - Em Ruão, São
Vitrício, güel sendo soldado sob o mesmo, príncipe e
tendo deixado as armas pc,r amor a |esus Cristo, foi
atormentado pelo tribuno e condenado â: seÍ decapi-
tado: mas, o carrasco gue o devia, executar ficou ."io,
as cordas que prendiam o Santo desatararn-se 

" é1"
ficou em liberdade, Em seguida, tendo, sido feito
Irp.,, por suas pregações, converteu à fe de |"srls
cristo, os povos de Flandres e do Hainaut e morreu
em paz, na qualidade de confessor. Em Chalons-
sür-Mârne, São Donaciano,, Bispo. Em Messina,
santo Alberto, confessor, da crdem dos carmelitas,

:célebre pelos milagres.
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8., DIA DE AGOSTO

SANTO HORMISDAS E OUTROS
MÁRTIRES, NA PÉRSIA

De todcs os reis persas, Izdegerde foi o gue se

mostrou mais favorável aos cristãos. Seguia mesmo

algumas vêzes, no govêrno de seu reino, os conselhos

aJSao Marutas, dá Mesopotâmia e de Abda9, bispo
da cidade real. 

'Mu. 
o zêlo indiscreto de Abdas, que

não se pôde justificar, Í.êz o príncipe mudar, no fim
de seu reinado. O bispo queimou um templo do

fcgo. Izdegerde ordenou-lhe que o reconstruísse,

à ãusta dos cristãos. Abdas fecusou-se a obedecer

e compreende-se que não teria podido reconstruir o

templó, sem corrcoi.er positivamente para a idolatria.
O iei, irritado ccm a recusa, condenou-o à morte,
mandou derrubar as igrejas cristãs e deu o sinal da

perseguição. Seu filhõ Bahram, ou Varan V, süce-

ãer-lÀ" ã u p"rseguição tornou-se ainda mais cruel.

Havia cristãos aos quais se esfolavam as mãos, a

outros as costas, a o,utros o rosto, depcis a fronte e

atê a barba. Os perseguidores fendiam em dois, o
caniço e aplicavaÍl-Íro, cobrindo-lhes com êle todo
o ao.po; depois apertavâIlt-Il.Cr fortemente, Com cordas,

dos pes à cabeça; arrancavam cc,m fôrça os caniços,

u* á"pois do oltro, de sorte gue arrancavam a pele.
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Cavavam fossas profundas e depois de as terem
untado punham uma grande quantidade de ratos; aí
atiravam os mártires de pés e mãos atados, de scrte
que os ratos, esfomeados os roíam pcüco a pouco,
sem que êles pudessem defender-se. Tais crueidades
não impediam gue os cristãos se apresentassem à
morte, para conseguir a vida eterna. Notam-se em
particular, cinco mártires, Maharsapor, Hcrmisdas,
Suenes, Benjamim e Tiago.

Maharsapor era um príncipe persa, cujas virtu-
des e zêla tornavam ainda mais recomendável, que
c ilustre nascimentc,. Foi prêso com Narsés e Sa6a-
tuca, no comêço da perseguição. Aguêles dois obti-
veram a coroa do martíric,, depois de terem sofrido
rzários tormentos. Maharsapor sofreu vários interro-
gatóric,s e fci castigado. Deixararn-ro três dias numa
prisão infecta, onde sofreu os rigores da [ome. Pas-
sado êsse prazc', levaram-no de novo à presença do
juiz; mostrando-se inquebrantável na confissão de
fesus Cristo, o juiz ordenou gue o atirassem a um
antrc, e lhe fechassem a entrada. Algum tempo
depois, os soldados abriram-no e encontraram o corpo
do mártir sem vida, mas rodeado de luz e de jcehós,
como se êle estivesse em ora,ção.

Do mesmo modc,, Hormisdas era o primeiro da
nc,breza persa e da família dos Àquemênidas, filho
de um governador de província. Bahram, tendo
sabido qüe era cristão, mando,u chamá-lo e ordercu-
lhe renunciasse a |esus Cristo. Hormisdas respondeu:
Todo-aquêle gue- fôr capaz de violar a lei rupr.*u
clc, soberano Senhor de tôdas as coisas, não ficará
por muito tempo fiel a seu príncipe, que é apenas um
mortal. Se êste crime merece a mais Cruel dá todas as
mortes, o gue não deve esperar aguêle gue renuncia

ztt
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ao Deus do universo? Uma resposta tão sábia Íêz o
rei ficar possuído de estranha cólera. Despojou Hor-
misdas de todos os bens e honras de que gc'zavai
mandou mesmo tirar-lhe as vestes, deixando-lhe
apenas um pedaço de pan'o' que lhe cingia os rins'
Depois de o ter reduzido a êsse estado, expulso'u-o
de'sua presença e o condenou 'a g,uiar os camelos

do exéróito. O santo sofreu com alegria o bárbaro
tratamento. Muito tempc, depois, Bahram, tendo-o
visto por uma janela do palácio, notou que estava

queimãdo do sol e coberto de poeira. A recordação

áo que tinha sidc, e do, que fôra tambêm sgu q9i,
pareceu comovê-lc. Mandou-o chamar, e deu-lhe
i*" túnica de linho, dizendo-lhe: Agora, pelo menos,

deixa a cbstinação e renuncia ao Filho do carpinteiro.
Hormisdas rasgou a túnica em pedaços, atirc'u;a ao

rei e disse: Se-julgaste gue, por êsse belo presente,
me farias deixar a religião, guarda-o' com tua im-
piedade

Suenes era senhor de mil escravos. Como
recusasse renunciar ao verdadeiro Deus, o rei Per-
guntou-lhe qual eÍa o pior de seus escravos e deu

á êsse, todcs os outros, com Suenes mesmo, e sua

mulher, que êle fCz desposar; mas Suenes não ficcu
abalado, e permaneceu firme na Í.ê.

Beniamim era, diácono; o rei tinha-o pôsto numa

prisão. Lfm ano depois veio um embaixador romano

para outros negócios; tendo sabido da prisão . do

ãiá.orro, pediu-ihe a liberdade. O rei a concedeu,

com a condição de que Beniamim prometesse não

falar a nenhum mago-da doutrina cristã. Mas Ben-

iamim respondeu que lhe era impossível enterrar o

íalento de- que devia dar contas; tcdavia' comc' c' r.ei

não conheclsse sua resistência, mandou libertá"lo.
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Benjamim continuou a converter os infiéis. No fim
de um ano, o rei foi avisado disso; mandou-o cha-;;
e c,rdenc,u-lhe que renunciasse a Deus. Comc trata-
ríeis, disse Benjamim, aguêle gue se recusasse a vos
obedecer por reconhe."r ,* outro rci? Eu o f.aria
morrer, disse Bahram. Benjamim replicou: eue suplí-
cio merece, então, aquêle gue abandona o criador,
qara dar a uma criatura iomo êle honras divinas?
O rei, furiosc,, mandou aguçar vinte caniçc,s, qr; Ih;
enfiaram entre as unhas dispés e das mãos. E como
êle desprezasse o tormento, *urdo, colocar outro
caniço pontudo na parte mais sensível do corpo de
um hc,meffi, de onde c retirava e onde o enfiavá .or-
tintramente; por fim, mandou-o atravessar com um
pau_cheio de nós, de tc,dos os lados. Tiago,, de ilus-
tre família, tendo sido cristão, tinha voltadã à ,eli;á;
dos persas, para agradar ao rei rzdeserdei d;ü[,
sua mãe e sua espôsa tro,uxerâtrr-ro de novó ao
cristianismo. Bahram ficou tão irritado gue o mandou
cortar em pedaços, nas juntas dos memúor: primeiro
as mãos, depois os braços, depoig os pés e as pernas,
de sorte _gue só restavam a 

'cabeça'e 
o tro,nco. E

como ainda confessasse a ]esus Cristo, cortaram-lhe,
por fim, a cabeça. (l)

2t3

***

(1) Assemani, Aeta MM., orient.



SANTOS CIRÍACO, LARGO, ESME-

RALDO E COMPANHEIROS (*)

Mártíres

Segundc, a lenda, Maximiano deseiava- agradar

o i*p.rãa"r Diocleciano, erigindo-llr" um belíssimo

palácio, com termas magníficas' Ordenou' pois' para

o gigantescc, trabalho, ãr" todos os cristãos fôssem

.*"pi"gudot naquele empreendimentc

Trasão, um rico cristãc', penalizado com a des-

graça que se abatera sôbre os irmãos, entrou â socof-

ie-tàr, sec,rrrdudo por guatro amigcs: Ciríaco' Largo'

Esmeraldo e Sisínic'.

Foi tal o, desvêlo de dois dêles, de ciríaco e de

Sisínic,, gue o 
-papa 

Marcelo, enternecido, fê-los

diáconos.

Umdia,quandosocorriam-ospobrescristãos
esgotados na servidão, cs quatro foram 

,t9tpt^"-"^11i*::
.oí, voz de prisão. Condenados a também trabalhar

nas obras, trabalhavam e socorriam' no que podiam'

os irmãos esgotados.

Sisínio [oi, por deixar a tarefa e socorrer um

semelhante, ãt*tãac, do local da construção do palá-

cio e decapitado, com um velho' Saturnino' ao qual

ajudava.
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' Ora, uÍn dia, o demônio se apossou da filha de
Diocleciano. Chamavâ-s€ Artêmia e passou a sofrer
crudelíssima,s torturas.

O imperador, gue conhecia a fama de Ciríaco,
cuja santidade era propalada abertamente por todcs
c,s sofredores, mandou chamá-lo, para cuidar da filha.

Curou-a o Santo, e 'ã jovem e a mãe, imediata-
mente, deixaram o paganismo e abraçaram o cristia-
nismo.

Quanto a Diocleciano, deu a Ciríaco uma casa
perto das termas, casa gue o Santo transformou em
igreja e mais tarde tcmaria, o seu nome.

Também a filha dum rei persa se viu possuída
pelo demônio, e gritava, lançando aos ares que
sômente um homem poderia curá-la, como curara a
filha do imperador Diocleciano: Ciríacc,.

O rei, então desolado, cri,cu alma nova, e, sem
tardança, despachou um embaixador a Diocleciano,,
o qual devia rogar ao imperador a graça de ao rei
persa enviar o ilustríssimo diácono.

Diocleciano.atendeu-o, e Ciríaco rumou para a
Pérsia, em companhia de Largo e de Esmeraldo. Lâ
chegando, livrcu a pobre princesa atormentada pelo
diabo, instruiu-a, converteu e batizou, bem como ao
pai e várias centenas de pagãos.

De volta â, Roma, Ciríaco e os companheiros
viveram 

"m 
p:v7,

Um dia, porém, na ausência de Diocleciano,
Maximiano, gue não se conformava cc,m as deÍerên-
cias gozadas pc,r aquêles cristãos, ordenou que fôssem
PrÇ§9S,
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Ciríaco, gue teve derramado pela cabeça, duma
'grande conca, pez deruetido, acabou, depois de ser
duramente esbordoado, por perder a vida pela deca-
pitação, c, mesmo sucedendo a Largc, Esmeraldo e

vinte e um cristãos, flê via Salária, perto das termas
de Salústio.

Mcrtos a 16 de marÇo, a 8 de agôsto o papa
Marcelo conduziu-lhes os corpos para a via Óstia,
sepultando-os um padre |oãc, flo cemitério dito de

Ciríacc,.

***



SANTO ALMANO (*)

Bíspo

Bispo de Passau, Santo Almano foi um dos
grandes prelados alemães gue, no século XI, Iutu*.
para tc,rnar pura a Igreja do país natal.

Í\ . 
Nascido em Westfália, em 1015, ,estudou emrarls.

Em I 065, quando peregrinou pera, Terra santa,
foi 

, 
Íeito. bispo de Passau, sem gue o, soubesse, apedido da impe ratriz Irene.

hard, gu9 fôra seu colega nos tempos a" "prrir,1
novo prelado atirou-se com invurgàr resolução na
restauração da disciplina eclesiástica.

santo' Almano reformou mosteiros. Fundou o
de Gc'ttweig. contra o clero, coucubinário e simo-
níaco, solenemente publicou as sanções do papa
Gregório VII.

Àtacado furiosamente pelo imperador Henri-
que IV, Almano (oi obrigadô a busc", Ro*", ;à;
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se refugiou. Pcucc' depois, o papa Ílo[I€âvâ-c seu

vigário na Alemanha, em 1079 '
sômente em I 081 , graças a Luitpc,ldo da Áus-

tria, o santo bispo pôde- tornar à sua diccese, mas,

desaparecido o protetor, exilou-se: retirou-se para a

ír"áãçao de Góttweig, onde faleceu em 1091.



BEM-AVENTURADA JOANA
DE AZA (*)

Mãe de São Domingos

Século XII
sãc Domingcs, o celebrado fundadc,r da ordem

dos Irmãos Prega{orgs, nasceu na Espanha, ., .o*ã
vimos era filho de Felix de Guzman e de ]oanade Aza.

. _ Aza, perto de Aranda, na Velha Castela , eÍa,
entãc, pequenina e poética.

Felix era governador do burgo de cararuega, na
provincia de Burgc,s.

]oana era filha de Dom Garci Garcias de Aza,
marechal de casrela e tutor do rei Af;;;" vlll, 

";;Sancha Bermud ez de Transtamare.

Nascida em ll4}, em Calaruega seria a exce_
Iente castelã e a piedosíssima mãe de famíria.

comc, vimos, ao derinear a figura de são Domin-
gos, aos { dêste mês, }oana viu ãm sonhos a missãodo filho na terra.

Dois irmãos- prec-ed-erâr,-ro no mundo: Antônioe Manigueu, ambôs dados 
" Deur.
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crê-se gue a bem-aventurada |oana faleceu em

1190. Enterri]r "|- 
Calaruega, depois transpo:tada

;;;;-C"*i"t de lzan,-IePoysal atuaimente' em Peía-
,[i"1, 

prcvíncia de Valladolid'

Os camponeses invocam-na para- Íefiilizar a

terra. ô .,rltã da bem-aventurada mãe de Domilq::,
ã;^Ã"ã"i" " 

aãúã"iqueu foi confirmado em 1828,

pelo papa Leão XII.

A 8 de agôsto, festejam-na os dominicanos'

***



BEM-AVENTURADO PEDRO
FAVRE (*)

I esníta

Pedro Favre, ou Lefàvre, nasceu em Villaret,
paróquia de São )oão de Sisto, e iâ aos sete anos

pregava "ccmo um pequenino do'utc'r", o que lhe
valia, dos adultos, grandes gulozeimas, como recortl-
pensa, e muitas palmas.

Graças às liberalidades dum tio, Pedro estu{ou
em Thones, depois em La Roche e, finalmente,
guando contava, dezenove anos, em Paris.

No cciegio de Santa Bárbara, [oi. companheiro
de quarto de Sao Francisco Xavier, gue lhe apre-
sentou o grande Santo Inácio de Loyola, o qual
também compartilhou do mesmo guarto, pc'r vo'lta
de 1 530.

. Bacharel em artes, uma das mais brilhantes figu-
ras de Santa Bárbara, virtuoso, ágil de espírito,
mc,nopolizava o grupo gue se reunira em tôrno de
Inácio; grupo êsse guase gue exclusivamente formado
de espanhóis. Tanto era o gue mais se sobressaiâ
que, na. ausência, de Inácic,, quando,- doente; , ,[ôra
recuperâÍ-§e nà terra: nátal. , Pedro F-avre 'tornou+e



222 PADRE ROHRBACHER

o chef e daquele grupo, pequena mas piedc síssima
comunidade dentro do famoso cclêgio de Santa
Bárbara.

No outonc do ano de 1536, o grupo, ccmposto
então de nove membros, partiu para Yeneza, âtrA-
vessando a Lorena, a Alsácia, a Alemanha, c Tirol e

a Venécia, ponto marcado para o encontro ccm o
Loyola.

Tendo tcdos, em Montmartre, feito voto de
pobreza, de castidade e de peregrinax a Terra Santa,
de Venécia, comc, não ho,uvesse navio algum âprês-
tadc,, resolveram visitar o papa Paulo III e dele receber
a bênção. E, enquanto não podiam dirigir-se a ]eru-
salém, puseram-se a exercer o ministério no norte
da Itália.

tlm ano depois, sem cumprir c prometido, impos-
sibilitados que se viam de embarcar, foram desligadcs
do voto feito.

À dispc,sição do papa, Íoi o grupo disperso.
Pedro, nomeado professor de Escritura, passc u a

Iecionar com ardor.

Mais tarde na Alemanha, foi teologo do conse-
lheiro imperial. Quando em Ratisbona, tendo recebidc
uma ordem de Santo Inácic para enccntrá-lo na
Espanha, juntou-se ao santo fundador da Cc'mpanhia
de fesus.

Tendo trabalhado em Portugal, principalmente
em Lisboa, Coimbra e Evora, e na Espanha, parti-
cularmente em Madri, Barcelona, Valladolid, Sala-
manca, Toledo, Alcalá, Valência e Gândia, onde
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fundou o primeirc cc,légio jesuíta, foi-se-lhe descam-
bandc, a saúde.

A um chamado do Santo Padre, viajou para
Roma. Na Cidade Eterna, em 1546, faleceu.

Todos os confrades, com Santo Inácio à frente,
a uma voz, proclamaram-lhe a santidade. O processo,
iniciado na Savóia, pc,r Sao Francisco de Sales,
sonrente muitos anc,s depois, em 1872, sob Pio IX,
terminaria por confirmar-lhe o culto, o que equivalia
à beatificação.

***



-

os sANTos AUXILIADORES (*)

Foi no decorrer da Idade Média (qre tem sido
considerada uma época de obscurantiimo, pcrque
durante c, seu período decaiu de modo extrae,rdinário
a cultura clássica, e uma época de fermentação, por-
que nela se preparou 'a nova civilização ) gue se
acabou por honrar o,s santcs mais pelo poder que
'se lhes emprestava do que em razáo da virtude de
cada um.

A origem da devoçãc, aos Santos Auxiliadores
é germânica. Espalhando-se pela Itália e pela França,
onde se lhes acrescenta a Virgem Mãe de Deus, a
principal, que se invoca para socorro pronto e ef.icaz,
propagou-se por fôda a Europa.

Eis os Santos Auxiliadores:
1. São |orge, acompanhado dc, dragão, que

cura enfermidades dartrosas.
2. São Brás, representado com dois círics cru-

zados, que livra os devotos dos males da garganta.
3. Santo Erasmo, curado,r de males e de dores

de estômago.
4. São Pantaleão, invocado na depauperação.
5. São Cristóvão, aquêle que leva ncs ombros

a fesus Menino, protetor dos viajantes, livrando-os
dos desastres, da morte súbita, das tempestades e

dos raios.
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6. Sao Dionísio, o gue caminha levando nas

ryã9s -a própria cabeça, preserva o fiel da possessão
diabólica.

7. Sãc, Ciríaco, o diácono, poderoso também
contra os assaltos do demônic, é curador dos males
dos olhos.

8. Santo Acácio, corc,ado de espinhos, é invo-
cado nas dores de cabeça.

9" Santo Eustáquio, lembrado ncs incêndios,
preservâ-Ílos dc, fogo eterno.

10. Sao Gil, também Egídio, abade beneditino,
senrpre representado com uma cabra, traz a paz ao§
loucc,s, aos gue são tomados de pânico e acs *Ldrosot
da escuridão e sinistro silêncio das noites.

1 l. Santa Margarida, a dc, dragão e da cruz,
invocada contra males dos rins e pelas gestantes.

12, Santa Bárbara, invocada nos temporais,
contra os raics, também, como São Cristóvão, preser-
vâ-oos da mc,rte súbita. E padroeira dos matemáticos,
dos artilheiros e dos bc,mbeiros.

13. Santa Catarina, a sábia conselheira dos
filósofos, dos advogados e dos pensadores.

Quantc, a Maria, que poderíamos dizer, media-
{otlque é de tôdas as graças, poderosa pc,rque Mãe
de Deus onipotente, amc,rosa á de extrema benevo-
lência, de uma indulgência sem limites?

Diz Leáo XIII:
"As dispc,sições da divina Sabedoria devem ser

olhadas com profunda veneração.
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"O Filho eterno de Deus, guerendo assumir a
natureza humana para redimi-la e nobilitá-la, c por-
tantc para cc,ntrair um místico consórcio com o, gênero
humaáo, não deu cumprimento a êste seu desígnio
senão depois de obter o livre ccnsentimento daquela
que fôra designada para sua .Mãe, e que, em certo
sentido, representava todo c, gênero humano; segundo
a célebre e veracíssima sentença de Aquinate: Pot
meio da Anunciaçã ' aguardaua-se c con.entimento
da Virgem, em nome e em representação.de tôCa a

natureia humana (S. Tomâs,3, q. 30, a. 1).
"Por conseqüência, pode-se com tôda verdade e

rigor afirmar que, prr divina dispcsição, nada rgs
pãa" ser comunicado, do imenso tescuro da çJraçu {"
Cristo - sabe-se eue e gloria e a uerciade uíeram de

lesus Cr st: (lo. 1-, 17) - senão por meio de Maria.
De modc que, assim comc ninguém pode achegar-se
ao Pai Supremo senã:' por meio do Filho, assim tam-
bém, ordinàriamente, ninguém pode achegar-se a

Cristo senãc, pcr meio de sua Mãe.
"Quanta sabedoria e misericórdia resplandece

nesta disposição da Divina Prcvidência! Que com-
preensão da debilidade e fragilidade humana! De fato,
nós cremos na infinita bondade de Cristo, e p,cr ela
lhe rendemos louvor; mas também cremos na sua

infinita justiça, e desta temos temor. Sentimos uma
profunda gratidãc pel'c' amor do Salvador, que p.cr

nós deu gãr".otamente o seu Sangue e a sua vida;
mas, ao mesmo tempo, tememo-lo no seu caráter de

luiz inexorável.
"Apreensivcs pela consciência dos nossos pecâ-

dos, precisamc,s, po, isto, de um-'íntercessor e de um

patrc,no que, de úm lado, goze em alto grau do favor
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divino, ,e, de outro, seja de ânimo tão benévolo que
a ninguém recuse o seu patrocínio, nem mesmo aos
mais desesperados, e ac, mesmo tempo infunda con-
fiança na divina clemência àqueles que, abatidos,
jazem no desconfcrto".

E o papa Leão XIII, dizendo que essa eminen-
tíssima criatura é justamente Maria, Mãe de Deus
e dos homens, boníssima e indulgentíssima, continua:

"Tal nô-la deu o próprio Deus, gue, havendo-a
escolhido para Mãe dé seu Unigênito, infundiu-lhe,
por isso rresrnc,, sentimentos requintadamente mater-
nos, capazes sômente de bc,ndade e de perdãc.

"Tal nô-la mostrou |esus, quer quando consentiu
em ser sujeito a obedecer a Maria, como um filho a
sua mãe, guer quando, do alto da Cruz, confiou às
suas amorosas sc,licitudes todo o gênerc, humano, flâ
pessoa do discípulo |oão.

"Tal, enfim, mostrou-se ela úesma quando, âco-
lhendo genercsamente a pesada herança que lhe
deixara seu Filho moribundo, desde aquêle momento
ccmeÇou a cumprir, para com tcdos, os seus deveres
de Mãe.

"Êste plano de terna misericórdia executado por
Deus em Maria e ratificado por cristo com a sua
última vontade, foi desde o início cc,mpreendido com
imensa alegria 

- 
pelos santos Apóstolos e pelos pri-

meiros fieis; fci compreendid,c, e ensinádo pálot
venerandos Padres da Igreja; foi conccrdeáente
ccmpreendidc, err todos os tempos, pelo povo cristão.

"E mesmo quando, a tradição e a literatura se
calas-sem, esta verdade seria igualrnente atestada com
grandÍssima elc'güência pela voz gue irrompe do co,ra-

SANTOS
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ção cie cada cristão. Sem uma ÍC divina não se

ãrplicaria o imperioso impulso que nos impele e doce-

mente nos arrasta para Maria; o vivc dese jo, 
-ou

melhor, a necessidade que sentimos de procurar refú-
gic, na proteçãc e no auxílio daquela a guem podemos

confiar plenamente os nossos projetos e as nossas

ações, a nossa inocência e o nosso pensamento, os

nossos tormentcs e as nOSSaS alegrias, as nossas preces

e oS ncssos votos, em suma, tôdas a nossas coisas; a

doce esperança e a confiança, por nós- nutridas, de

que aquilo que seria menos aceito a Deus, Pcr.que
ápr.r"t tado por nós, indignos pecadores, pc'derá

tárnar-se-lhe ragradabilíssimo se o confiarmos a sua

Mãe Santíssima. Quanto mais a alma se alegra com

a verdade e suavidade dêstes pensamentos, cutro
tanto se entristece pcr causa daqueles que, privados
da Íe divina, nãc honram Maria: antes, não a consi-

deram nem mesmo como Mãe. E, ainda mais se

contrista o nosso coração por causa daqueles que,

embora participantes da nossa f.ê, ousam acusar c'S

bons de ã*cessivo e exagerado culto para com Maria,
ofendendo ccm istc grandemente a piedade filial.

"Portantc', no meio da tempestade de males que

tão duramente atormentam a Igreja todos os devc'tos

filhos desta mesma Igreja vêem claramente que

urgente dever tem de orar insistentemente a Deus

onipotente, e, sobretudo, de que modg devem apli-
car-Se a issc para que Suas preces tenham a máxima

ef icácia.
"seguindo o exemplo de nossc,s piedosíssimos

pais e antepassadcs, recorramos a Maria, nossa S91ta

ilainha; e, conccrdemente, eupliquemos a Maria, Mãe
de )esus Cristo e Mãe nossa: Mostra-te nossa Mãe,
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e pú meio de ti acclha nossas
nascido para nos, quis ser teu
Liturgia)". (1)

preces. Aquêle gue,
Filho (Du Sagrada

Que graças deve c, povo cristão pedir a Nossa
Senhora?

"Muitas são as graças, responde-ocs o grande
Pio XII, gue todos devem implorar da proteção da
bem-aventurada Virgem, da sua intercessãc e do seu
poder mediador.

" P.eçam, principalmente, gue os costumes de
cada um, como dissemc,s, seÍlpre mais se conformem
cc,m os ensinamentos cristãos, sob o auxílio da divina
graça, pois que a Íe sem cbras ê morta (TSo 2,
20-25) e ninguém pode f.azer coisa alguma para o
bem público, como é devido, se primeiro nãc brilhar,
na virtude, co*o exemplo a todos os outros.

"Peçam, cc,m insistência, gue a juventude gene-
rosa e pujante cresça sã e pura, e não permita que
seja contaminada com o ar ccrrompido do século,
e murche, nos vícios, a ridente flor da sua idade;
que sejam dirigidas pela devida moderação as suas
inclinações desregradas e os seus impulsos ardentes,
e, fugindo de tôdas as ciladas, não se entreguem às
coisas prejudiciais e más, mas levantem os seus corâ-
ções para o que é bel,c, santo, amável e excelso.

"Peçam, ,eÍn c,ração comum, que a idade viril e
madura se distingam pela honestidade e Íortaleza
cristãs; que o lar doméstico resplandeça com uma
fidelidade inviolada, floresça com os filhos educados

(1) Enc. Oct. Mens.
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reta e santamente, e se fc,rtaleça na concórdia e no
mútuo auxílio.

"lmplcrem, finalmente, que a velhice se alegre
com os frutos de uma vida vivida na prática dc, bem,
de forma que, ao aproximar-se o seu [im, não tenha
nada que temer, não se sinta atormentada com os
remorsos ou angústias da consciência, nem tenha
motivc, algum de se envergonhar, mas, ao ccntrário,,
confie firmemente que hâ de receber, em breve, ,o

prêmio das suas longas canseiras.
"Peçam ainda, em súplica à Mãe de Deus, pão

para os famintos, justiça para os oprimidos, a pâtria
para os refugiados e exilados, uÍl teto hospitaleiro
para cs que nãc tem casa, a liberdade para aquêles
que injustamente foram lançados nc, cárcere ou nos
campos de concentração, a suspirada vinda para a
pâfiia dagueles gue estão ainda prisioneiros, suspi-
rando e gemendo, não cbstante a guerra ter terminado
há tantos anos; a alegria da luz resplandecente para
os que são cegcs nc, corpo c,u Íra alma; e para aquê-
les gue vivem separados entre si pelo ódio, p'ela
inveja e pela discórdia, que os una, por meio da
oração, a caridade fraterna, a união dos ânimos e

aquela operosa trangüilidade que é fundada râ Ver-
dade, na justiça e nas mútuas relaçóes". (2)

No mesmo dia, em Bordéus,
de Fleury-sur-Loire, falecido em
molo que, quando mo,ng€, teve

São Momolo, abade
678. Foi São Mo-
a idéia, ao ler os

(2) Fulgens Corona.
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Dialogo:s de São'Gregório, o Grande, de ir ao Cassino
procurar as relíquias de São Bento, c, patriarca dos
mcnges do Ocidente, para dotar o seu mosteiro. En-
ccntrados os cssos de São Bento, na mesma tumba
descobriu os restos da bem-aventurada Escolástica,
irmã do grande Pai. Dep.c,is de ter reunido e lavado
as santas relíquias, colocaraÍt-Ílâs reverentemente
numa mortalha muito limpa, mas separadamente, para
levá-las para a França. A caminho, a mortalha man-
chcu-se de sangue, "comc se corresse de corpcs com
vida. Assim, |esus Cristo m'anifestava que viviam
com Êle verdadeiramente lâ em cima aquêles cujos
restos brilhavam aqui em baixo cc,m tal milagre".

Em Londres, o b.À-ur"nturado |oão Felton,
mártir, em 1570.

No mosteirc de Fleury-5g1'-foire, cuic' segundo
abade foi Sã: Momolo. São Leodebaldo', abade, no
século VII,. fundador do célebre mosteiro sôbre o

L,oire, o guê recebeu as r'elíquias de São, Bãnto e sua

irmã Escolástica.

Em Soissons, Santa Sigrada, viúva, no século
VII. Sigrada eÍa máe de São Legero, bispo de Autun.

Em Besançon, os santos Ternat, Gervásio e

Gedeão, bispos e confessores (século VII ou VIII ) .

Na Baviera, São Ratardc,, sacerdote ( século X ) .
De nobre família de Andechs, fc,i o fundador do rnos-
teiro de Diessen, râ alta Baviena, perto do lago
Ambre. Dedicado a São forge, abrigou cônegos de
Santo Agostinho. São Ratardo ali faleceu e foi enter-
rado., A .festa, a 8 de agôsto, lembra a sua translação

SANTOS
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da igreja paroquial de São |c,rge pára a igreja coÍr-
ventual.

Em Galese, pertc de Roma, São Famiano, ermitão
cisterciense, desaparecido por vclta de I 150. Nascido
em Cclônia, deixou a cidade para per.egrinar pobre-
mente. Visitou Roma, os santuários italianos e São
Tiago de Ccmpostela. Recebeu o hábito cisterciense
e viveu algum tempo como ermitão naquela ordem de
cencbitas. Canonizado em 1155, teve uma igrefa em
sua hcnra enriquecida, de indulgências em I 5l I .

Segundo as lições de seu c,fício, Sao Famiano teria
visitado a Terra Santa.

No Piemonte, Santa Hugolina, reclusa, falecida
em 1300. Viveu escondida do mundc por quarenta
e sete anos. Austeríssima , Íazendc-se passar por
homem, Hugo, era caridosa e doce. Os bolandistas
publicaram uma antiga imagem de Santa Hugolina,
ond'e aparece com os cabelcs soltos, vestida de cilício,
o qual lhe tomba até os jcelhos, de braços e pernas
nuas, de rosáric nas mãos. Erigiram-lhe uma capela,
e uma bula de 164l ccncede indulgências aos que a
visitam.

Em Anazarbo, na Cilícia, São Marino, ancião,
que depois de ter sido atormentadc, a chicotadas e

deslocado, scb o imperador Diocleciano e o governa-
d,cr Lísias, pereceu pelos dentes dos animais ferozes,
aos quais foi atirado. - Os santos Eleutério e Leôni-
das, que, passandc,pelo fogo receberam o martírio. -Em Cizico, nc Helespcnto, Santo Emiliano, Bispo e

confessor, que, depois de ter experimentado tôda
espécie de maus tratos, por ordem do imperador Leão,
pelo culto das santas imagens, terninou a üda no
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exílio. - Em Creta, São Miro, bispo, afamado por
seus milagres. Em Viena, no Delfinado, Sao

Severo, pàdt" e confessor, que veio das Índias pelo

único dásejo de pregar o Evangelho: depois de tão
longa e penosa viagem, chegc'u a esta cidade, onde
por suas palavras e milagr'es, converteu uma multidão
inumerável de pagãcs à Íê de |esus Cristo'.

***
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SANTO AFONSO DE LIGÓRIO

Bispo, fundodor dos Redentoristas, e Doutor.

Nasceu na cidade de Nápoles , a 27 de setembro
de 1696, e dois dias depois, festa de São Miguel
Arcanjo, recebeu o batismo, na Igreja paroguial das
Virgens. Sua família era antiga e ilustre. 

-Seu 
pai,

|osé de LigOrio, oficial de marinha, unia aos talentos
e à bravura de um militar, a piedade de um religic,so.
Sua mãe Ana Catarina Cavalieri, era irmã de Emílio
Tiago Cavalieri, morto em cdo,r de santidade e com
fama de milagres, Bispo de Tróia, na Apúlia. Ela
foi por sua vez, digna do irmão, do espôso e do filho,
pela prática de tôdas as virtudes e sobretudo da ora-
ção e da mortificação. Narra-se que Íezava todos o,s
dias as horas canônicas, como religiosa; e tendo pâs-
sado noventa anos, observava ainda, com o mais
edificante rigor, o jejum e a abstinência. O mais velho
dos três filhos, Afonso, recebeu a educação nc, regaço
materno. Ela inspirou-lhe uma terna piedade, uma
devoção particular à Santa Virgem, uÍrr grande amor
pela verdade. Seu prcfessor de gramática foi um vir-
tuoso eclesiástico, o qual, com a arte de bem Íalar,
lhe ensinava sobretudo a arte de bem agir. Sua mãe
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deu-lhe por direton espiritual um de seus parent'es,
padre do oratóri,o de São Filipe Neri. Afonso, gue
mal saía da infância arrebatava-o por suas excelentes
disposições. Confessâr-se duas vêzes por semana,
f.aier da oraçáo a mais deliciosa ocupação da vida,
deleitar-se âos pés do altar e aí ficar Íreqüentemente,
entregar-se com alegria a todo,s os exercícios da pi'e-
dade mais afetuosa e sobretudo, nutrir incessante-
mente pela Santa Virgem'sentimentos do filho mais
devotado foram, desd'e então os santos hábitos daquele
inenino abençoado. Seu diretor admitiu-o à primeira
comunhãc, ainda bem cedo. Fê-lo entrar, na idade
de dez anos, na congregação dos jovens nobres, diri-
gidos pelos padres do Oratório. Afonso distinguiu-se
iobretudo pelo zêlo e pela piedade. Ouvia todos' os

dias missa, assistia com exatidão, a tôdas as reuniões
da congregação e observava-lhe escrupulosamente
tôdas as regras. Foi sempre modêlo', amor e adfnira-

ção dos .o*put heiros.
Um f.aio, entre inúmeros outros, revelou-nos

sobretudo c, segrêdô de sua virtude. Com o fim de
procurar aos jovens hc,nestos dívertimentos, os padres
do Oratório os levavam ao' campo. Convidaram a
Af,onso para jogar bola; êle eximiu-se, por algum
tempo, cc,m o pretexto de que não conhecia o jôgo';
por fim, porém, cedeu às instâncias do's companheiros
e, apesar de sua , inexperiência, ganhou a partida.
Então, guer,por despeito, de ter perdido, quer por
indignação, julgando-se enganado pela r.ecusa que a
princípio Afonso tinha feito, um daqueles rapazes se

permitiu dirigir-lhe palavras grosseiras; àquela lin-
guagem; o santo menino não se pôde conter ê respoo-
deu com voz comovida: "Como! É assim que, pela
coisa mais miserável, ousais cfender a Deus! Ficai
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com essa mesquinha soma, ficai com vosso dinheirc
e o atirou aos pés do outrc,. Deus me livre de ganhar
alguma coisa a êsse preço!" E desapareceu, perden-
do-se pelas aleias mais sombrias do jardim. Aquela
fuga, aquelas palavras, aquêle tom severo e muito
acima de sua idade, surpreenderam com uma espécie
de estupor tc,dos os moços, s c, culpado principalmente.
Entretanto, tinham retomado seus jogos; aproxima-
va-se a noite e Afonso não aparecia; inquietcs, puse-
rârn-s€ a procurá-lo; por fim, encontraram-nc num
lugar afastado, sôzinho, prostrado diante de uma

-imagem da Virgem, que tinha penduradc, a um lou-
reiro: parecia absorto na oração e iâ o rc deavam,
havia um momento, sem que êle os tivesse percebido,
quandc' aquêle que o havia ofendido, não sendo mais
senhor de si mesmo, exclamou com fôrça: "Que fiz?
Maltratei um santo!" Aguêle gritc tirou Afonso do
êxtase e imediatamente, cheio de confusão por ter
sido descoberto, tomou a imagem ,e reuniu-se aos
companheirc,s, vivamente comovidos por tão bela pie-
dade. O fato impressionou-cs tantc, que não sômente
o descreveram aos pais, mas apressarârn-se em o
publicar por tôda parte, com a vivacidade de sua jovem
admiração.

A ternura que seus pais tinham por Afonso, não
lhes permitiu separar-se dêle, para o colocar em um
colégio público. Na casa paterna, sob prc'fessôres
hábeis, recebeu tôda a sua educação. Unindo grande
penetração de espírito a uma memória Íeliz, entre-
gou-se com bons resultados ao estudo do latim e do
grego, da filosofia e do direito canônico e civil; tomou
mesmo, pcr deferência à vontade de seu pai, lições
de música e de esgrima; mas pcr mais ocupado que
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estivesse ccm as letras e as ciências, não se descuidou
dos deveres de piedade. Profundamente instruído nos
princípios da religião, pc,ntual ,em cumprir as cbriga-
çr5es que ela impõe, assitia regularmente aos ofícios
na lgreja, comungava tôdas as semanas e visitava
todos cs dias o Santíssimo Sacramento nas igrejas de
Nápoles, onde estava exposto para a adoração das
quarenta horas. Mostrava nesta última prática de
devcçãc, tanto fervor, gue causava admiração a todos
o que então o viam. Em 1713, na idade de dezessete
anos, recebeu c, grau de doutor e abraçou a profissão
de advogado. Pouco depois, passou da congregação
dos jovens nc,bres à dcs doutôres. A principal obri-
gação dêsses congregados era visitar os enfermos:
Afonsc, cumpriu-a com muita fC e zêlo, visitando os
hospitais e servindo a Jesus Cristo, em seus membros
sofredores. Houve, tcdavia, uffi tempo em que rela-
xou um pouco; mas um piedoso amigo o convidou a
f.azer com êle um retiro, na casa dcs padres da missão
e ai êle torncu a encontrar o primitivc fervcr. Sua
piedade era embelezada pelo caráter mais amável. O
pai, como capitão das gales conservava em sua missão
certo número de escravos ou prisioneiros de guerra,
que não eram cristãcs; coloccu um dêsses infiéis a
serviço particular do filho e êsse homem, cujcs precon-
ceitos de país e de nascimento, como o interêsse das
paixões tinham durante muitos e longos anos retido
no êrro, vencido pela virtude do jcvem senhor, abra-
çou generosamente o cristianismo e deixou, ac,morrer,
as maiores esperanças de eterna salvação.

Entretarúo, Afonso tivera os mais belos resulta-
dos no forum; seu talentc, e sua probidade atraíam-lhe
as causas mais célebr,es. la a opinião pública lhe
indicava um dos mais' altos, cargcs na mãgistratura:



r
238 PADRE ROHRBACHER

já seu pai pensava em casá-lo vantajosamente com a
filha de um príncipe; mas os pensamentos de Deus
eram bem diferentes. Afonso f.azia todos os anos um
retiro com cs missionári'ob: na idade de vinte e seis

anos, julgcu ouvir uma vc,z do céu que o chamava a'
um'estado mais perfeit'ó. Eis como os desígnios de
Deus se cumpriram.

Dois príncipes tiveram um processo em matéria
feudal, das maiores consegüências. Afonso fci encar-
regado da causa d'e um dêles; estudou o processo'
durante mais de um mês, examinando tôdas suas peças
com 'a mais escrupulosa atenção; por [im, pleiteou
com tanta arte e eloqüência que os juízes se dispu-
nham à pronunciar-se em seu favor. O mesmo advc'-
gado da parte contrária felicitou-o pcr sua eloqüência
e erudição; todavia, sorrindo, convidou-o a examinar
mais atentamente uma das peças. Afonso releu o

lugar indicado, e viu, pela primeira vez, uma partícula
negativa que destruía inteiramente seu sistema de
defesa. No meic, da perturbação e da confusão que
lhe causou a descc,berta e enquanto o presidente
procurava consolá-lo, por semelhante engano, pois
êstes aconteciam freqüentemente, respondeu bem alto:
"Eu me enganei; errei, perdcai-me." E imediatamente
retiÍou-se. Ficou três dias fechado no quarto, prc,s-
traCo: diante' do crucifixo; resc'lveu depois deixar a
banca 'de a dvogado pelo santuário, as causas dos
homens pela causa de Deus.

Mas o pai, que o amava com -'ternura, pôs a
essa vocaçã: cs maiores cbstáculos. Afonso ia pro-
curar alívic, para suas penas, no exercício da caridade
oróinária para com outros infelizes. Um dia, quando
esfava no hospit'al'dos incuráveis, a casa'pareeeu-lhe
de:repente agitada desde os a'lisercesl ]ulgou'oüvir
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,1rma v.oz gue lhe'dizia com fôrça: gue tens ainda.a
f.azer no mundo? Considero,u primeirã isso engano da
imaginação; mas, à medida gue andava, seus olhos
foram feridos por uma luz o-fuscante e no meio do
rumor do hospital gue the parecia ruir, a mesm a voz
f.azia-se ainda _ouvir, repetindo-lhe sem cessar: gue
tens ainda a Íazer. no mundo? Não, duvidando
mais, então, de gue Deus lhe pedia gue apressasse
sey sacrifício,. seStiú,sê animado po,r uma coragem
sobrenatural,'e, o[erecendo-se em holocausto à von-
tade divina, exclamou Goglo São Paulo: Senhor,
9i!-m9 aqui, f.azei de mim ôi'tfue vo,s agradar. Assim
falandc, entrou numa igreja, á d,u rederição dos escrâ-
vos, onde tinha certa veà, feito a. adoração das
quarenta horas. AIi, prostrando-se diante dá vítima
adorável, suplicou-lhe- aceitar,a oferta de si mesmo;
depois, tirou a espada e a pendurou no altar de Nossa
Senhora das Mercês, como-peirhor autêntico de sua
invi,olável inclusão na vontade divina. o padre
Pagan, seu diretor espiritual,r deu então, depois de um
exame maduro, sua apr,o,vação definitiva e a resolução
de Afonso de se consagrar ao seryiço dos altares 

-foi

irrevc,gàvelmente tomada. o difícil era obter o con-
sentimento do pqi. Êste empregou parentes e amigos,
até mesmo um abade dos beneditinos, para afastãr o
filho da resolução. os esforços foram, porém,.inúteis
e o pai recorreu ao bispo de Tróia, Dom cavalieri,
seu cunhado,; mas o digno prelado tomc,u a defesa do
sobrinho. "Eu também, disse êle ao, pai, deixei o
mundo e renunciei ao meu direito de primogenitura;
e guereis que, depois disso, aconselhe o contrario? Ah!
seria muito ctalpado." Tais palavras acabaram pcr
arrancar ao_ pai um3 espécie de consentimento, que
permitia a, Afonsc,, abraçar o. estado eclesiástico, cón-
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tanto que vivesse Sempre na casa paterna, sem entrar
na con-gregação do Oratório. Depcis mesmo quando

foi preãisc, chegâf-S€ à sua execução, adiava de um

tempo para ortto. Veio até mesmo o pretextc' de

falta de dinheiro de gue se precisava para se cc'fiipÍâ-

rem os objetos necessários ao enxoval de um ecle-

siástico. Mas Afonsc, proveu êle mesmo a tudo, e

um dia, apareceu de improviso diante do pai, co3
o hábito clãrical. A essa ,ista, o pai soltcu um grande

grito, como fora de si e precipitou-se -ao leito num

áesespêro impossível de se descrever. Ficou um ano

inteirô sem dirigir ao filho uma simples palavra.

Afonso, entretanto, aplicâvâ-se com zêlo a tudo
o que era de seu ncvo estado. Tinha gôsto e talento
paia a poesia e a música; compôs piedcsos cânticcs,

que iubstituíram bem depressa, na bôca do -povo, as

iançOes perigosas. Recébia todc,s os dias liçOes de

teologia de um célebre professor, Íreqüentava com

exatiáão as conferências religiosas de eclesiásticos

que se reuniam à noite em casa de um padre dos mais

iiustres; seguia com interêsse as diversas teses de

teologia, qu; se discutiam então na cidade de \ápo-
les. Vi"t*rro de outro lado, servir, de sobrepeliz, à

missa de sua paróquia e assistir aos sacerdotes em

suas outras funçOeó. Todos os dc,mingos e dias de

festa de guarda, percorria as ruas, para ajuntar as

crianças áo pcvo, gue se alvorotavam em grande
número e- têdot dêle; levava-as à igreja e dirigia-
lhes depc,is, com grande simplicidade, instruções

apropriádas às suas necessidades e que êle .sabia
tórnár-hes muito útil. Tudo isso Íê-lo ser julgado
pelo arcebispo de Nápoles, digno de tonsura e das.

ordens menores; tinha então vinte e seis anos.
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Entretantc', não lhe Íaziam justiça: o mundo' -que

Cle aãüuuu d. abandonar, com prazia-se em o ccbrir

de desprêzo e ridicula rizâ-lo: Afonso tornou-se a

íãt J" ão público; suu- vocaçãc, foi condenada como

passo insensato de um espiiito levianc e inconside-

rado. Na magistratura cc'úo no forum' a desapro-

,ruiao foi tanà mais Ícrte, quanto precedentemente

lhe tinham concedido mais estima e ccnsideração;

,epeli-lo, como se tivesse descnrado a ordem à. qual

tinha pertencido, a ponto de o .primeiro pres'dtll":
que c, amava com ternura, guando e,ra .3dvogado' 

lhe

fechu, a porta quando êle óe f.êz eclesiástico. Entre-

tanto, êsse magisttado vcltou, antes de morrer' a

melhcres sentimãntos. Em sua ultima doença, recebeu

muitas consolações com a visita de Afonso. "Ah!

exclamcu, um àiu, vendo-c entrar, como scis Íeliz'

rnuu .*..i.rrte amigo, na escolha que fizeste! Quanto

seria doce Fara mim, neste último momento'- pcder

dar-me um testemunho de semelhante sacrifício, a

ããrp"it. do mundo, feito em meus anos de mocidade,

pelc, bem de minha pobre alma! Rogai Pot Ti*:
Ã[orrr", eu me recomàndo à vossa caridade; salvai

um infeliz, que vai cc,mparecer ao tribunal de Deus,

e para qu".r, o mund" iá passou." As disposições do

p,ibli.o *udaram, como as do magistrado'
AÍ..ro, aspi.arrdo à perÍeição, jamais deixc'u de

ir todos os 
'dias 

aos exercícios de pieda{q para os

eclesiásticos, entre os missionários de São Vicente de

Paulo, em Nápoles. Quisera entrar na congregação

tlos Padres do- Oratoric,, de São Filipe Neri: o temor

Je irritar demasiadc o pai, pôs a isso um obstáculo.

Compensâvâ-se tomando-lhe o espírito e freqüentan-
do.llre assiduamente a igreja; tôdas as manhãs se

ccnfessava, ouvia a missa e comungava; tôdas as
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tardes, ia f.azer depressa a visita aos enfermós e só
saía de lá para ir f.azer de novo um ato de adc,ração
a nosso Senhor, na igreja onde se realizava a ceri-
mônia das quarenta horas. Enfim, para se preparar,
quantc lhe era possível, ao ministério da caridade que
êle era chamado a desempenhar, dedicou-se às obras
de misericordia para com os infelizes ccndenados à
nrorte, pondc, sobretudo o zêlo em lhes prodigalizar
os socorros da religião.

Ordenado subdiáccno a 27 de dezembro de 1723,
quis formar-se depressa ao ministéric, da palavra e,
depois de um mês sômente de subdiaconato, entrou
na qualidade de noviço na congregação da Propa.
ganda estabelecida na igreja metrcpolitana de Nápo-
les, para ir de lá pregar missões nas diversas partes
do reino. Dava catecismo e pequenas instruções.
Durante a missão de Caserta o bisp,c perguntou um
dia, entrandc na catedral, onde estava Afonso de
Ligório; desejava vê-lo', disse porque tinha conhecido
numa sc,ciedade de Nápoles um jovem secular com
aquêle nome. O missionário a quem falava era o nosso
Afonsc. O santo noviço, extremamente confuso, nãc
sabia o gue responder; cobrindo o rosto scb o véu da
estátua da Santa Virgem, perto da qual êle estava
em oração naquele momento, mal pôde dizer: Scu
eu; esta boa Mãe chamou-me.

A 6 de abril, foi ordenado diáccno. O cardeal
Pignatelli, arcebispo de Nápcles, permitiu-lhe pregar,
exortando-o a se dedicar particularmente a essa parte
do ministerio. Afonso pregou c, primeiro sermão
sôbre o Santíssimo Sacramento, por ocasiãc das qua-
renta horas. Foi tão apreciadc,, gue se pedia, por
tôda parte, para ouvi-lo. O excesso de trabalho
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causou uma enfermidade que quase c levou dêste

mundo; julgou-se que tinha mesmo chegado ao fim,
tanto que duas horas depois de meia-noite lhe trou-
xeram o santc, Viático. Êle pediu, além disso, que

colocassem perto do leito uma imagem de Nossa
Senhcra daó Mercês, effi cu jo altar tinha cutrora
pendurado a espada. Fizeram a vontade aos piedosos

desejos e êle óutou. Foi ordenado padre 'a 2l de

dezembrc de 1726, na idade de quase trinta anos.

O cardeal Pignatelli encarregou-o de pre.qar os

exercícios espirituáis ao clero de Nápo'les. Desde
essa ép:ca, pregou tcdos os dias numa i-qreja onde
se fazía a adoração das quarenta horas. Pessoas de

tôdas as classes vinham ouvi-lo. Um grande literato,
f amosc, satírico. jamais faltava. Afonso, um dia,
disse-lhe, gracejando: "Vossa assiduidade aos meus

sermões revela-me alguma intenção hostil; prepârâ-
ríeis, por acaso, alguma sátira cc'ntra mim? Não,
certamente; respcndeu o outro; vós sois sem pretensão

e não se esperam de vós frases bonitas; não se vos
poderia atacar guandc vemos que vos esqueceis de

vós mesmo e desprezais todos os ornamentcs do
homem, para pregar apenas a palavra de Deus; isso

desarmaria a mesma crítica."

Entretanto, seu pai, jamais lhe dizia uma pala-
vra e evitava mesmo ir ouvi-lo. Um dia, entretanto,
cleixou-se levar pela multidão a uma igreja; Íicou
surprêso e aborrecido de lâ enccntrar Afonso, nc'

púlpito; ficou, entretanto: e eis que aquêle terrível pai
ficou desarmado: uma doce unção e uma luz inefável
lhe entraram na alma , à voz daguele filhc que tinha
tratado com tanta dureza. Não pôde deixar de excla"
mar, ao sair: "Meu filho, f.êz-me conhecerDeus."

243
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Sente tôda a injustiça de seu prccedimento, testeÍru-
nha seu pesar a Afonsc, e pede-lhe perdão.

Afonso era padre havia um ano, pregava com o
maior êxito, mas não ousava ainda assentar-se no
tribunal da penitência, tanto tinha uma alta ideia
dêsse ministrário. Foi preciso que c cardeal Pigna-
telli o obrigasse, em virtude da santa obediência a
usar dcs poderes gue tinha de ccnfessar. Afonso
obedeceu humildemente; desde então, conseguiu frutos
incalculáveis nc confessionário, não menos que no
púlpito. Não se limitava à orientação de um pequeno
rebanho que se tinha escolhido, mas recebia indistin-
tamente a tcdos cs que se apresentavam tanto que o
dia não lhe era suficiente, e êle passava a ouvi-los,
durante uma parte da noite. Não deixava, na velhice,
de recomendar êsse ministério comc o mais profícuo
para todos; "por êle, dizia freqüentemente, os pecâ-
dores fazem imediatamente a paz com Deus e o cpe-
rário evangélicc nada tem que perder de seu mérito,
pelas seduções da vaidade." Não podia tolerar aquê-
les confessôres que recebem seus penitentes de cenho
carregado e repugnante e ainda aquêles que, depois
de cs terem ouvido, os despedem com desdêm, como
indignos cu incapazes da divina misericórdia. Por
rnais severo que fôsse para consigo mesmc', tinha
sobretudo para os pecadores, uma mansidão indizível;
era algo de inf initamente atraente, a maneira que
usava a seu respeito; sem transigir com o pecado, era
todo coração e tcdo caridade, para ccm o pecadcr.
Também em seus sermões jamais separava a justiça
de Deus, de sua misericórdia, persuadido de que aí
estava o meio de levar as almas à penitência; o mesmo
princípio, ou melhor, o mesmo sentimento, o dirigia
no confessionário; lembrava,se de gue, se era juiz de



VIDAS DOS SANTOS

seu p\'nitente, era também pai e, um ministério de
reccnciliação e não de rigor, lhe tinha sido confiado.

Condenava mui expressamente o rigorismo de
certos espíritos tristes e murmuradores, cuja moral
dura está diametralmente oposta à caridade evangé-
lica. Quanto mais uma alma, dizia êle, está mergu-
lhada no vícic, e prêsa em liames dc pecado, mais é
preciso procurar, à fôrça de bc,ndade, arrancá-la dc,s
braços do demônio para a atirar aos braços de Deus; é
bem difícil dizer a alguém: Ide-vos, estais condenado,
não vcs pcsso absolver; mas se se considera que essa
alma rá o preço do sangue de |esus Cristo, ter-se-á
hc,rror a êsse proceder, "Dizia, ainda, êrrt sua velhice,
que jamais se lembrava de ter mandado embora um só
pecadcr sem a absolvição, muitc menos ainda de o
ter tratado com dureza e grosseria. Nao que desse
indiferentemente a absolvição aos que estavam bem
dispostc,s e aos que nãc no estavam, mas, cc,mo nos
diz, dava aos pecadores cs meic s de sair de seu
estado, enquanto lhes testemunhava a maior caridade
e os animava à confiança nos mráritos do Salvador;
acontecia-lhe sempre inspirar-lhes um sincero ârre-
pendimento. Tinha c, costume de dizer: Se não mos-
trardes um caridcso interêsse pela alma de vosso
penitente, êle não deixará o pecado.

Sabia aliar a doçura a uma justa severidade, na
imposição da penitência: seu princípio era a nada
obrigar que não se devesse certamente f.azer e não
carregar as almas de obrigações, que só aceitam com
repugnância e que pelo mesmo motivo abandcnariam
de boa mente. As penitências que dava ordinària-
mente eram: vcltar a confessar-se rc, fim de certo
tenrpo, fr'eqüentar a confissão e a comunhão, assistir
à missa todos cs dias meditando na Paixão de Nosso

24o
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Senhor, e também visitar o Santíssimo Sacramento e

a Santíssima Virgem , Íezar o têrço e cutras cc'isas

semelhantes qu" ãtu- outrc s tantos meios que lhes

dava para sair do pecado. Quanto às macerações,

uco*rélhâvâ-âS, não as prescrevia. "Se o penitente,

dizia, está verdadeiramente contrito, abraçalá por si

mesmo a mortiÍicação; mas se disso lhe Í.izermos uma

obrigação, deixará a penitência e conservâr-se-á ro
p"cuão." Por êsse suave proceder, afeiçcava os pecâ-

dores ao Sacramento da penitência e conseguia arran-
cá-los da iniqüidade. Assim uma multidão de gente

de tôda espéáie, dagueles sobretrdg, cuja vida tinha
sido a maii criminosa, voltaram a Deus sob a orien-
tação de nosso santo e edificaram em seguida P?it
do que tinham escandalizado', embora alguns. dêles

se tivessem, antes da conversão entregue à imoralidade
mais revoltante. Chegava a êsse resultado tão co'o-

solador recomendando:lhes sobretudo a mortificação
das paixões da carne e a meditação das verdades

eterías. "Pela meditaçáa, dizía, vereis vossos defeitos

como num espelho; pela mortificação, o,s corrigireis:
não há verdadeira oração sem mortificação e morti-
ficação sem espírito de oração. De todos aquêles g-ue

conheci qu" 
"rãm 

verdadeiramente penitentes, não há

um que ,rá, t"rrha sido zelc,so dêsses dois exercícios."
E*pregava ainda, como um grande- meio de se vo'ltar

per-feitámente a Deus, a comunhão Íreqüente e a visita
àiariu ao Santíssimo Sacramento. Nada pode igualar
a idéia gue tinha dessa devoção. "Que delícia, tinha
o costume de dizer, quando era leigo, guq delícia,

estar-se prostrado diante do santo'altar e falar [ami-

liarmenté com |esus encerrado, por nosso amor, no

augusto Sacramento, pedir-lhe perdão dos-desorazeres

q,.rã r" lhe causaram, expor-lhe necessidades como um
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amigo a outro amigo e pedir-lhe amo,r e a abundância
de suas graças!" 

-

Êsse foi o invariável sistema de proceder de
Afonso, com relação aos penitentes, qu" á" procurava
sobrefudo n? classe do povo pobre. Não rejeitava
as pessoas de classe elevada; julgava mesmo, i*por-
tante recebê-las por causa de sua autoridade ; de
seus exemplos; mas não lhes dispensava abs,oluta-
mente nenhuma espécie de distinção, e o atrativo, de
sua caridade o levava especialmente às almas muitas
vêzes abandonadas das pessoas da mais baixa coÍl-
dição; também o viam, às vêzes, nas praças públicas
e em outros lugares dos mais freqüentados, ccmo pro-
curando os pobres, c,s vagabuádos e outrc s dãsse
gênero: procurava achegar-se a êles e os trazia depois
para receber a graça do Senhor no Sacramento da
penitência.

Antes que Ligório tivesse abraçado c, estado
eclesiástico, ir? familia quisera sucessivamente que
êle desposasse duas princesas: tornandc,-se sace.dote,
desposc,u a pobÍeza e o trabalho e se fêz servo e após-
tolo dos vagabundos, dos criados, dos pedreiros, dcs
cocheiros, dos operárics de tôda espécie, instruindo-os
nas praças, nas casas particulares, nas capelas e nos
oratórios, quer por si mesmc,, quer por seus amigcs
e penitentes. [Jm mestre, Pedro Barbereze, coover-
tera-se a um sermão de Afonso e instruía por sua
vez, os pequenos carregadores na barbearia de um
amigo. o lugar não era muito grande e êles reu-
niam-se depois na capela dc,s barráteiros: as reuniões
tinham lugar tôdas as noites; havia lá quase sempre
uns sessenta carregadores, sem se contarem os outros.
Lucas Nardone, vélho soldado, várias vêzes desertor,
mas ,convertido por um disçurso de Afonso , f.azia.
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também uma conÍerência semelhante em outro'lc'ca[.

Bons sacerdctes, amigos do Santo, sentiam PrazeÍ
em assistir e presidir u ãr.u, reuniões populares. Cada

uma dessas ieuniões contava de cem a cento e cin-

güenta pessoas. Depois de terem satisfeito a piedu+",

;;;;i;r'pobres pessoas se divertiam juntas no dc-

*ingo: em segúida tomaram por legra servir ao's

enfermos nos liospitais. Afonso voltc'u na velhice a

;;;;";Lm Napoles, e Barbe Íeze, que tinha continuado

.uu"bou obra, assistia fiélmente a todos cs sermões.

O santo encontrou-c, um dia e disse-lhe, sorrindo:

Que f azeis aqui? Vim cuvir c, Espírito Santo,

,àspondeu Búberere. Aquêle djSlo discípu]o d'e

Afônso morreu em odcr dâ santidade, em 1767.

No ano de 1731, depcis de ter pr-egado. várias

missões muito cansativas, na Apulia, Afonsc' descan-

sava numa ermida, na diocese de Scala. Os pastôres

da planície e os cabreiros das montanhas, sabendo

q""ia havia missionários, acudiram em massa. Afonso

ir"gor-lhes uma espécie de missãc o gue atraía sempre

outros. D"r, 
-Íe-lo 

saber que era ct.amado a fundar

ãtnru, abaádclnudu., nas aldeias e nos lugares afasta-

áor. Aquêle empreendimento valeu-lhe muitas coo-

tradições e softiáentos. Bom número de seus amigos

censuravam-no abertamente' O padre Bip'' fY'{?-
dor dc, cclégio dcs chineses, em Nápoles, onde êle

ficava, .o*o pensionista, tratou-o de fanáticc: queria

que se agregasse ao seu colégio' Outra congreguç|o

de missionaiios também q,r"rIu que se iuntasse a ela'

Mas Deus desejava uma to"g"gaç-ã9 nova e especial

para a gent;;áút" do'^ca*iot' Afcnso lançcu-lhe

ãs fundã*e.tJs, "* 
1732, na cidad-e de Scala. Antes

dã se dirigirã-Nãpof.s, teve gue Íazer um sacrifício
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bem doloroso. Descansava em seu leito, quando o
pai entrou, de repente; abraça-o, aperta-o ao peito,
durante três hcras em seguida, suplicando-lhe da
maneira mais terna que nãc o abandonaspe. Afonso
cc,nfessou, em sua velhice, gue foi o combate mais
difícil de sua vida. Amava ternamente o pai, que
desde então o tinha tomado de algum modo como
diretor espiritual, mas achava a Deus mais que ao
pai e à mãe,

A ccmunidade de Scala compunha-se primeiro
de oito membrcs: sete sacerdotes e um irmão leigo;
eram pobres mas fervcrosos; recusavam ao próprio
corpo tôda espécie de comodidade, usavam sempre
cilícios e correntes com pontas. Principalmente na
hora das refeições davam livre cursc, a seu amor pela
mortificação, e atcrmentavam-se com humilhações e
penitências de tôda especie. Alguns, para se preparar
para comer, começavam por arrastar a língua no chão;
c,utros se punham de joelhos, e assim ficavam algum
tempo de braços estendidos em cÍuz; outro dava 'a

volta pelo refeitóric, por espírito de humildade, bei-
jandc os pés de cada um dos irmãos. Comiam de
joelhos ou deitados por terra; muitos, para tcrnar
ainda mais penosa sua triste r,e[eição, penduravam
uma grande corda ao pescoço, a fim de dar assim a
aparência de verdadeiros sc,ndenados. Sua alimen-
tação era miserável e feita de ervas amargas; muitos
se privavam da carne ou se a comiam, recusavam as
frutas e f.aziam outras abstinências. Suas iguarias
eram de tãc má qualidade, que cs pobres mesmos
não se resolviam a lhes comer os restos. Não nos
devemos admirar disso. Quem cozinhava era um
velho militar, que só scubera , até então manejar a
espada. Ora o caldo gueimavâ-se, ora estava muito
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salgado, outra vez náo tinha sal algum; um dia, êle

servia alimentcs ainda crus cu sem tempêro. Acon-
teceu mesmo uma vez 'amassar o pão sem lhe ter
pôsto o fermento; assim mesmo o quiseram ter, por
devo,ção.

Aquêle cozinheiro era um gentil-homem de

Aquaviva, chamado Vito Cúrcio; desempenhava na

ilha de Prócida o ofício de secretáric' de um senhcr,
seu amigo e compatriota, o gentil-homem Sportelli;
êste imaginava deixar o mundo para se reunir a Sãc
Ligório; Cúrcio era um espírito bizarra', cheio de

orgulho; seus livros de devoção, como dizia, eram a
piJtola e a baioneta. Tinha muitas vêzes usado mal

as suas arm'as. Um dia se pôs a contar a um amigo,
para se divertir, um sonho que tivera na noite anterior.
"Eu me via , díz êle, ao pé de uma montanha muito
alta e ríspida, que muitos padres se esfo'rçavam por
subir; tive vontade de os imitar, mas apenas dei um
passc,. faltc,u-me o pé e cai para trás. Não querenclo

ceder, recomecei várias vêzes minhas tentativas; mas,

com grande desgôsto, escorregava e caía sempre, até

qr're u- dos padres teve piedade de mim, deu-me a

mão e 'ajudoú-*e a subir a montanha com êles." C)s

dois amigos atravessavam assim, conversando, as ruas
de Nápc,les, quando Cúrcio, à vista de um eclesiástico
que êle não conhecia, exclamou: "Eis ali Q padre
qr" -. deu a mão, na noite passada!" Sportelli diz-
lhe, então, que aquêle padre ê Afonso de Ligório,
que tinha a intenção de fundar uma nova congregação
de missionários; declara-lhe, ao mesmo tempo. a in-
tenção que tinha também de a êle se. unir. Cúrcio
cc,mpreet d", imediatamente que o sonho era um sinal
de vocação divina e declarou que queria também



VIDAS DOS SANTOS 25L

juntar-se a Afonso, não, como padre, mas como irmão
servo. (1 )

Entretanto, a nova comunidade pregava missões
com ótimo,s resultados o que lhe atraia o afeto do
pcvo e o desp ÍazeÍ das outras congregações, invejo-
sas. Afonso teve que passar por outra prova. Para
que a nova congregação pudesse subsistir, precisava
de uma regra; p,ara lhe dar uma regra conveniente,
era precisc, combinaÍ-se sôbre o objetivo precis,o, da
congregação. Estavam, nisso, divididos. A maior
parte dos padres, tendc, à frente Mandarini, pensava
que era preciso unir-se o ensino literário da juven-
tude com as missões pelos campos. Afonso pensava
que era precisc, ater-se a um fim único, a salvação
das almas mais abandonadas. Comc, não se pudesse
pôr de acôrdo, separarâÍl-se. A Igreja nada perdeu
com isso; em vez de uma só congregação dividida
em dois objetivos, houve duas congregações seguindo
cada qual seu objetivo especial. Afonso, à frente de
uma nova comunidade muito, numerosa, viu-se lo,go
de repente sozinho com Spo,rtelli e Cúrcio. Zombaram
dele até nas cátedras de Nápoles. Êle pôs suâ coÍl-
fiança em Deus, e continuou a pregar missões com
Sportelli, que ainda era leigo. Em sua ausência, o
irmão Cúrcio era, sôzinho, tôda a comunidade. Não
deixava de tocar o sino para os exercícios comuns
nas hcras marcadas, o que edificava os habitantes de
Scala. Sempre assíduo à lgreja , teúa querido preceder
o amanhecer para lá se dirigir e lamentava não poder
aí passar a noite. Embora sôzinho, satisfazia tc,dos
os seus deveres como se fôsse uma comunidade de

(1) Mémoires sur Ia vle et la eongrégatlon de sa,int Llguorl,
l. f, c. >Oil.



252 PADRE ROHRBACHER

muitos religiosos. Perseverc,u nesse estado de fervor
até o fim da vida ,e mc,rreu em odor de santidade.

Abandonado, com seus dois ccmpanheiros,
Afonso viu logo chegarem outros, com os quais fundo'u
uma nova casa em Ciorani, no arcebispado de Salernc.
Alem das missões, estabeleceu os santos exercícic,s do
retiro. TOdas as aldeias vizinhas se alegraram do
bem que disso resultava; ,o arcebispo de Salerno,
principalmente, muito se consolou. Alem dos jovens
ordenandcs, muitos outros eclesiásticos vinham várias
vêzes durante o âÍlc, € principalmente na quaresma,
Í.azer o santo retiro, em particular; durante a Semana
Santa sobretudo, os retirantes eram muito numerosos.
Viam-se magistrados, cavaleiros e príncipes; bispos e
outros prelados vinham também com seu clero, gue
mo-strava um grande desejc de se alinhar sob a dire-
ção de AÍonso e gozar de suas instruções públicas e

familiares. No curso dêsses retiros accnteceu uma
prova bem surpreendente da assistência que Deus
concedia ao progresso e às palavras de Afonso. Um
dia, guando êle falava da ,enormidade do pecado do
padre, que c torna indigno da misericórdia, porgue tem
mais luzes gue os c,utro,s pecadores, concluiu citando
estas palavras de Sao Crisóstomo: " Pecastes no
sacerdócio, estais perdido. " A estas palavras, um
sgls-siástico temerário exclamou com grande escândalo
da assembléia, que o ouviu: "Nego a conseqüência."
Êsse miserável experimentcu a conseqüência em si
mesmo. No dia seguinte, dirigiu-se a,o altar para
celebrar a missa e caiu mc,rto, ao começar o salmo -
ludica me Deus, lulgai-ttte , Senhor. ( I )

(1) M6motres eur lB vle et le congrégatlon de s&lnt Llguorl,
l. ff, c. XVI[.
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Em 1711, o cardeal Spinelli, tornando-se ârce-
bispo de Nápoles, quis que Sao Ligorio, pregasse
missões por tôda a sua diocese, não sômeát" p"ru
instruir e converter c pcvo, mas ainda para erróinat
a outros missionários a maneira como pregava. Afcnbo
escolheu para cooperadores os melhoi.r,-rras diferen-
tes congregações. Seguiam-se nessas missões as
mesmas regras gue na sua congr.egação particular,
cada qual devia se submeter e oueaecer. 

- 
o único

alimento permitidc consistia em legumes e cozidcs:
Afonso tinha pcr máxima gue o povo se deixa con-
quistar pelo exemplo mais do que pelas palavras.
Nac queria peixe caro, nem fraígo, ,.* caça, nem
massas; e quando lhes serviam sômente iguarias deli-
cadas as devolvia, embora cônegos de" Napc,res e
outias pessoas distintas estivessem às vêzer, ã *era.
Nas missões, queria c necessáric, mas tinha horror ao
superfluo e mais ainda às delicadezas. Permitiu a
seus outros companheiros ir de carro, porgue não
estavam acostumados a andar a cavalo, mas nem êle
nem cs seus quiseram outra condução que burricos,
gom-o as pessoas mais pobres do campc e como o
Senhor, mestre dos apóstolos. Aquêies que não
conheciam Afonso, vendo um homem de exterior tão
rnesquinhc,, como mendigo, c'cberto de um cilício,
tomavam-no pelo criado dos missionários. um dia,
quando acabàra de Í.azer um sermão de abertura de
uma rnissão, os camponeses, maravilhados com as
palavras, que acabavam de ouvir, diziam entre si:
Mas se o cezinheirc, fala assim, que não será dos
outrc,s?"

Em 1742, julgou gue era tempo de Íazer de sua
congregação uma-comunidade apostólica. Não dei-
xava de expor a seus companheiios o mérito gue se

253
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adquire perante Deus quando, pelos votos se f.az c

sacrificl" au própria vontade e se despoia de tôdas as

co,isas da tárrá. Comprometeram-se então pelos

votos simples e pelo juramento de perseverança na

congreguçao. Qúanto à pobre za religiosa, ficou deter-

minãdo"que cada qual, iorr"rrrando a propÍiedade de

SeuS berr, renunciaria ao usufruto, que deixaria ao

próximo; e no caso em gu_e êstes não tivessem dêles

necessidade, cada gual poderia receber as rendas, com

a obrigação de as depositar nas mãos dos-superiores,

sem tá ne"hum direito de delas dispor de qualquer

modo.
Em 1743, fundou uma nova comunidade na

cidade episccpal de N,ccera de Pagani. Foi preciso

construir uma casa e uma igreja: todos, ricos e pcbres,

quiseram prestar a sua .olubotução. Por outro lado,

ár oposiç-ões, perseguições mesmas, não faltaram;

falava-se contra a nova congregação em Nápoles e

em Rc,ma. MaS aS veStes mesmas de Afcnsc, CoIDe-

Çavam a Í.azer milagres; um pobre hidrópico tendo

calçado as meias do ãanto, que lhe linham dado como

esmola, ficou subitamente curado. ( I ) Nesse tempo,

seu pai, o conde |osé Ligório, capitão-geral dlt
galés veio visitá-lc, o'â CoÍlunidade de Ci'orani, resol-
iiao a cortar tôdas as relações com o mundo, para

viver sob a direção de Afonso, na qualidade de irmão

leigo; solicitou o consentimento do filho ccm muitas

iág"ri*ur. Afcnsc, asseverou-lhe que a vontade de

Dàus não era que êle abandonasse sua família, mas

que lá ficasse para edificar cada vez mais. De volta

; Nápoles, o tonde não viveu mais a vida militar;

.(1)MémoiressurlavieetlacongrégationdesaintLiguori'
l. If, c. XVI.

\
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tornou-se um fervo,roso anacoreta. Na igre ja, a otd-
ção, em casa,, a leituÍa e a meditação dos livros santos,
eram sua ocupação contínua.

Em 1744, Afonso fundou uma nova comunidade
de seus missionários na Apúlia, em Iliceto, centro
de muitas fazendas e de caçadas reais, cujos habi-
tantes esparsos ficavam muitas vêzes sem instrução
religiosa. No ano seguinte, pregou missões em tôda
a província, segundo as ordens do Papa Bento XIV,
transmitidas pelo arcebispo de Nápoles. Pregou uma
dê guarenta dias, em Foggia, capital da Apúlia, onde
se deram dois f atos memoráveis. Um missionário
perco,rria as praças públicas para chamar o povo à
igreja; vindo a passar por uma taberna, convidou os
que bebiam a tomar parte na missão. Um dêles,
erguendo o copo, disse: Meu pai, guereis ver qual é
minha missão? Ao mesmo tempo aproximou o copo
dos lábio,s, mas caiu rígido, mo,rto,, deixando todos
os presentes tomados de espanto. O segundo fato é
d9 outro gênero. Uma tarde, tinha-se exposto ao
altar-mor a imagem da Santa Virgem. Afoáso devia
falar das glórias de Maria. Enguánto falavâ, o povo
julgava ver nêle um anjo e não um homem. Ao mêsmo
tempo,- um raio de uma luz tôda nova lhe apareceu
partindo da figura de Maria, atravess ava tôda a
igreja e vinha cair no rosto de Afonso; no mesmo
instante, êste, arrebatado como em êxtase, elevou-se
vários pés acima do solo. A êsse espetáculo, to,do o
povo soltou gritos de alegria, que foru* ouvidos a
uma grande distânciu d? igreja. Mais de guatro mil
pessoas fo,raà testemunhai dêsse milagre. '( I )

( (1) Ibid, l. ff, c. XX[I.
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ções, jejuns, austeridades extraordinárias, para cot:
iurar c que chamava uma tempestade tão violenta. E
de fato, a 14 de março, pela tarde, o Papa, comovido
por suas enfermidades e por sua velhice, mostrou-se
disposto a aceitar sua renúncia, mas, no dia seguinte,
de manhã, sem que se soubesse pc'rque, tomou uma
decisão contrária. Afonso, tendc' recebido a notícia,
caiu em tal convulsão que durante cinco horas ficou
sem falar. Quando volto'u a si, escreveu ao Núncio
apostólico que estava disposto a aceitar o bisp"lo "a se submeter a tôd'as as imposições do' soberano Pon-
tífice. Entretanto, caiu doente tão gravemente que

por um instante o julgaram à beira do túmulo. Lo'go
depois de seu restabelecimento, viajou para Roma e
Lc,reto. Clemente XIII conversou com êle seis ou sete

vêzes e isso pcr horas a fio." A obediência, disse-lhe,
Í.az f.azer mílagres; confiai em Deus, e Deus vo's âju-
dará. Pcr seu lado, Afonso disse-lhe, como agrade-
cimento: "Muito santo Padre, pois gue vós dignastes

ac,ncedeÍ-Írle êsse bispado, rogai a Deus para que eu

não perca minha alma." Fc,i sagrado em Roma a 14

de junho de 1762. O Papa disse naquele dia acs càt-
deais: "À morte de Monsenhor Ligóric', teremcs um

santo mais para honrarm,c's Ílâ Santa Igreja." + 1 1

de julho êle entrava na sua cidade episcopal de Santa
Agata dos Godos; está situada entre Benevento e

Cãpua, nos confins do Sâmnio, e substituiu a antiga
Saíícola de que se fala nc s tempos mais remotos da

Italia. Os godos, tendo-â Íeconstruíd'o, deram-lhe 9
nome de Santa Ágata. Tinha tido por bispo o cardeal
de Montalto, que [o,i Sixto Quinto.

Ligório, Bispo, continuou sua vida pcbre e peni-
tente dó missionário. Eis o gue foi, durante os treze
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anos de seu episcopado, o regulamento de sua vida
- diária. Ao despertar, dava-se uma sangrenta disci-
plina; seguia-se meia hora de oração em cc,mum com
tôdas as pessoas de sua casa; as hcras canônicas, a
santa missa, depois da gual ouvia outra, em ação de
graÇas. Depois dava audiência a, todc,s os que se
apresentavam ou trabalhava, escrevendo livros. A
mobília de seu quarto consistia apenas numa mesa
para escrever, sôbre a qual tinha um crucifixo e uma
imagem da Santa Virgem. Sua comida pc,bre e fru-
gal, era-o urn pouco mencs, para os de sua família.
Durante a refeição, cada gual f:azia a leitura por sua
vez. Era o mais das vêzes da vida de São Carlos
B,c,rromeu. Depois do jantar, segundo o uso da Itália,
concedia aos seus uma hora de descansc,; muit'as vêzes
êle mesmo não descansava e empregava êsse tempo
no estudo. Consagrava meia hora à leitura das vidas
clos santos, seguida de meia hora de meditaÇão, depois
do gue Íezava Vésperas e completório. O resto do
dia, entregava-se ac,s negócics e ao estudo. À noite,
pcr fim.. não saía, mas continuavâ o trabalho sem se
permitir descanso algum. A certa hora, reunia tôda
a família para recitar o santo rosário, a ladainha da
santa Virgem, a que se seguia o exame de consciên-
cia. Acabado o iantar, Afonso conversava algum
tempo com seu Vigáric,-geral. Tc,dos se retiravam e
êle retomava suas ocupações científicas ou se entre-
gava à c,ração. Seu estômago não sofria com isso,
pois êle comia de maneira a se poder imediatamente
entre<Iar ou ao estudo ou à oraçãe,.

Alem dêsses trabalhcs contínuos pela diocese,
Afonso foi atormentado por três ou quatro enfermi-
dades periqcsas, das otrais a de lT68 ó fA, paralítico:
uma grande carestia afligiu o reinc, de Nápoles, errr
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particular a diocese de Santa Ágata. Mas, 9 gue
mais desolava o nosso santo, eram os males da Igreja
universal; era a incredulidade gue dominava na
França, e güe, além, esp'alhava por tôda parte o'

veneno de seus livros ímpios; era a conjuração do
século contra a, sociedade de )esus. Vemo,s na história
da Igreja o gue pensava Ligorio e que profundâ cort-
paixáo sentia por Clemente XIV, que julgou dever
ceder à torrente. Depois da supressão dos jesuítas,

viu atacar sua própria Congregação, que era tratada
como de |esuítas disfarçados. Suplicou ao scberano
Pcntífice afastar-se do episccpado, mas não o pôde
conseguir. E, no meio de tantas cruzes e penas, pãÍâ-
lítico iooro estava, não deixava de trabalhar, pela
salvação da diocese, para o bem da sua congregação
e de publicar novas obras para a defesa da religião
e da lgreja.

Quando enfim, em 1775, obteve do Papa Pio VI
a permissãc, de deixar o bispado, suas outras cnrzes
não se tornaram menos pes,adas. Viu sua Congrêgâ-
Ção atacada com mais furor gue nuncâ; um do's chefes
da magistratura napolitana, o procurador do rei,
pedia-lhe fortemente a supressão: os Redentoristas,
não eram apenas jesuítas ressuscitados; a mcral de
seu fundador era a mc,ral dos |esuítas. Aquela tern-
pestade foi dificilmente acalmada e logo sobreveio
outra. Para velar pelos interêsses da Congregação,
Afonso tinha delegado dois de seus religiosos, um em

Nápoles e Cutro, em Roma: ambos traíram suas inten-

çóês. O de Nápc,les obteve do rei uma aprcvação
da regra, mas com uma cláusula destrutiva da regra
aprovada por Bento XIV, e contrária aos sentimentos
de Afcnsô o qlle causou uma sublevação geral na

congregação inteira. Os religioscs que estavam em
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fr-u Íizeram entender gue aguela inovação destru-
tiva da regr a eÍa um fato expresso de Afonso, gue
subordinava assim a autoridade da Santa SC à de uma
côrte secular. A calúnia tinha tanto mais bela àPd-
rência, guanto a côrte de Napoles estava perturbada
então, com o Papa, e proibia sob Penas, as mais
severas, levar algum assunto a Roma. Assim, cat-
cado, Pio VI ordeno,u primeiro que os redentoristas
dos estados pontifícios observassem só regra âpÍo-
vada por Bento XIV; depois, supondo gue as casas

do reino observavam a nova regra, decidiu gue elas
não f.aziam mais parte da Congregação e que em

consegüência ficavam privadas de tôdas as graças e

privilégios de gue goziavafrt como tais: decidiu, em

segundo lugar, gue Afonso fôsse p'rivado de tôda
auioridade, como superisl-gerâl e excluído da Con-
gregação; po,r fim, nomeou outro superior para go'ver-
nar as casas gue estavam nos estados pontifícios.
Êsse decreto é de 22 de setembro de I 7 80.

Afonso na idade de oitenta e cinco anos, atacado
de doenças, paralítico, via-se enganado por seus

homens de confiança, caluniado em Roma, expulso
da Congregação gue êle tinha fundado, e expulso
pelo Papa pelo gu'al tinha uma dedicação sem limites.
O santo ancião ia ouvir missa e comungar quando
lhe deram a notícia de sua desollra. Pareceu, primeiro,
atônito, mas logo, a,dorando a vontade de Deus na do
seu Pontífice, disse, inclinando-se profundamente I

"Quero sômente a Deus; basta que a graça de meu
Deus não me falte. O Papa guer assim, gue Deus
seja louvado!" Nada mais disse, ouviu a missa e

Íortificou-se com a santa Comunhão.
Mas, ao sair da igreja o demônio veio assaltá-lo

com uma tentação, horrível. Êle representou-lhe a
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ruína de sua Congregação como obra de seus pecados
e êle mesmo, auto,r de todo mal. Pareceu-lhe que
Deus o tinha abandonado, e gue para o futuro não
tinha mais esperança de salvação. Naquele estado
humilha-se e confunde-s€, faz todos os esforços para
abrir seu coração à confiança. Mas não se pode acal-
mar; sua humildade parece-lhe uma ilusão, e sua
esperança uma presunção. SO vC recurso no desês-
pero. Nessa cruel agonia, como o Salvador sôbre a
cÍuz desata em pranto, e exclama com voz dolc,rida:
"Socorrei-rre, o demônio guer me desesperar! Socor-
rei-me, nãc, guero ofender ao meu Deus!" Dois reli-
giosos acorreraffi, e êle lhes repetiu: "Socorrei-me , o
demônio tenta-me de desespêro." Logo tôda a co,mu-
nidade rodeou o santo velho, gue disse a todos:
"Meus pecados são causa de gue Deus aband,one a
Ccngregação; 'ajudai-me pois não quero ofender a
Deus. O demônio me guer desesperar." Quando a
tentação se dissipou, repetia alegre,:nltando-se para
o Crucifixo e a imagem de Maria: "Minha mãe, eu
vos agradeço, vós me socorrestes; sc,correi-me minha
boa mãe. Meu |esus, minha esperança, não serei
confundido!" À noite, ainda disse, mas cheio de
calma; c demôni'o tentou-Íre durante todo o dia, de
desespêro; mas a Virgem ajudou-rne e pela graça de
Deus, náo f.iz nenhum ato de desco,nfiança." Aquela
mesma tentação voltava de vez em quando. "O
demônio não me deixa, disse êle um dia a um dos
religiosos; mas não quero desagradar a Deus. )esus
Cristo e a Virgem virão em meu auxílio."

Vemos aqui o cc'mbate, corpo a co,rpo, entre o
homem e Satã. Vimo-lo em ]ó no esterqueiro; vimo-lo
em |esus Cristo, no deserto, no jardim das Oliveiras
e na cruz. Nessa agonia, naguela Iuta terrível, |esus
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Cristo mesmo suou Sangue, |esus Cristc' mesmo rezort

co,m lágrimas, e s,oltou .r* grande grito. E pot ''quela
angústia mortal, por aguelâ morte viva, |esus forta-
lecãu a f.ê gue expirava em se_us apóstolos, reuniu

as ovelhas dispersas, gerou sua Igreja e ncs mereceu

a graça de vencermos as mais violentas tentações do

ini"migo. Do mesmo modo, com as devidas propol-

ções, po,r sua luta espantosa com o demônio do

áer"rp-êro, que Santo Afonso de Ligório mereceu à

,uu iorrgregação desl,ocada'a graça de se reunir paÍa
sempre ã a" f.azer o bem durante séculos.

- 
A Congregação dos Redentoristas estava então

no mesmo estado que o colegic dos apóstolos na

Paixão do Salvadolr. Satã tinha pedido paÍa os

criVar CoÍlo C, trigo; êle oS sacudia, agitavâ-oS uns

contra os outrot; ãlgurrt caíram fora como a palha;

OutrOs ChoCaram-Se reCiproCamente, mesmo sem -9Ue-
rer: a Congregação erá agitada, náo,- porém, desu-

nida; ,ro ,.úo áe Nápc,les e nos Estados_pontifícios,

o,bservava a mesma regra, aprovada por Bento XIV,
sem as inovações subreptícias de um agente infiel.
Uma explicaçáo amigável de ambos os lados teria

esclarecião túdo; *as, alem das intrigas de outro
agente infiel, as maquin'ações políticas da côrte de

I(apol.r com a Santa Sê punham a isso um obstáculo,

no momento. O santo velho Ligório Í.êz o gue pôde

para restaurar então a unidade ãspiritual entre todos

r"ur missionários. Deposto do cargo de superior-
qeral, na idade de o,itenta e cinco anos, escreveu

irumildemente ao novo superior que o Papa tinha
nomeado para os Estados da Igreia, protestando-lhe
sua o,bediência e sua disposição cle se dirigir à casa

dos Estados pontifícios que êle lhe quisesse indicar.
Não fiqou tranqüilg gnquantQ êsse nQvo superior não
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lhe ordenou ficasse em Nocera de Pagani, com a
certeza de gue fazia parte da Congregação. Coisa
notável! Em duas épocas diferentes, em I 774 e 1776,
tinha predito o gue então parecia impossível e gue
se viu, entretanto, em 1780, isto é, gue seria deposto

{o .-*go de superior-geral. Aguela humilhação pro-
funda tornava-se âssiÍr uma prova do espírito diíino,
que o animava.

As cc,isas acalmârârl-se um pouco e êle passou
o resto dos dias em Nccera, na casa de seus religio-
sos. Desde essa época, sua vida foi apenas uma
morte prolongada, e pr,olongada sôbre a cÍuzi estava
velho, enfêrmo, prêso de tentações violentas. Su'a
g_rande devoção, seu grande recurso, eram |esus
Cristc,, no Santíssimo, Sacramento e a Santa Virgem.
Ate então tinha pregado todos os sábados ao povo,
das Virtudes de Maria. Acorria-se eÍr massa para o
ouvir, e recolher, como se dizia, as últimas pérolas
preciosas da bôca do sante, bispo. Fc,i necessária a
ordem expressa de seus médicos e de seu diretor,
para pôr um têrmo àquele zêlo gue lhe abreviava os
dias. O que o ocupava, mais no meio dos sofrimentos
era a glória de Deus e os males da Igreja. Muitas
vêzes se oferecia em sacrifício pcr uma e outra.
Tendc sabido gue os |esuítas se tinham estabelecido
na Rússia e na Prússia, não deixava de dar graças
a Deus. "Afirma-se que êles são cismáticos, dizia,
mas não é justo; sei que o Papa os reconhece membros
da Igre ja e que os protege. Roguemos a Deus por
êsses santcs religiosos, porque seu instituto é uma
obra favcrável ao bem das almas e da Igreja. Cis-
máticos, cismátieos! Que ê isso? O papa Ganqanelli
foi o instrgmento de Deus para os humilhar e Pio VI
é também e iq§lrumqntç» de Dçu.s para os exaltar.
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Deus é que mortifica e üvifica; roguemos-lhe e êle
não deixará de os abençoar." ( I )

Ficava prc,fundamente emoci,cnado quando sabia
que alguns espíritos se mos,travam incrédulos ou dis-
postos a se tornarem tais, Seu pesar era ainda maior,
ao saber do triunfo dos jansenistas. "Pobre sangue
de fesus Cristo, calcado aos pés e desprezado! Repe-
tia êle: e, o gue há de pic,r, desprezado po,r pessoas
que se dizem chamadas a restaurar a pure z:a da dou-
trina e o fervor dos primeiros fiéis. Por um beijo
|udas entregou a |esus Cristo, e também por um
beijo êles traem |esus e as almas." "É um veneno
oculto, dizia, outras vêzes; dão a morte antes que se

perceba." Até c,s últimos ancs de vida, sempre se

sentiu penetrado de indignação contra aguela classe
de confessores que rejeita cs pecadores." |esus
Cristo, dizia êle, sempre os recebeu com bondade;
não os rejeiteis então com longas dilações, como hoje;
não é êsse o meio de os ajudar, mas de os perder.
Quando o pecador reconhece seu estado e o detesta,
não o devemos abandcnar à fraguez4 devemos aiu-
dá-lo e o maior socorro é o dos sacramentos. Êles
suprem o que não podemos, nós mesmos. Diferir a

úsolvição durante meses inteiros é dc,utrina dos jan-
senistas; não têm em vista inspirar aos Íiéis o amor
dos sacramentos, mas torná-los inúteis. Muitos peca-
dores apresentam-se que não estão dispostos; mas,
inspirando-lhes sentimentc,s de arrependimento, mcs.
tremos-lhes a gravidade d,o pecado, a injúria gue se

Íaz 'a Deus, o paraíso perdido e o inferno aberto a
serts pés: ai vemos a caridade do confessor. Há
alguns que querem pôr os pecado,res na fogueira,

(1) ç{emólre; .itrr la vle, QtQ.r {e sarnt [ltguorl, t. fr, e. ]aoilv.
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enguanto lhes devemqs, âo invés, estender os bra-
ç.os." (1 )

O zêlo de Afonso, embora impedido por suas
numerosas enfermidades, não ficava ocioso. Quando
se pregavam, em casa, os exercícios espirituais ao
povc,, tinha o ccstume, no último dia, de se f.azer levar
à igreja para encorajar os fieis à graça de .D.eus,.

Uma vez, dentre outras, quis dar seus avisos costu-
meiros, embora tivesse sido sangrado pela manhã.
Falava sôbre o amor que nos tem |esus e Maria, e
sôbre o amor que lhes devemos ter. Começou assim
o exórdio: O amct se paga com o amor, e f.êz um
verdadeiro sermão gue durou mais de uma hora. Por
fim, quando quis dar a última bênção ao povo; com
o grande crucifixo, o esfôrço que f.ê,2 reabriu .a ferida
e o sangue correu abundante, enguanto dava a bên-
ção,. Quando termin'ou, não se percebeu o acidente,
nem os gue o ajudavam a caminhar; de sorte gue, ao
chegar ao quarto, estava banhado em sangue. Os
fieis apressarârr-se em o recolher com religioso res-
peito e muitos foram vistos embeberem nêle os lenços.
Hcuve mesmo incrédulc,s, com melhores sentimentos,
que imitaram a multidão e levaram para suas casas,
até mesmo a terra manchada de vermelho, pelo
sangue do nosso santo pontífice.

Quando não podia mais dizer a missa, escutava-a
tôdas as manhãs em seu oratório e comungava; depo,is
{.azia-se levar à igreia onde cuvia ainda outras cinco
ou seis. Durante o dia, Í.azia-se de novo levar à
iqreja para ÍezaÍ horas inteiras diante do Santíssimô
Sacramento. (2)

(1) Mémoires sur Ia vie, etc., de saint Liguori, t. IrI, c. X)O(W.
(2) Ibid., t. UI, c. XXXIY..
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Vinte e dois anos da rnais dolorosa enfermidade
e vinte e guatro, da perseguição mais encarniçada
tinham sido testemunhas do heroísmo do, santo velho,
quando a mais cruel provação veio levá-lo ao extremo.
Durante mais de um ano, foram penas de espírito,
escrúpulos, espantos e perplexidades, o martírio das
almas privilegiadas. Espêssas trevas lhe obscureciam
o espírito e uma torrente de inigüidade veio alarma.r-
lhâ o coração. Via em tudo pecado e perigo de
ofender a Deus. Aguêle gue tinha dirigido milhões
de almas, que as tinha consolado em suas penas,
iluminado suas dúvidas, acalmado seus temores, era
êle mesmo um joguete das tentações e das ilusões
d,o demônio, a ponto de perder a p'az e a serenidadg.
Seu único arrimo na angústia eÍa a voz do confessor;
mas o espírito tentador sugeria-lhe sem cessar dúvi-
das e razôes contrárias. Seu tormento não eram
sÔmente os escrúpulos; teve ainda a suportaÍ'a revolta
dos sentidos, pensamentos de vaidade, presunçáo,
incredulidade. Não houve santo mistério co'ntra o

qual não tivesse sido tentado. Suas tentaçõeq gontla
a puÍeza eram-lhe sobremaneira dolorosas: "Tenho
oitenta e oito anos, disse um dia, chorando, e o fo'go
de minha juventude ainda não se apagou." Ou-
viam-no às vêzes exclamar durante a noite: "Meu

)esus, f.azei gue eu morr'a, antes que vos ofender.
Oh! Maria, se não me socorrerdes, posso f.azer pior
que |udas." Um padre veio visitá-lo e lhe disse:
"Monsenhor, vós me pareceis melancólico, vós que
sempre fostes alegre. Ah! respondeu êsse outro
lq, sofro um inferno! Um dia, guando era tentado,
um de seus religiosos, tomado de compaixão, disse.
lhe: "Monsenhor, o,lhai o Crucifixo e dizei comigo:
In te Do'mine, spetaui, Afonso fê-lo e, logo recoÍl-
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guistand o a paz, não deixava de repetir: Non colt-

fundat in aetetnum, Disse a outro: "Minha única
esperança nas lutas ê abandonâÍ-Íre nas mãos de
Deus; sômente êle pode dar a paz. Tenho confiança
de gue |esus Cristo, por um puro efeito de miseri-
córdia, não me mandará ao inferno. ( I )

Depois disso, o, tentador apresentou-se mais de
uma vez aos seus olhos sob forma vivível, como
guando tentou a Nosso Senhor, no deserto. Mas o
santo respondia-lhe coÍÍro Nosso Senhor e üa-se logo
recompensado por sua fidelidade, com êxtases e âÍte..-

batamentos. No meio da fuagueza corporal, certas
coisas o animavam de maneira surpreendente. Um
arguiteto de Nápoles, Dom |osé, veio visitá-lo e o
santo velho perguntou-lhe se em Nápoles os teatros
eram muito freqüentados e se seu sobrinho também
ia a êles. "Monsenhor, respondeu o arguiteto,, isso
está muito em moda, hoje." O santo calou-se por
uns instantes, e depois com mais interêsse continuou:
"E as capelas, perguntou, são também muito freqüen-
tadas? - Muito, respondeu-lhe Dom f osé, e não
podeis crer o bem que disso resulta; vemos lá uma
multidão de pessoas e temos santos mesmo entre os

cocheiros." A estas palavras, o velho bispo estendido
no lEito, ergueu-s€ de sobress'alto e exclamou:
"Cocheiros sántos em Nápoles? Gloria Patri! etc."
Fê-lo por três vêzes. A alegria que lhe causou a
notícia não o deixo,u dormir na noite seguinte; e,

chamando ora o criado, ora o irmão,, repetia sempre:
"Cocheiros santos em Nápoles! Que vos parece?
Ouvistes Dom fosé: Glaria Paffi! Cocheiros santos
em Nápoles!"

(1) Mémoiree ile la üe etc., de saint Liguori, t. UI, e. X)O(V.
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Numa erupção do Vesúvio, a montanha de
Somma, vizinha de Pagani, ameaçava novo desastre:
via-se, de nossa casa, lançar torrentes de fogo, disse
o missionário gue escreveu as memórias sôbre a vida
do santo. Espantados c,om êsse espetáculo os nossos
apressarâÍl-se em avisar Afonso. Logo o pobre veio,
maugrado as fracas [ôrças, arrastou-se âté à janela
e apareceu penetrado de dor. Pediram-lhe gue aben-
çoasse a montanha, mas êle recusoü-se. Entretanto,
a nossas repetidas súplicas, elevou a mão e disse: "Eu
te abençôo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo." Mal tinha pronunciado tais palavras, o perigo
cessou; o fogo, tomou outra direção e o vulcão vomitou
seus turbilhões e pedras para a garganta do vale.
O mesm'o historiador acrescenta: Afonso tinha uma
ternura particular pelas criancinhas, em quem via a
imagem da inocência. Outrora, guando saía de carro,
a.s mães apresentavam-lhe, à passagem, os filhinhos
doentes, rogando-lhe gue os abençoasse. A[o,nso,
cheio de caridade, f.azia o carro parar e o criado ftazia
as crianças; o santo impunha-lhes as mãos e dizia
algumas orações, depois do que as restituía sãs e

t-salvas as maes, dizendo: "Recomendai-as a Maria."
Quando êsses passeios cessaram , traziam-lhe as crian-
ças à nc,ssa casa: o servo as apresentava a,o bispo,
gue lhes impunha ainda as mãos e logo as curava.
O servo Aleixo e o irmão,Antônio afirmam que operou
milhares de semelhantes curas. ( t )

Quanto mais lhe diminuíam as fôrças do corpo,
mais o fervor do espírito parecia aumentar. Deus o
favoreceu co,m o dom da profecia. Predisse, entre

(1) Mémoireg de Ia vle, ete., de saint Liguori, t. m, c. )CesIJ.
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outras coisas, sua própria morte. ' Anuncio,u-a para
16 de julho de 1788, por disenteria e febre. À apro-
ximação da morte, todos os escrúpulos do santo se

desvaneceram e a serenidade não mais o abandonou;
Diziam-lhe cada dia a missa em seu Çuarto, e êle
comungava. Os padres e os leigos vinham pedir-lhe
a última bênção. Os panos que se mandavam para
lavar, não voltavam mais à casa, ou só voltavam .aos'

pedaços: o povo Íazia dêles relíguias. Pediam-ro.s
então, de muito longe, atê. A 24 de julho o cônego
Villani veio visitá-lo,. Sofria havia três anos de um
mal do joelho, que lhe impedia caminhar, sem muletas,
e contra o qual tinha inütilmente empregado inúmeros
remédios. Prestando 'suas homenagens ao santol
ancião, êste aplicou-lhe furtivamente o escapulário
à perna, e o visitante ficou perfeitamente curado.
OperaraÍr-se vário,s milagres q curas semelhantes. (2)

Afonso, de Ligório tinha sempre pedido à santa
Virgem que o ajudasse de maneira especial em sua
última hora. Eis a oração que escreveu para êsse [im,
em uma de suas obras, Visítas ao Santíssimo Sacra-
mento: ."ó consoladora dos aflitcs, não me abando-
neis no momento de minha morte. . . Obtende-me a
graça de vcs invocar então mais freqüentemente, a
fim de gue expire com vosso doce nome e o de vossó
divinc Filho nos meus lábios. Muito mais, ó minha
rainha! perdoai minha ousadia, vinde yós mesma,
antes que eu expire, consolar-me com vossa presença.
Essa graça a fizestes a tantos o,utros de vossos servos;
eu a desejo e a espero tambem. Sou um pecador,' é

verdade, não a mereço; mas sou vosso servo, eu vos

(2\ Ibid., t. III, c. XLI.
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amo, tenho grande confiança em'vós, Ó Maria! Eu
vos espero, não me recuseis essa consolaÇão,." Afonso
de LigOrio não foi enganado em sua expectativa. A
3l de julho de 17 87 seu estado, piorava cada vez
mais; mas a paz e a serenidade eram inalteçáveis.
Pelas seis horas da manhã, estava assistido por dois
padres e tinha nas mãos a imagem da Santíssima
Virgem Maria; de repente o rosto se lhe inflamcu,
tornando-se resplandecente. Ao mesmo tempo, um
doce sorriso lhe pairava nos labios. Alguns minutc,s
antes das sete horas, a mesma coisa se repetiu. Um
de seus religiosos aproximou dele uma imagem da
Santa Virgem e o excitou piedosamente a, invoc â-la
para uma boa morte. Logo gue ouviu o, doce nome de
Maria, o bispo moribundo abriu os olhos e contem-
plando a imagem, pareceu ainda ter uma conversa
misteriosa com a Rainha do céu.

O dia seguinte, foi o último, dia de Afonso de
Ligório, sôbre a terra. Entrou em agonia, rodeado
de seus numerosos filhos, sua alegria e sua coroa.
Parecia menos lutar contra a morte do, que conversar
com Deus num êxtase prolongado. Não se notou
nenhuma revolução em seu corpo, nenhum movimento
no peito, nenhum suspiro dol,o,roso; assim, tendo nas
mãos uma imagem da Santíssima Virgem Maria, no
meio de seus filhos em oração e lágrimas, expirou
docemente, no momento em gue soavam os sinos do
Angelus: erâ o dia l.e de agôsto de 1787, pelas onze
horas da manhã. Morreu na idade de noventa anos,
dez meses e cinco dias. Seus funerais.foram acompa-
nhados de vários milagres. Um ano não se tinha
passado guando começaram os primeiros pedidos de
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canonização. Fo,i declarado venerável por Pio VI,
bem-aventurado por Pio VII, santo por Gregório
XVI, a 4 de maio de 1794,6 de setembrc'de 1816 e
26 de maio de 1839, respectivamente.

Pio IX proclamou-o doutor da Igreja universal
a 23 de março de 1871,
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Franciscano

)oão, cujo culto foi aprovado em 1880 pelo q?pa
Leáo XIII, 'era de Fermo, nas Marcas, Italia. Cha-
mado também della Verna, do Alverne, porque viveu
por muitos anos na solidão em gue São Francisco
recebeu os estigmas, nasceu em 1259, tendo levado
a infância assediada pelo mistério da Paixão de Nosso
Senhor )esus Cristo, chorando no,ites em fora.

Mortificando-se desde a mais tenra idade, usando
urtigas sôbre a pele e sob a roupa, tantas eram as

genuflexões gue fazia que trazia os joelhos sempre a

sangrar.
Com dez anos, procurou os cônegos regulares.

Um dia, descobriu uma velha cc,uraça, subiu com ela
para o campanário da igreja, e, ali, trangüil'amente,
a golpe de acha, amoldou-â para o corpo de menino.
Usando-â sob as vestes, trouxe-â coosigo até o dia
gue não mais lhe serviu. : :

Aos úeze anos, transferiu-se para o,s Irmãos
Menores. Enviado para o Alverne, viveu em §[Ían-
díssima austeridade. Dormindo sôbre a terra nua,
gostosamente buscava os lugares mais incômodos,
onde os altos e baixos mais maltratavam a carne.

'i
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|oão de Fermo pregc,u erl público. Embora não
tivesse estudado, conhecia a Santa Escritura, e dela
tirava tudo aguilo que lhe eÍa necessário para pre-
dicar.

Os Fior etti de São Francisco ref erem-se a |oão
de Fermo da seguinte maneira:

"Entre os c,utros sábios e santos frades e filhcs
de São Francisco, os quais, segundo o dito de Salo-
mão, são a glória do pai, existiu no nosso tempo na
prcvíncia da Marca o venerável santo frei |oão de
Fermo, o qual, pelo longo tempo em que viveu no
santo convento do Alverne e dali passou desta vida,
era por isso chamado frei |oão do Alverne; porque
fc,i homem de singular vida, e de grande santidade.

"Êste frei )oão, sendo menino de escola, desejara
com todo o coração a via da penitência, a qual mantém
a imundícia do corpo e da alma; pelo gue, sendo
menino bem pequenol correÇc,u a trazer o cilício de
malha e o círculo de ferro na carne nua e a f.azer
grande abstinência, e esp,ecialmente quando viveu
entre os cônegos de São Pedro de Fermo, os quais
passavam esplendidamente.

"Êle fugia das delícias corporais e macerava o
corpo com grande rigidez de abstinência. Mas,
havendo entre os companheiros muitos que eram
contra isto, os quais lhe tiravam o cilício, e a sua
abstinência por diversos modos impediam, êle, inspi-
rado por Deus, perso,u de deixar o mundo com os
seus amadores, e de oferecer-se todc nos braços do
Crucificado com o habito do crucificado São Fran-
cisco,eassimof.ê2,

"Sendo, pc,is, recebido na ordem tão criança e
entregue aos cuidados dc,mestre de noviços, tornou-se
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tão espiritual e devoto, gue, às vêzes, ouvindo o dito
mestre falar de Deus, o coração dêle se derretia como
a cêra perto do [ogo; e com táo grande suavidade
de graça se aquecia no amor divino, que êle, não
podendo estar firme e suportar tanta suavidade, levan-
tava-se e, como que ébric, de es,pírito, punha-se 'a

cortrer, ora pelo hôrto,, ora pela selva, ora pela igreja,
conforme a flama e o ímpeto do espírito o impeliam.

"Com o correr do temp,o,, a divina graça conti-
nuamente f.êz êste homem angélico crescer de virtude
em virtude e em dons celestiais e divinas elevações
e arrcubamentos; tanto 9ue, de algumas vêzes, sua
mente era erguida a esplendores de querubins, de
outras vêzes a ardores de serafins, de outras vêzes a
gáudio de bem-aventurado,s, de outras vêzes a amo-
rosos e excessivos abraços de Cristo, não sômente
por gostos espirituais internos, mas também por
expressivc,s sinais exteriores e gostos corpo,rais. E,
singularmente, uma vez, por modo excessivo inflamou
o seu coração a chama do divino amor, e nêle durou
esta chama bem três anos; no qual tempo êle recebia
maravilhosas consolaÇões e visitas divinas e freqüentes
vêzes era arrebatado em Deus: e, brevemente, no. dito
tempo, êle parecia todo inflamado e inclinado no
arlor de Cristo: e istc aconteceu no monte santo do
Alverne.

"Mas porque Deus tem singular cuidado com
seus filhos, dande-lhes conforme a diferença dos
tempos, ora consolaÇão, ora tribulação, ora prospe-
ridade, era adversidade como vê que as precisam
para se manterem na humildade, ou para lhes acender
o desejo das coisas celestiais; aprouve à divina bon-
dade, depcis de três anos, retirar do dito frei |oão
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êste raio e esta flama do divino amor, e privou-o de
tôda consc,lação espiritual: pelo gue frei ]oão ficou
sem lume e sem amor de Deus, e todo desconsolado e
aflito e dolorido. Pela gual coisa êle tão agoniado
andava pela selva, vagando por agui e por ali, cha-
mando com vozes e lágrimas e suspiros o dileto espôso
de sua alma, o gual havia escondido e dêle se partira,
sem cuja presença sua alma não achava trégua nem
repouso. Mas em nenhum lugar, nem de maneira
nenhuma êle podia encontrar o doce |esus, nem
readguirir aquêles suavíssimos gostos espirituais do
amor do Cristo a que estava acostumado. E durou-
lhe esta atribulação por muitos dias, durante os quais
perseverou em contínuo, chorar e suspirar, pedindo a
Deus gue Ihe restituísse, por sua piedade, o dileto
espôso de sua alma.

"Por fim, quando apro,uve a Deus ter provado
bastante a paciência dêle e inflamado o seu desejo,
um dia em gue o dito frei |oão andava pela dita
selva assim aflito e atribulado' pelo cansaço, âsser-
tou-se, encostado a uma faia, e estava com a face
tôda banhada de lágrimas a olhar para o céu; e eis
que sübitamente apareceu fesus Cristo perto dêle no
atalho pelo qual frei |oão tinha vindo, mas nada disse.

"Vendo-o frei ]oão e reconhecendo bem que êle
era Cristo, sübitamente se lhe lançou 'aos pés e com
desmesurado pranto rogava-lhe humilissimamente e

dizia:
Soccrre -ffrr- , Senhor meu, gue sem ti, Salva-

dor meu dulcíssimo, fico em trevas e em lágrimas;
sem ti, cordeiro mansíssimo,, estou em agonia e em
pena e com pavor; sem ti, Filho de Deus altíssimo,
estou confuso e envergonhado; sem ti estou despojado



VIDA§ DOS SANTOS 277

de todos os bens e cego, porgue tu és |esus Cristo,
verdadeira l:uz da alma; sem ti estou perdido e da-
nado; porgue és a vida da alma e a vida da vida;
sem ti sou estéril e árido, porgue és a fonte de todos
os dons e de tôdas as graças; sem ti estou de todo
desconsolado, porque és ]esus, nossa redenção, amor
e desejo, pão reconfortante e vinho que alegra os
coros do,s anjos e os corações de todos os saritos.
Alumia-me, mestre graciosíssimo e pastor piedosís-
simo, po,rque sou tua ovelhinha, se bem que indigna
seja".

"Mas porgue o desejo dos santos homens, âo
gual Deus tarda, úrasa-os em mais alto amc,r e
mérito, Cristo bendito partiu sem o ouvir e sem lhe
falar nada e desapareceu pelo dito atalho. Então frei
|oão levantou-se e correu atrás dele e novamente
lançou-se-lhe aos pés, e com santa impo,rtunidade o
reteve e com devotíssimas lágrimas rogou e disse:

Ó fesus Cristo dulcíssimo, tem misericórdia
de mim, atribula,do, atende-me pela multidão de tua
misericórdia e pela verdade da tua salvação, resti-
tui-rne a letícia da face tua e do teu piedoso olhar,
porque de tua misericórdia é plena tôda a terra".

"E Cristo ainda partiu e não, lhe disse nada e
não lhe deu nenhuma consolação; e fêz como a máe
ao filho, guando o deixa gritar pelo peito e faz gue
venha atrás dela chorando, a fim de que êle mame
com mais vontade.

"Pelo gue frei )oão com mais fervor ainda e
desejo seguiu o Cristo; e chegado gue foi a êle,
Cristo bendito voltou-se e olhou-o coffi o semblante
alegre e gracioso; e abrindo cs seus santíssimos e
misericordiosos braços, abraçou-o dulcissimamente: e
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naguele abrir de braços viu frei |oão sair do sacra-
tíssimo peito do Salvador raios de luz esplendentes,
os guais iluminavam tôda a selva como também a êle
na alma e no corpo.

"Então frei João ajoelhou-se aos pés de Cristo,
e |esus bendito, corno Í.ê.2 a Madalena, deu-lhe o pé
benignamente a beijar; e frei João, tomando,-o com
suma reverência, banhou-o de tantas lágrimas gue,
verdadeiramente, parecia outra Madalena, e dizia,,
devotamente:

Peço-te, Senhor meu, gue não olhes os meus
pecados, mas, pela tua santíssima paixão e pela e[u-
são do teu santíssimo sangue precioso', ressuscita
minha alma à graça do teu amor; como é teu manda-
mento, gue te amemos com todo o coração e coú todo
o afeto; o gual mandamento ninguém pcde cumprir
sem a tua ajuda. Aluda-me, pois, amantíssimo Filho
de Deus, para gue te ame com todo o meu coração e
de tôdas as minhas fôrça,s".

"E estando assim frei João neste falar aos pés
de Cristo, foi pcr êle atendido e recuperou a primeira
graça,. isto é, a da Ílama do amor divino, e todo se
sentiu consolado e renovado: e conhecendo gue o
dom da divina graça tinha voltado, co,meçou a ãgÍã-
decer ao Cristo bendito e a beijar-lhe devotamente
os pés. E depo,is, erguendo-se para o ver de f.ace,

|esus Cristo estendeu-lhe e deu as santíssimas mãos'
a beijar; e beijadas que f,oram, Írei loáo aproximou-se
e encostcu-se ao peito de fesus e'abraçou-o € beijou-o,
e Cristo, semelhantemente, beijou-o e abraçou-o. E
neste abraçar e neste beijar, frei foão sentiu tanto
olor divino gue, se tôdas as especiarias e tôdas as coi-
sas odoríferas do mundo estivessem reunidas, teriam
parecido um aroma vil em comparação daquele olor.
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E cc,m isso frei ]oão foi arrebatado e consolado e
iluminado, e durou-lhe aquêle odor na alma muitos
meses. E dora em diante, de sua bôca, abeberada
na fonte da divina sapiência do sagrado peito do
Salvador, saíam palavras maravilhosas e celestiais, as
guais mudavam os corações de guem o ouvia e Íaziam
grande frutos nas almas, E no atalho da selva, ro
qual estiveram os benditos pés do Cristo, e por grande
distância em tôrno, frei |oão sentia aguêle c,lor e via
aquêle esplendor sempre guando ia ali muito tempo
depois.

"Voltando a si frei foão após aguêle rapto, e
desaparecida a presença corporal de Cristo, ficou
tão iluminado na alma pelo, abismo de sua divindade,
que, ainda não sendo homem letrado por humano
estudo, no entanto maravilhcsamente resolvia e expli-
cava as sutilíssimas questões da Trindade Divina, e os
profundos mistérios da Santa Escritura. E muitas
vêzes depois, falando diante do, papa e dos cardeais,
de reis, e barões, e mestres e doutôres, punhâ-os êrrl
grande estupor pelas altas palavras e profundas ser-
tenÇas que dizia. Em louvor de Cristo. Amém".

"Dizendo uma yez a,dito frei ]oão a missa, no
dia depois de Todos os Santo,s, por tôdas as almas
dos mortos, conforme manda a Igreja, ofereceu com
tanto afeto de caridade e com tanta piedade de com-
paixão aguêle altíssimc sâcrâlnento, o qual pela sua
eficácia as almas dos mortos desejam acima de todos
os outros bens gue por elas se possam f.azer, que
parecia todo êle se derreter pela doçura de piedade
e de caridade frarerna, Pela qual qeisar naquela
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missa, levantando o corpo de |esus Cristo e ofere-
cendo-o a Deus Pai e rogando-lhe gue, pelo amor do
.seu bendito Filho ]esus Cristo, o qual, para, resgatar
aS-' almas fôra pendurado na cÍtJz, aprouvesse-lhe
lio-ertar das penas do purgatório as almas dcs mortos
por êle criadas e resgatadas: imediatamente üu um
número guase infinito de almas sairem do purgatório
como inumeráveis faíscas de fogo gue saissem duma
fogueira acesa, e viu subirem ao céu pelos mêritos da
paixão de Cristo, o qual todc,s os dias é. oferecido
pelo,s vivos e pelos mortos naquela sacratíssima hóstia
digna de ser adorada in szcula seculorum. Amêm".

"No tempo em gue frei Tiago de Fallerone.
homem de grande santidade, estava gravemente en-
fêrmo no convento, de Moliano, na custódia de Fermo,
frei |oão do Alverne, o qual vivia então no convento
da Massa, sabendo da sua enfermidade, porque o
amava como seu querido pai, pôs-se em oração pc'r
êle, pedindo devotamente a Deus com oração mental
que ac, dito frei Tiago restituísse a saúde do corpo, se

fôsse melhor para a sua alma. E estando nesta devota
cração foi arrebatado em êxtase e viu nc ar um grande
exército de anjos e santos pôsto sôbre a sua cela
que era na selva, com tanto esplendor, que tôda a

região circunvi zinha estava iluminada. E entre êstes
anjos viu frei Tiago enfêrmo pc,r quem êle orava,
envôlto em cândidas vestes resplandecentes. Viu
ainda entre êles o bem-aventurado pai São Franciseo
adornade dos sagrados estigmas de Cristo e de multa
glória. Viu ainda e reconheeeu a frei Lúcido, santo

e a frei l\{ateus, o antigo, de §l[cnte Rubiano, e mais
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outros frades, os quais nunca tinha visto nem conhe-
cido nesta vida.
..l".r!E olhando assim frei foão cc,m grande satis-

fação'águêle bendito cortejo de santos, foi-lhe reve-
lado' como certa a salvação da alma do dito frade
enfêrmo e gue daquela Lnfermidade devia morrer,
mas não sübitamente, e depoís da morte devia ir ao
paâíso po_rqye co,nvinha um pouco purgar-se no pur-
gatório. Pela qual revelação frei |oão teve tanta
alegria pela salvação da alma, gue dá morte do corpo
nada lastimavâi mas com grarãe doçura de espíríto
chamava-o, eÍn si mesmo, ãizendo:

, "',L Frei Tiaqo, doce pai meu! Frei Tiago, doce
irmão meu! Fl.l Tiago, fidelíssimo servo e amigo
de Deus! Frei Tiago, companheiro dos anjos e coá-
sócio dos bem-aventurados!"

"E assim, com esta cefieza e gáudic,, torno,u a si
e lo§o partiu do convento e foi 

"üsitar 
o dito frei

Tiago em Moliano: e encontrando-o tão qrave, que
apenas podia falar, anuncio,u-lhe a morte à" .orpô 

"a-§plvaçãg 
" 

a glória da alma, segundo a cefieza gue
tinl,ra pelâ divina revelação. pãlo que frei TiuiÀ,
todo alegre na alma e no semblante, recebeu-o .ã"i
grand-g letícia e riso venturoso, agradecendo-lhe a boa
novà gue lhe' trazia e a êle devciamente se recorlefl-
dandc,. Então frei |oão rogou-lhe instantemente que,
após morr.er" voltasse a êle para falar-lhe do .",
estado; frei Tiaqo prometeu-lhe, se fôsse da vontade
de' Deus. E, ditas estas oalavras, aproximando-se
a'hora do seu passamento, frei Tiago, .ã."çou a dizer
dsvqtamente aquêle verso do salmó: :

-" :- Em paz na uida etema" ad,efmeÇe.;et ç. lçpau.saréi.' '
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"E, dito êste verso, com venturosa e alegre face

passou desta vida.
"E depois que êle foi enterrado, frei Ioão voltou

ao conventã da 
-Massa 

e esperou a promessa de frei
Tiago de torn aÍ a êle no dia gue tinha dito. Mas,
or"rido no citavo dia, apareceu-lhe Cristo com

grande acompanhamento de anjos e santos, entre os

{uais não estáva frei Tiago. Pelo que frei ]oão npieità'

vilhando-se muito, recomendou-o devotamente a

Cristo.
"Depois, no dia seguinte, orando frgi |oão na

selva, upár...u-lhe frei Tiago acompanhado d-aqueles

anjos, íodo gloriosc, e todó alegre, e disse-lhe frei

|oão:
Ó pai caríssimo, porque não voltaste a mim

no dia em clue me prometeste?"
"Respondeu frei Tiago:

Porque tinha necessidade de algum3 pur$â-

ção; mas, naquela mesma hora em que Cristo te
apareceu e me reccmendaste, Cristo te atendeu e me

livrou de tôdas as penas. E então eu apareci a Írei
Tiago da Massa, leigo santo, o gual servia a missa

e viú a hóstia consagrada, quando o padre a ergueu,

convertida e mudaãa na forma de uma belíssima

criança viva; e disse-lhe: Hoje, c'm êste meninc '
ugs-ffte ?,o reino da uida eternã, ao qual ninguém

pode it sem êle" .

"E, ditas estas palavras, frei Tiagc desapareceu

e foi ao céu com tôãa aquela bem-aventuradâ cc'rl-
panhia de anjos, e frei ]oão ficou consolado.

"Morreu o dito frei Tiago da Fallerone na vigília
de São Tiago, apostolc, eÇ, *eq dç iulhq, $9 sobredtto
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convento de Moliano, no qual, pelos seus méritos, a
divina bondade operou, depois de sua morte, muitos
milagres, Em louvor de Cristc. Amém".

"O scbredito frei fcãc do Alverne, porque per-
feitamente havia renunciaclc a todo deleite e coÍlso-
lação mundana e temporal, e em Deus havia pôsto
todo o seu deleite e tôda a sua esperança, a divina
bondade lhe dera, maravilhosas consolações e revela-
ções, especialmente nas so,lenidades de Cristo,. Pelo
gue, apro,ximando-se uma vez a solenidade da nati-
vidade de Cristo, na gual esperava de certo consolação
pela doce humanidade de |esus, o Espírito Santo
pôs-lhe na alma tão grande e excessivo amor e fervor
da caridade de Cristo, pela gual êle se tinha humi-
lhado, tomando a nossa humanidade, gue verdadei-
ramente lhe parecia ter sido tirada sua alma ao cc,rpo
e arder como uma fornalha. O qual ardor, não
podendo suportar agoniâvâ-se e derretia-se inteira-
mente e gritava çm altas vozes; porque, pelo ímpeto
do Espírito Santo e pelo fervor dc amor, êle não podia
conter-se nem gritar. E n'a hora em que aquêle des-
mesurado fervor lhe vinha, com êle lhe vinha tão
forte e certa a esperança de sua salvação, gue po,r
nada dêste mundo acreditara que se então morresse
devesse passar pelas penas do purgatório. E aquêle
amor lhe durc,u bem um meio ano, ainda que aquêle
excessivo fervor não fôsse continuado, mas lhe viesse
em certas horas do dia. E naguele tempo e depois
recebeu maravilho,sas e muitas visitas e consolações
de Deus e muitas vêzes foi arrebatado, como viu
aquêle frade, o qual primeiramente escreveu estas
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cois,as; entre as guais, uma noite fico,u tão elevado e

arrebatado em Deus gue viu nêle, Criador, tôdas as

coisas criadas e celestiais e terrenas com tôdas as

suas perfeições e graus e ordens distintas. E então
conheceu claramente como cada coisa criada Íepre-
sentava o seu Criador, e como Deus está sôbre e

dentro e fora e ao lado de tôdas as Coisas criadas.
E conheceu depois um Deus em três pessoas-ê três
pessoas em um Deus, e a infinitá caridade, a gual Íê,2

o Filho de Deus se encarnar, por obediência ao Pai.

"E finalmente conheceu naquela visão como {rão
há outra via pela gual a alma possa ir a Deus e ter
a vida eterna, senãc, pelo Cristo bendito, o qual é

caminho, verdade e vida da alma. Amém".

"Ac dito frei |oão, no sobredito conventb d.e

Moliano, conforme contaram os frades gu.e aí estavam
presentes, sucedeu uma vez êste casc admirável, o

qual na primeira noite depois da oitava de São L,ou-
rãrço e denfto da Assunção de Nossa Senhora, tendo
dito matinas na igre;'a com os outros frades e sobre-
vindo nêle a uniãô da divina graça, foi para o hôrto
contemplar a paixão de Cristo e preparar-se com tôda
a devoção para celebrar a missa, a qual lhe competia
cantar pela manhã.

"Estando na contemplação das palavras da con-
sagração do corpc' de Cristo e considerando a infinita
caridade de Cristo, pela qual quis não sômente nos

resgatar com seu sangue preciosto, mas ainda' deix4r-
noJ por cibo da nossa alma seu carpo'e sanguê dig-
níssimo, começcu-lhe a crescer qom tanto fervo'r e
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tantà Suavidade o amor do doce ]esus, que iâ não
podia mais suportar sua alma outra doçura, mas 9ri-
tava fôrte, e, como ébrio de espírito, não cessava
de' dizer' cônsigo' mesmô:

" ,- ' Hoc est corpus meum"

"Porque, dizendo estas palavras, parecia-lhe ver
Cristo bendito com a Virgem Maria e com uma mul-
tidão de anjos. E neste dizer o Espírito Santo escla-
recia-lhe todos os profundos e altos mistérios daquele
altís,simo sacramento. E aparecida que foi a aurora,
êle entrou na igreja com aquêle fervor de espírito, e
corr.r aquela ansiedade e com aquêle dizer, sem pensar
que fôsse ouvido nem visto por ninguém; mas no côro
estava um frade.em oração, o qual via e ouvia tudo.
E não podendo. naquele fervo,r, conter-se pela abun-
dância da divina graça, gritava em altas vozes; e assim
estêve atê a hora de dizer a missa; pelo que se foi
preparar e subiu ao altar. E começando a missa,
quanto mais prosseguia, tanto mais lhe crescia o amor
de Cristo e aquêle fervor da devoção com a qual lhe
era dad,o um sentimento de Deus inefável, o qual êle
mesnlo lão,sabia nem podia exprimir com a língua.

'.- i'.Pelo que, temendo que aquêle fervor e senti-
menfo.de.Deus crescesse tanto que lhe fôsse preciso
deixar a mis,sa, ficou em grande perplexidade, e não
sabia que partido tomar, se continuar a missa ou ficar
esperando. Mas porque de outra vez lhe havia âcoÍl-
tecidc,'cáso semelhante e o Senhor havia de tal modo
temperado aquêle fervor, gue não lhe fôra necessário
deixar: a':riri§sá, Confiando poder assim fazer desta
yez, 'com- grande temor pôs-se a prosseguir a missa:
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e chegando ao Prefácic de Nossa Senhora, comeÇou-
lhe tanto a crescer a divina iluminação e a graciosa
suavidade dc amor de Deus, que, chegando ao Qui
pridie, apenas podia suportar tanta suavidade e do-
çura.

"Finalmente, chegando ao ato da consagração,
disse a metade das palavras sôbre a hóstia, isto é,

Hoc est; por maneira nenhuma podia ir além, mas
sempre repetía essas palavras, Hoc esf : e a razáo por
gue não podia prosseguir era que sentia e via a
presença de Cristo com uma multidão de anjos, cuja
majestade êle não podia s:uportar: e via gue Cristo
não entraria na hóstia ou que a hóstia não se tran-
substanciaria no corpo de Cristo se êle não proferisse
a outra metade das palavras, isto ê, cotpus meum,

" Pelo que, estando nesta ansiedade e não po-
dendo ir adiante, o guardião e os outros frades e

também muitos seculares que estavam na igreja ouün-
do a missa aproximaram-se do altar e ficaraÍl espâD-
tados vendo e considerando os atos de frei )oão, e
muitos dentre êles choravam por devoção.

" Por [im, depois de grande espaço, isto ê,

quando aprouve a Deus, frei foão proferiu o corpus
meum em altas vozes; e sübitamente a forma do pão se

esvaneceu e na hóstia apareceu ]esus Cristo bendito
coroado e glorificadc,; e mostrou-lhe a humildade e

caridade, a qual o fêz encarnar-se na Virgem Maria,
e a qual a Íaz vir às mãos do sacerdote quando corsâ-
gra a hóstia, pela qual coisa foi êle mais elevado na
doçura da contemplação. Pelo que, tendo elevado a
hóstia e c, cálice consagrado, foi arrebatado, e, sendo
sua alma suspensa dos sentimentos corporais, seu

corpo caiu para trás; e se não fôsse sustentado pelo
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guardião, o qual estava atrás dêle, teria caído de
costas no chão. E assim correndo os frades e os
seculares gue estavam na igreja, homens e mulheres,
êle fo,i levado para a sacristia como morto, porque
seu corpo estava frio como o corpo de um morto e
os dedos de suas mãos estavam contraídos tão forte-
mente que nem mesmo se podia distender ou mover.
E dêste modo jazeu desfalecido, ou antes,, arroubado,
até a têrça, e era no verão. E porque eu, o qual estava
presente, desejava muito saber o que Deus tinha ope-
rado nêle, logo que voltcíu a si dirigi -me a êle e pedi-
lhe pela caridade de Deus que me contasse tudo.

"E êle, porque se confiava muito em mim, rtãÍ-
rou-file tudo por ordem; e entre outras coisas me
disse que, consagrando o corpo e c sangue de |esus
Cristo e diante dêle, seu coração estava líquido como
uma cêra muito mole e sua carne parecia não ter
ossos, de tal modo gue quase não podia levantar o
braço nem a mão para f.azer o sinal da cÍuz sôbre
a hóstia e sôbre o cálice. Disse-me ainda que, antes
de s€ Íazer padre, fôra-lhe'revelado por Deus que
devia desmaiar na missa; mas porque jâ tinha dito
muitas missas e aquilô não lhe 

- 
u.orrt"."ru, pensava

{ue a revelação não tivesse sido de Deus. iontudo,
talvez cinqüenta dias antes da Assunção de Nossa
Senhora, nâ gual o sobredito cas)o adviera, ainda lhe
lôra por Deus revelado que aquêle caso lhe devia
advir por volta da dita festa da Assunção; mas depois
não se recordou da dita revelaçãc,. Amém".

, )oão do Alverne faleceu depois de cinqüenta
anos de vida franciscana, nas vesperas da festa
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de São Lourenço, â 9 de agôsto de 1322. Rodeado
dos irmãos do Alverne, morreu exortando-os a não
viverem s,enão por )esus, que era o caminho,.á y.er-
dade e a vida

O santo franciscano foi um dos gue prestou tes-
temunho sôbre a Indulgência da Porciúncula. . Diz,
no À'q;'Zl:irei 

|oac, da Marca, que me chamo irei
]oão do Alverne, por ordem do meu supenor, irei
Tiago de Montepulciano, declaro ter ouvido dg dito
senlior Giácomo Cappoli, e de sua mulher, as sobre-
ditas palavras, e haver escutado as mesmas de frei
Benedito de Arez zo e do seu companheiro frei Ra-
niero, e.de frei Ângelo, ministro (du Província). de
São Francisco, e de vários outros frades, gue 'as

ouviram de frei Massec,, companheiro do beato Fran-

"Esta declaração eu a f.iz no santo monte .do
Alverne, oâ minha cela, no ano do Senhor de l3il.l,
a 24 de julho, em presença do sobredito guardiáo,
de frei André de Hungria e de frei Mateqs de
Cumis, guardião de Albá, de frei Estêvão de'Apa-
gona, de frei ]oão da Boêmia, de frei Rolandino de
Parma, de frei Simão de Sicilia. E tudo isso foi
escrito por mão do sobredito frei Tiago guardião de
Arezzo, Deus seja bendito. Amém".. (Ver trem-
avent. FranciscoCecca,4 deagôsto). ,.,i

Frei Benedito de Arezzo, gue recebeu o h4hrto
franciscano das próprias mãos ã" São Frgnci9i.o,,, 

"Raniero di Mariano, seu companheiro, comô muitos
outros, foram dos que se manifestaram sôbre a dis-
cutida e controvertida indulgência.
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BEM-AVENTURADO MAURÍLIO (*)

Arcebispo de Ruão

Maurílio, nascido na diocese de Reims, foi um
dos maiores e mais santos; prelados do seu tempo.
Estudado em Reims e em Li,êge, onde se aperfeiçoou,
f.êz-se professor em Halberstadt.

Culto, de grande erudição, buscou a França,
onde, humilde e desconhecido, foi "esconder o ta-
lento na obscuridade dum claustro" em Fécamp (r"-
gundo a Historia Literária da França, de 1746).

Dali, retirou-se para a Itália, para viver como
solitário, eÍn companhia do monge Gerberto, gue se-
ria, bem mais tarde, abade de São Vandrilo.

Tais eram os méritos de Maurílio gue, notados
pelo marguês Bonifácio, êste impôs ao bem-aventu-
rado a direção da abadia de Santa Maria de FIo-
rença,

ts

Severo com os vícios dos monges, procuraram
alguns mal formados envenená-lo. Deixando, então,
a abadia, tornou a Fecamp.

Em I 054, deposto o arcebispc, de Ruão por faltas
várias, Maurílio foi eleito para preenchei o pôsto
vago.
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A principal preocupaçãc do bem-aventurado
Maurílio sempre foi a reforma dos costumes. Fale-
cido a 9 de agôsto de 1067, perenemente fci fiel ao
jejum, à oração, à esmola, à penitência e à decência
dos religiosos.

Em 1562, saquearam-lhe a sepultura os calvi-
nistas.

*tÍ

I



BEM-AVENTURADO JOÃO
DE SALERNO (*)

Dominicano

foão de Salerno, criginário do reino de Nápoles,
jovem vivo, inteligente e piedos.o,, estudado em Bolo-
nha, foi conquistado por São Domingos, que, nêle
vendo raras qualidadâs, enviou-o para a ?or.aru,
com doze companheiros, para tratar das coisas da
ordem.

Se bem QUe c, mais jovem do grupo, foi-lhe o
chefe. De Ripoli, perto de Florençã, onde se fixa-
ram, percorriam as cidades vizinhas, incansàvelmente,
no ardor do ministério apostólico.

pe Ripoli, passaram a São Pancrácio, depois a
São Paulo.

Em 1221, o bem-aventurado foão de Salerno
correu ficar perto de São Domingos, sabendo-o
doente, para assistir aosr seus últimoJ instantes.

De vc,lta à Florença, mudou-se com a comuni.
nidade para Santa Maria Nova, onde faleceu em
grande p?? querem os pesquisadores que em . 1242.

Pio VI, em 1783, aprovou-lhe o éulto.

+++



sÃo JoÃo BATISTA MAIIIA
VIANNEY (*)

Cura d'Ars

São |oão Batista Maria Vianney, uma das mais

prodigiosas glórias do clero da França, nasceu em

b"raítry, p"rio de Lião, ro dia 8 de maio de 1786,

tendo sido batizado no mesmo dia.

Filho de Mateus Vianney, agricultor, e de Maria
Belusa, teve cinco irmãos, todos consagrados ^sole-
,r"."rri" a Nossa Senhora antes do nascimento. Eram

êles Catarina, |oana Maria, que desapareceu aos

.in.o anos, Fraícisco, Margarida e um outro Fran-
cisco, que cognominaram o Caçula.

Filho de pais cristãos, |oão Batista desde a

mais baixa idaáe foi piedoso, doc_e_ e bom. A mãe,

um dia, deu-lhe uma imagem de Maria, e o menino

predestinado jamais a largava. Carregando-a respei-

tosa e ternamente nos braços para onde quer que

fôsse, muitas vêzes, no estábulo, sôzinho, sem gue o

vissem, assim pensava êle, costumava ÍezaÍ diante

dela, demoradá, enlevada e compenetradamente, iâ
como um sacerdotezinho.

Logo principiou a ensinar aos companheiros as

liçóes d; religião gue aprendia dos pais, às vêzes
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mesmo os adultc's, muito sério, muito seguro de si
mesmo, inspirado.

Com a Revolução invadindo as províncias, viveu
dias tristes: as igrejas fechadas, melancôlicamente
vedadas ao povo, consternavam-oo, e os padres, Pef-
seguidos, aquêles padres heróicos, destemerosos, gue,
pela verdade, diziam missas clandestinas no mais
espêss.o dos bosques, dando )esus aos homens,
enchiam-lhe a almazinha de admiração e dum certo
desassossêgo, duma âns,ia incontida para as coisas
de Deus.

Com efeito, data daqueles tempos agitados, de
grandes desordens, de morte, de mêdo e de [ome, o
rumo que se propôs tomar: caráter jâ temperado, teve
o zê1o dirigido para a salvação das almas, inflamado.

De estranha predileção pelos pobres, pelos aban-
donados que nada possuem, nem comida nem cari-
nho, reunia-os pelos caminhos, pelos bosques, ao lon-
go dos valados, e, alegremente, levava-o,s pârâ casa,
onde os pais, reputados desde ha muito pela caridade,
acolhiam a todos os desventurados com um largo sor-
riso que espantava constrangimentos.

Aos tteze anos, com um fervor Íora do comum,

|oão Batista radiantíssimo, Í.êz a primeira comunhão.
E o bom menino, com |esus no coração, no coração
imenso, dizia baixinho, para si mesmo, como se fôra
a mais doce das melodias embaladoras:

Eu serei padre! Eu serei padre!
E foi!
Afoitamente, disse-o ao pai. Mas o pai, homem

prudente e conhecedor da vida e dos arroubos da
juventude, fê-lo esperar dois anos, para o,bsenrá-lo,
para experimentá-lo.
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Era nos tempos dc Diretório, aquela época de
agitação política agravada pela penúria das finanças
e 'da economia nacional, época de dissolução dos
costumes, não só pc,rque os homens procuravam nos
prazeres o esquecimento das amarguras passadas e
dos perigos a que se haviam expostos, como pelo
dinheiro que alguns amontoaram com a compra de
bens nacionais e com cs fornecimentos militares,
dinheiro fácil, que levava ao luxo, à ostentação, à
vaidade e à depravaçãc.

Afinal, |oão Batista entrou na escola fundada
pelo abade Balley, cura, entãc,, de Ecully.

O jovem Vianney foi aluno que Íêz progressos
lentos, embora se esforçasse desesperadamente. E,
para obter bons resultados, mortificava-se para coÍl-
seguir a ajuda do céu.
, Em 1807 , com vinte e um anos, |oão Batista foi

cc,nfirmado pelo arcebispo de Lião, o cardeal Fesh,
tio de Napoleão.

Aspirante ao sacerdócio, livrou-se do recruta-
mento militar. Adoentado, vagou de hospital em
hospital. De volta aos es,tudos, i.ê,2 o primeiro ano de
filosc,fia, de l8l2 a 1813, no pequeno seminário de
Verriêres.

Seminarista modêlo, mas aluno bastante enfer-
miço, a poder de orações foi conseguindo abrir cami-
nho, até que se viu no seminário maior de Santo
Irineu de Lião. Ali, brilhou só pelas virtudes.

Ordenado padre a 13 de agôsto de 1815, por
Simão, bispo de Grenoble, estava com vinte e nove
anos. Nomeado vigário de Ecully, ali estêve por
três anos. Teve então, oportunidade de rever, e com
calma, tôda a sua teologia.
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Designado para Ars, que ficava a trinta e cinco
quilômetrós ao norte de Lião, chegou -no 

lugar gue

ilustraria i or urir rígiCo inverno, aquela Ars que o teria
por quarenta e dois anos, ou se;'a, atê a dia em que,

deixandc a terra, iria para Deus.

Era no ano de 1818.

foão Batista foi direitc, para a igreia. Caindo
de joelhos, ficou, por longo tempo, abismado em

trdoração.
Os habitantes de Ars, quanto à religião, viviam

indiferentes, embora ccnstituissem troas, famílias. |oão
Maria pôs-se imediatamente a,c, trabalho. E, à ação

do santo cura, tudo, a pouco e pouco, foi-se trans-
formando.

Cinco anos clepois, Ars apresentava-se com outra
fisionomia: o trabalho, que era executado ac's domin-
gos, foi totalmente abclido. A blasfêmia, Çue câm:

feurru, louca, pelo lugar, desapareceu. O vício da
embriag nez, do qual grande parte dos homens era
prêsa, foi afastado. E as danças inconvenientes,
desenfreadas, paulatinamente foram send'o extirpa-
das do curato. Para ganhar tal batalha, quanta f.a-

diga, quanto jejum, quanta súplica, quanta oração!

Bem antes do raiar do dia, foão Batista levan-
tava-se e ia postar-se diante do tabernáculo. E ali,
ajoelhado, silenciosa, ardentemente, rogava ao
Senhor, com instância, que lhe cc,nvertesse aquelas
almas afastadas do aprisco.

Disciplinando-se atê o sangue, descansava
exposto ao sol, dormia sôbre duros sarmentos. E,
quando tudo começou a melhorar, eis que, de repente,
principiaram as calúnias dc s mal Íormados. Disto,
porém, o santo Çura dçvia sait-sÇ perfeitamente bem,
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Às perseguições dos homens, juntarârtr-se as do
demônio. E a luta que travou com o espírito do mal,
terrível, durou-lhe trinta e cinco anos: iniciada em
1821; terminaria um ano antes da morte.

Fantasmas horrendos, balburdias infernais,
insultantes vociferações horríveis transfo,rmavam o
cürato, durante a noite, num verdadeiro inferno, em
medonhos pesadelcs de febrentos. Vê-se ainda, em
parte, os traços do fogo que lhe destruiu a cama de
madeira.

Sustentado, porém, por graças divinas, foão Ba-
tista Maria Vianney saiu vitorioso de todos cs assal-
tos. E a Virg€m, cuja imagem embalara na infância,
aparecendo-lhe, dulcíssima, com êle se entretinha,
meigamente encorajando-o.

Diz-se de São |oão Batista Maria Vianney gue,
ao dizer, todos os dias, a santa missa, via a Nosso
Senhor.

A igreja, velha, restaurou-a. Capelas, edifi-
coü-âs muitas tudo para honra de Deus e bem
dos fiéis.

Deus concedeu-lhe o dom dos milagres. E os
milagres que operava, atribuía-os à Santa Filomena,
sua celeste amiga, chamada taumaturga do ,século
XIX, cuja história principiou a aparecer em 1802,
ano em que se lhe descobriram as relíquias na cata-
cumba de Priscila, na via Salária.
j Em 1820, Vianney foi nomeado cura de Salles,
em Beaujolais. Por tôda Ars a cc,nsternação foi
grande. E o povo, que não se conformava com a
ideia'de ver o santo homem afastado do lugar, entrou
a suplicar para guÇ nãq O levassem da comunidade.
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Atendidas as ovelhas, a alegria voltc'u a reinar em

Ars.

Em I 824., uma escola popular gratuita foi aberta
pelo bom cura, destinada às meninas. [..ogo, um orfa-
nato apareceu, contíguo. Trabalhador incansável,
ninguém reconhecia na Ars daqueles tempos de São

foão Batista Maria aquela Ars, abandonada, deso'r-
ganizada e blasfema de outrora.

O programa diário do santo cura era exaustivo:
de madrugada, precisamente à uma, ia a igreia para
orar; antei da aurora, confessava as mulheres; à-s

seis, no verão, às sete quando no inverno, celebrava
a santa missa; depois da ação de graçâs, crsr peregri-
nos rodeavaln-no, implorando bênçãos, curas, pala-
vras de confôrto, rumc a seguir, conselhos para os
mais variados casos, conversões dêste ou daquele
ente querido, parente, amigo o'u companheiro de tra-
balho; às dez horas, recitava as pequenas horas do
seu velho amigo breviário inseparável, depois do que
ia sentar-se, novarnente, no cc,nfessionário; às onze
era o catecismo, aquêle catecismo que ficou Íamoso;
depois dum almôçc, como dirtamos nós, de passari-
nho, era a clássica visita aos doentes, quando, então,
a multidãc se comprimia, afc,ita, para vê-lo passar,
para tocar-lhe as vestes, multidão que o Santo, coril-
padecido pela dedicação que lhe votava, docemente
abençoava; depc.is de ter dito as vésperas e as colrl-
pleias,, eis, pela terceira vez, a penumbra ciciante do
ccnfessionário, onde, rnuitas vêzes, ficava atê altas
hc ras da noite

Que desvelo para com os pecadores! Quantas
conversões, muitas das quais, reputadas impossíveis,
foram pelo sante çura rçalizadas ! Que dom o de
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descobrir, entre a multidão amorfa, os grandes peca-
dores! Chamavâ-os, então, docemente, e docemente
falava-lhes das cc,isas de Deus, belas, e das coisas
do demônio, horríveis.

À oração da noite, tão emocionante, tôda gente
chorava. Aos domingcs, à missa, invariàvelmente,
pregava.

Tão grande eÍa a fila de peregrinos gue o bus-
cava, que houve necessidade, urn dia, de um padre da
vizinhança vir ajudá-lo: era o padre Raimundo, que,
a partir de 1845, tc,rnou-se seu vigário.

Em 1850, |oão Batista Maria foi distinguido
com o canonicato: vendeu, então, a sua murça em
proveito dos pobres. Dois anos depc,is, era agÍa-
ciado com a Cruz da Legião de Honra, o gue recusou,
uma vez que era necessário aplicar uma soma de
dinheiro que preferia ver reservada para esmolas.

Corria o ano de 1853. Quando o padre Tocca-
nier substituiu o padre Raimundo como auxiliar de
Sao fcão Batista Maria Vianney, o santo, desejoso
de se retirar para poder "chorar a pobre vida", resol-
veu deixar Ars.

Foi um episódicr pungente! O rebate soou. O
povo barrou-lhe a caminho, levou-o à igreja. E o
Santo, submisso à vontade de Deus, para alívio da
multidão, que dava graças ao Altíssimo, continuou
no pôsto, naquele pôsto que só a mc,rte o havia de
afastar. E, quando morreu, a desolação foi indescri-
tível. Era no dia 4 de agôsto de 1859 e estava com
setenta e três anqs.

Os peregrinps e os paroquianos desfilaram diante
do corpe daquele Santo que se fôra para o Santo dos
Santos por quêlqnla q oito horas, sem interrupção.
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Chegado a mais sublime perfeição, ao mais alto grau
de união mística, angélico, só, por tôda Ars, se falava
das virtudes do bom loác,Batista Maria, da bondade,
paciência, humildade, santidade, desvelo e caridade.

Taumaturgo imenso, o santo cura realizou mila-
gres sem conta para amenizar os sofrimentos coÍ-
porais e morais, em favor das misérias espirituais.
Vivia ainda, e jâ o povo o proclamava sôrto.

Enterrado na sua igreia, |oão Batista Maria
Vianney foi declarado vener âvel a 3 de outubro de
1872, por Pio IX. Beatificado pelo papa Pio X, a 8
de janeiro de 1905, foi instituido pelo mesmo pontí-
fice padroeiro de todos os sacerdotes da França que
se encarregam das almas. A canonização ocorreu
em 1925, no dia 31 de maio, alguns dias depois da
de Santa Teresinha do Menino |esus.

Ars, ràpidamente, to,rnou-se um dos grandes
centros de peregrinação. Ali, magnífico santuário
foi erigido, e o corpo do Santo, dessecado, mas inteiro,
jaz num relicário. O co'ração, intacto, guando da exu-
mação a 17 de junho, de 1940, é venerado à parte.

No mesmo dia, em Constantinopla, São Samuel
de Edessa, sacerdote, séculos V-VI, cuja obra é tôda
ela contra os inimigos da Igre ia - contra os nesto-
rianos, aos guais afirmava que o Verbo é Deus-
Homem e não um,simples homem gue nasceu da Vir-
gem; contra os eutiquianos, aos guais pregava que
Deus tem a verdadeira carne dos homens e não uma
carne mais ou menos celeste; contra os timoteanos,
ou timoteus, aos quais esclarecia afirmando que o
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Verbo permanece na s,ua substância, c, homem na sua
natureza, que houve união e não mistura para dar a
pessoa do Filho de Deus. Genádio deixou-nos dito,
nos Aufores Eclesiásticos, que São Samuel de Edessa
vivia perto de Constantinopla, por volta de 465

Em Alexandria, Santc, Antonino, mártir. Quei-
mado em Alexandria, o fcgo respeitou-lhe o corpo.

No Franche-Comté, Santo Amor e São Viator,
mártires. O culto dêstes dois santos é imemorial,
mas são totalmente descc,nhecidos.

Em Brive, São Martinho, mártir. Nascido na
Espanha em 365, viveu ao ladc de São Martinho
de Tours, sem receber as ordens sacras. À morte do
santo bispo, em 397, buscou Brive, que ainda era
pagá, e ali foi lapidado.

Na Irlanda, São Félimo e Sãc, Nati, bispos, no
século VI.

No Maine, Santo Erneu, abade, no século VI.
Também conhecido como Irineu, a êle se atribue a
fundação da abadia de Ceaucé.

Em Paderborn, Westfália, o bem-aventurado
Hathumar, Harimar ou Hadumar, bispo, o primeiro
de Paderborn, falecidc, em 815, ao que tudo leva
a crer.

Na Calábria, os Santos Falco, e Nicolau, ermi-
tões. Honrados pelo povo da Calabria e redondezas
como santos, sõmente o culto de Falco, por enquanto,
foi aprcvado (Leão XIII, a 2 de julho de 1893).

Em Ven eza, os bem-aventurados ]oão Peblain e
Leão Bembo, dos quais nada se sabe, a não ser gue
as relíquias foram encontradas na igreja de São
Lourenço de Veneza em 1503.
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Vigilia de Sao Lourenço, mártir. Em Roma,
São Romãc, soldadc, que, movido pela f.irmeza de
São Lourenço em confessar a f.ê, pediu-lhe o batismo;
e lcgo, tendo sido apresentado ao juiz, foi supliciado
com golpes de pcrrete, e, pcr fim, decapitado,. - Na
Toscana, os santos mártires Secundiano, Marcelino
e Veriano, que no tempo de Décio, por ordem do
cônsul Prometeu, foram batidos, depois estendidos
no cavalete, rasgadcs com unhas de ferro, assados
nas costas, e mereceram, tendo sido decapitados, Í?c?.-
ber a palma triunfal do martírio. Em Verona, os
santos mártires Firmo e Rústico, Írc, tempo do Impe-
rador Maximiano. Na África, memória de vários
santos mártires, QUe, durante a perseguição de Vale-
rianc, encorajados, pelas exortações de Sao Numí-
dico, obtiveram pelo suplício do fogo, a palma do
martírio. São Numídico foi também atirado ao fogo
com os outrcs, e cc,berto de pedras; mas sua filha,
tendo-lhe retirado o corpo e encontrando nêle um
resto de vida cuidou-o tão bem, que êle sarou; depois
mereceu, por causa de suas virtudes, ser elevado po,r
Sãc Cipriano à dignidade de padre da igreja de Car-
tago. Em Constantinopla, os santos mártires lu-
liano, Marciano e oito outros,, que o ímpio Leão, impe-
rador, depc,is de inúmeros tormentos, f.ê2, por fim,
morrer pela espada, porgue tinham colocado uma
imagem do Salvador sôbre a porta de Bronze.
Em Châlons-sur-Marne, São Dc,miciano, bispo e
confessor.
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sÃo LoURENÇO

Diácono, Mártir

Em 258, a perseguição do imperador Valeriano,
já violenta, tornou-se ainda mais furiosa; Valeriano,
que estava no Oriente, ocupado com a guerra contra
os persas, escreveu ao senado uma carta ordenando
que os bispos, os padres e os diáconos fôssem ?xe-
cutados sem demora; que os senadores, as pessoas
de qualidade e os cavaleiros romanos seriam antes
privados de suas dignidades de seus bens, e gue de-
pois disso, se perseverassem no cristianismo, teriam
a cabeça cortada, que as damas romanas seriam pri-
vadas de tudo o que possuíam e condenadas ao exi-
lio; que os oficiais e domésticos do imperador, que já
tinham confessado ou que confessassem serem cris-
tãcs seriam mandados, carregados de cadeias, a tra-
balhar na.s Íazendas do príncipe como seus escravos.
A êsse rescrito, Valeriano tinha acrescentado uma
cópia das cartas que mandara aos governadores das
províncias. Suas ordens foram logo executadas em
Roma. Era a maier ocupação des prefeitcs da cidade

e do pretório. Todos os gue lhet caíam na§ mãos
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Papa Sixto II estabelece S. Lourenço arquidiácono de Roma e lhe

confia os tesouros da Igreja para serem distribuídos aos pobres.

Segundo uma pintura a fresco de frei Angélico. Século XV.
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eram supliciados; seffi demora. e seus bens confisca-
dos. (1)

Um dos primeiros, talvez mesmo o primeiro, foi
o Papa São Sixto. Fci prêso com alguns de seu
clero quando estava no cemitério de Calisto, paTa

celebrar os santos mistrários. Quando c levaram ao
suplício, LourenÇo, o primeiro dos diáconos da Igreja
romana, seguia-c, chorando e dizendo-lhe: aonde ides,
meu pai, sem vosso filho? Aonde ides, Santo Pontí-
fice, sem vosso diácono? Não estais acostumado a o[e-
recer o sacrifício sem ministro; no que vos desagradei?
Experimentai se sc,u digno da escolha que fizestes de
mim, para me confiar a dispensa do Sangue de Nosso
Senhor. Sixto respondeu-lhe: . Não sou eu gue te
deixo, meu filho, mas um cc,mbate maior te está r€ser-
vado; poupam-rcsr a nós velhos; mas tu me seguirás
dentro de três dias. O Papa São Sixto teve a cabeça
cortada a 6 de agôsto no cemitério de Calisto e com
êle quatro diáconos. Tinha ocupado a Santa Se
pc,r onze meses e seis dias. Mandaram à Galia São
Pelegrino, primeiro Bispo de Auxerre, com três com-
panheiros ( I ). O que êle f.êz de mais memorável foi
a transladação do corpo de São Pedro e de São Paulo
para as catacumbas, talvez para os colocar em segu-
rança. Depois de sua mc,rte a Santa Sé ficou vaga
perto de um ano.

Entretanto, o prefeito de Roma, julgando gue os
cristãos tinham grandes tesouros escondidos e gue-
rendo disso certificar-s€, mandou chamar Lourenço,
gue lhes era o custódic,, como o primeiro dos diáconos
da Igreja romana. Vendo-o em sua presença, disse:

(1) Cypr. Epist., LXXXII.
(1) Ruinart, Hymn. Prud. Acta SS. 6 Aug'
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"Vós y6s: Çueixais crclinàriamente de que vos trata-
mos çom crueldade; não há agui tormento algum; eu
vos pergunto com suavidade o que depende de vós.
Diz-se que, em vossas cerimônias, os pontífices ofe-
recem libações ccm vasos de ouro; que o sangue da
vítima é recebido em taças de prata e gue, para ilu-
minar vossos s,acrifícios noturnos, tendes círios fixa-
dos em candelabros de ouro. Diz-se que, para forne-
cer essas ofertas, os irmãos vendem suas propriedades
e reduzem muitas vêzes seus filhos à pobreza; mosp
trai-nos êsses tesc,uros escondidos; o príncipe tem
dêles necessidade para restaurar as finanças e pagar
as tropasr. Também eu sei gue, segundo vossa dou-
trina, devemos dar a cada gual o que lhe pertence;
ora, o imperador reconhece por sua a moeda sôbre
a qual está impressa sua imagem: dai portanto a
C,ásar o que sabeis que é de César. Nada vos peço
de mais justo. Se não me engâIlo vosso Deus rião
f.az cunhar moedas; não trouxe dinheiro quando veio
ao mundo; trouxe somente palavras': restitui-nos o
dinheiro e sêde ricos de palavras."

Lourenço respondeu, sem se agastar: "Confesso
gue ncissa Igreja é rica e o imperador não tem tesou-
ros tão grandes. Mostrar-vos-ei o que tem de mais
precioso; dai-me sõmente um pouco de tempo para
pQr tudo em ordem e colocar-me em condições de
Íazer o cálculo. "O prefeito, contente com a resposta
e crendo iit estar de posse dos tesouros da Igreja,
concedeu-lhe três dias de prazo. Durante êsses três
dias Lourenço percorreu tôda a cidade para procurar
em cada rua os pobres que a Igreja sustentava e gue
êle conhecia melhor que ninguém; c,s cegosr, os coxos,
os estropiados, os que tinham úlceras e feridas. Reu-
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niu-os, escreveu-lhes Gs nomes, e colocou-os efll fila
diante da igreja. No dia marcado, foi falar com o
prefeito e disse-lhe: "Vinde ver os tesouros de nosso
Deus,; vereis um grande pátio cheio de vasos de ouro
e talentos amontõadcs em galerias." O prefeito se-
guiu-o, mas vendo aquela multidão de pobres, de
aspecto horrorosc que soltavam gritos pedindo eslro-
la, voltou-se contra Lourençc com olhares ârleâÇâ-
dores. " De que estais aborrecido? perguntou-lhe o

santo. O ouro que ambicionais é um simples metal,
tirado, da terra, e serve de móvel de todos os crjmes;
o verdadeiro ourc ê a luz de que êsses pobres são os

discípulos. A fraqueza de seus corpos é uma vanta-
gem para o espírito; as verdadeiras doenças úo os

vícios e as paixões; os grandes do século são c,s pobres
verdadeiramente miseráveis e desprezíveis. Eis os

tesouros que vos prometi; a êles acrescento as pérolas
e as pedrarias: vêdes as virgens e as viúvas; ê. a
coroa da Igreja. Aproveitai essas riquezas para Ro-
ma, para o imperador e para vós mes-o."

"Portanto, assim gracejas?" disse o prefeito. Eis
como insultas os machados e os feixes? Sei que de-
sejas a morte; o martírio é o ideal de tua crença vã.

Mas não imagines morrêr agora; prolongarei tuas
torturas; -otierás devagar . " Imediatamente f.ez

levá-lo para um leito de ferro e estender por baixo
brasas sêmi-acesas, para queimar o mártir mais lenta-
mente. Despiram-no e estenderâIll-ro sôbre a g-re-

lha. O rostó pareceu, âos cristãos recém-batizados,
rodeado de um resplendor extraordinário e o cheiro

do corpo assadc, agradável; mas os infiéis não viram
essa luz, nem sentiram o cheiro. D.Pois de o mártir
estar deitado sôbre um lado, por muito tempo, disse
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ao prefeito: Fazei-me virar, já estou bastante âssâ-
do dêste lado. Depois gue o viraLam disse ainda:
Está assado, pc'deis comer. Olhando, então, para o
céu, rogou a Deus pela conversão de Roma e morreu.
Senadores, convertidos pelo exemplo de sua constân-
cia, levaram-lhe o corpo nas costas e o enterraram
no campo Verano,, perto do caminho de Tivoli, numa
gruta, a l0 de agôsto do mesmo ano, 258. (1)

Valeriano, por fim, recebeu a paga. Aprisionado
pelos persas perdeu ao mesmo tempo o imperio e a
liberdade, viveu escravo e morreu esfolado, sem que
o filho Galieno fizess,e o melhor gesto em seu favor.

***

(1) Acta §§., 10 aug.



sÃo BLAIN (*)

Bislto
( Século VI?)

São Blain, de origem irlandesa, [oi, talvez, bispo

de Kingarth, e sua Vida é sem valor.

Segundo tal biografia, Sao Cathan e a irmã

Ertha deixaram a Irlanda para levar vida eremítica.

Ao que se diz, Blain era filho ilegítimo da irmã de

São Cathan. Com êle, Ertha foi abandonada num

barco, para gue perecessem no mar. Salvou-os São

Cc,mgall e São Cainneach.

Educado pelo tio, de quem os martirológios d-i
zem apenas "riur 

palavras: "Mestre de São Blain",
o menino cresceu na piedade e na cração.

Bispo de Kingarth, Í.êz uma peregrinação a Ro-
Írâ, metade a pé. Cumpriu milagres, e faleceu em

Dunblane, onde foi enterrado.

**t
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SANTO ARÍGIO (S)

Arcebispo

A vida de Santo Arígio, Arídio, Arédio, ou Aré-
gio, é pouco conhecida e permanece na sombra atê
o ano de 603, ano de sua nomeação para a sede
episcopal de Liáo, ali levado a pedido da rainha
Brunilda.

_ Em 607, foi o santo arcebispo enviado à Espa-
nha, à frente duma embaixada culo objetivo 

"ru 
p"dit

a mão da princesa Ermemberta, filha do rei visigodo
Beterico , paÍa Thierry II, filho da rainha Brun-ilda.

Ccnta-se dêle gue, pelo ano de 613, em Metz,
que ali se encontrava a côrte de Brunilda, Arígio foi
interceder junto à rainha para gue se devolvãsse o
patrimônio do pai de Sao Romarico, confiscado Çuan-
do _da queda de Thiberto II, derrotado por Thi"r-
ry II. Ao invés de escutar as ponderações de Roma-
rico, o arcebispo agastcu-se muitíssimo, chegando
mesmo a dar-lhe um pontapé.

No dia seguinte, Thierry II falecia de disenteria:
Brunilda e Arígio, espaventados, correram tratar do
caso de são Romarico, certos de. que aguiro era um
aviso do céu.
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Segundo indicações mais ou meno's aceitáveis,

Santo Àrígio, foi o fundador da igreja da Santa Cruz
de Lião e o restaurador da de São |usto.

Falecido depois de 614 e antes de 625, foi enter-
rado na sobrediia igreia de São |usto de Lião, na

tumba mesma de São Vítor.

***
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SANTA FILOMENA (*)

Virgem e Mártir

A historia de Santa Filomena, chamada a Tau-
maturga do Século xlx, principiou a ser conhecida
dos homens em 1802, precisamente a 25 de maio,
guando se lhe descobriram as relíquias na catacumba
de Priscila, na via Salária.

A 21 de maio, guando se processavam esca-
vações na mencionada catacumba, os peritos deram
com uma tumba gue jamais fôra violada. o supe-
rintendente, que era um erudito, ao se apro,ximar'da
sepultura,.logo verificou que em três placas a"-taãl
cota se alinhavam, pintados de vermelho, símbolos
clássicos do martírio e da virgindade, e mais a ins-
crição:

LVMENA PAX TE CVM FI

Eir-se-ia que as placas haviam
postas erradamente, o que não era
que, cc,mumente, os enterramentos,
perseguições religiosas, eram feitos
pitação su às oçultas, muitas vêzes
noite.

sido trocadas ou
de estranhar, ,â
nas épocas de

com certa preci-_

sob g negror da.
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Salas de satoófagos nas Catacumtas
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Estariam, porventura, as placas fora
gue lhes, cabia? Fizeram-se á, devidas
e o gue se conseguiu foi uma inscrição cujo
tc'rnou a todos patente:

do lugar
operações
sentido se

PAX TE CVM FILVMENA

A Paz seja contigo, Filomena

o sarcófago, que se encontrou, foi considerado,
por todos, excelente, 

_ 
grandemente valorizado por

trazer inscrições que levavam ao verdadeiro ,ó*"
da mártir, sarcófago que encerrava as cinzas da su-
pliciada, o que então, ára muito raro acontecer.

Os símbolos, pintados nas placas eram cinco:
uma âncora, que significava a esperança, ou, ainda,
o designativo do martírio, uma vez gue a vários cris-
tãos atirados às águas, do oceano ou dos rios, pendu-
ÍâVârr-se-lhe, às vêzes, uma âncora ao pescoçó; duas
flechas, uma com a ponta para cima e a outra voltada
para baixc; uma lança (fláchas e lança que poderiam
significar os instrumentos que levaram a morte à
mártir ) ; uma palma, símbolo do martírio consumado
e a ccnseqüente vitória sôbre as torturas; e um lírio,
emblema inconfund;vel da puÍeza, o gue significavá
gue ali estavam c,s despojoÁ duma virgem. 

e

Aberto o túmulo, fcram encontradas relíquias
duma mártir, cujo crânio fôra fraturado, e 

"ár",segundo doutôres, pertenciam a uma jovem de doze á
treze anos.

Num vaso, havia uma certa porção de sangue
completamente ressequido, cc,iru 

".ru 
que não era de

espantar porçlue mais ou menos enqentradiça em (um-
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bas de mártires, substância escura que submetida a

exame sempre dera resultado positivo, isto é, de que

era sangue genuíno.
A õsru{a, os despojos e o sangue foram ÍevefeÍl-

temente colocados num caixãc', selado em três lug?-

rát, " 
levado, do fundo da catacumba, para a luz do

dia, quandc, então, tudo foi meticulosamente exami-

nado por teólogos, peritos, doutôres e cirurgões.

Começa, pois, aqui, a historia da grande Tau-

maturga, áu áeleste ãmiga dc, santo cura de Ars,

histOrá que permaneceu sepultada durante mais de

mil e setecentos anos ,ur píofundezas da catacumba

de Santa Priscila, Íria, misteriosa e escura'

Foi Santa Filomena mesma guem deu a conhecer

a sua história . Diz-se que a revelou a três pessoas

diferentes, que iaziam separadas umas das outras

f"la distarrcía e pelo desconhecimento de si mesmas,

ãai o grande valor que the dão. Graças' pois' à reve-

laçao 
"da santa virgem e mártir, entramos nalguns

puiti."tares de sua vida e nos pc,rmenores do martírio,

íri.tO.iu que casa perfeitamente com a inscrição e com

os símboíos pintuán, de vermelho que se descobriram

no sarcófago.
Uma ãu, p"t.oas a quem a Taumaturga se mani-

festou foi uma religiosa.- lâ falecida, e falecida em

odor de santiàade,"em l8í5, era superiora geral da

Corrgr"gação' das Dores de Maria' Chamava-se

MatL Lritu, Madre Maria Luísa'

Eis a revelação que lhe fqi feita por santa

Filopçna;



VIDAS DOS §ANTÔ§ 315

Minha querida irmã dis,se-lhe a vêre-
rada Santa eu era filha do rei de um pegueno
Estado grego. Minha mãe também era da sárgue
real. como nãc tinham descendência, meus fais
ofereciam constantemente sacrifícios e preces aos seus
falsos deuses para alcançar a graça de um filho.
Estava nesse tempo com u ,o,rru família um doutor
romano, chamado Publio, agora santo da corte ce-
leste, apesar de não ter sidó mártir. Impressionado
com a cegueira espiritual dos seus soberanos e corro-
vido com a mágca que êles manifestavam, foi inspi-
rado pelo Espírito Santo a falar-lhes' da nossa fé e
afirmar-lhes que as suas orações seriam ouvidas se
êles abraçassem a Religiao Crista.

"o seu eloqüente fervor penetrou o coração de
meus pals e ao mesmo tempo o espíritc, de ambos foi
iluminado pela graça divina.

"Depois de madura deliberação receberam final-
mente o Santo Sacramento do Baiismo.

"Nasci no princípio do ano seguinte, a l0 de
ianeiro, e chamaÍâÍl-Íle Lumena oullur, porque Ílâs-
cera sob a luz da fe a qual meus pais votavam agora
ardente devoção

"Deram-me ao batismo o nome de Filomena, isto
é., Amrga da Luz, que me iluminou u'álÀu pela graç;
dêsse Sacramento.

"A Divina Prcvidência permitiu gue o epitáfio
do meu sarcófago fôsse exárado ,r"rí" verdadeiro
sentido, apesar dos intérpretesr não, terem percebido
gue êsse era o pensamento exato no espírito daqueles
que primeiramente o escreveram.
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"Meus pais dedicavârtr-rre a maior afeição PoS-
sível, e meu pai não podia conformâr-se com a idéia

de me ter Íora das suas vistas.
"Por êsse mOtivo, quan,Co eu Contava tteze anOS,

acompanhei-os a Roma. Esta viagem foi efetuada em

consáqüência da declaração de guerra que iniusta-
mente'rro, foi feita pelo soberbo e poderoso Impatà-

dor Rornano.
"Recc,nhecendo a sua Ítagueza, meu pobre pai

partiu para Romq, na esperança de obteÍ a paz com

; Impárador. Minha *ãe e eu o acompanhamo:. "
estivemos presentes à audiência que o tirano lhe

concedeu.
"Que extraordinário destino, o gue me espe-

rava! Enquanto meu pai calorosamente advogava a

Sua Causa, tentandc, defender-se, o Imperador, Ian-

çando-me furtivos olhares cintilantes, respondeu:

Não te assustes mais; podes estar absoluta-

mente descansado gue não há motivo para ansiedade.

Ao invés de te atacar, porei as fôrças' do império ao

teu dispor, com a condição de .gue me dês erl câsâ-

mento a mão da tua encantadora filha Filomena".

Muito se tem escrito sôbre Santa Filomena,
alguns autores mesmo lhe relatando a vida com deta-

lhás às vêzes ingênuos. A revelação que vimos re-

produzindo, extraída de livro que^ recebeu -o impri'
'matur da Congregação do Santo Ofício, embora não

seja garantida pela Santa Sé, dá-nos, no entanto, â

Íg'rciá o direito de acat â-la, porgue na dita revelação,

tãita a Madre Maria Luísa, não se encontrou coisa

alguma censurável.

Continua Santa Filomena à Madre:
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Meus pais concordaram plenamente com a
proposta e, ao regressarmos à nossa pousada, tenta-
ram convencer-rne de que eu, na verdade, deveria
considerar-me felicíssima cc,mo Imperatriz de Roma.

"Recusei a proposta s:em
tação e lhes declarei que já me
de |esus Cristo, por um voto
tinha doze anos".

um momento de hesi-
havia tornado Espôsa
de castidade, quando

Aqui convém lembrar que nos primórdios da
religião católica, muito comum, como podemos coÍts-
tatar no decorrer desta obra que vimos atualizando,
era f.azer voto de castidade, de oferecer a virgindade
a Deus no coração, não o revelando nem mesmo aos
mais íntimos, comc, os pais; digamos melhor, à mãe,
uma vez gue a mãe é aquela criatura a que mais nos
sentimos ligados e a que mais nos atrai para as
grandes confidências: daí um ponto que poãerá le-
vâr-oos a apreciar da autenticidade da revelação
em relação à época, qual seja a das mais ferozes
perseguições, sob Diocleciano.

Comum também, naqueles tempos, era o argu-
mento da baixa idade, de que se costumava lançar
mão, -guanCo se tratava de a alguém demover do
voto feito, como veremos a seguir. Alegava aquêle
a quem a coisa interessava, que o votc, feito por uma
criança, mesmo um adolescente, não tinha fôrça de
promessa que deva ser cumprida a tôda prova, porque
o que se propusera a cumpri-la não estava, assim se
pretendia mal'àvolamente, suficientemente amadure-
cido de espírito.

Meu pai, então, prossegue a revelação da
querida Taumaturga, por todois os meios diligenciou
provar-me gue uma criança da minha idade não podia

3r7
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dispor de si próprio ccmo lhe aprouvesse; e invocou
tôda a sua autoridade para me obrigar a obedecer.

Mas o meu Divino Espôso deu-me a necessária coÍâ-
gem para permanecer firme na minha resolução'.- 

"Quando o Imperador foi informado da minha

resposta, considefoU-â mero pretexto para lhe sermos

desleais. E disse a meu pai:
Tragam-me aqui a Princesa Filomena, e

verei se posso convencê-la ou não".
"Meu pai foi buscar-me, mas vendo'que a minha

resolução gra inabalável, êle e minha mãe, ambos,

lançaram-se aos meus péS, suplicando-me que lllü-
dasse de propósito.

FitÉal exclamaram êles tem dó de

teus pais, tem piedade do nosso reino!"
"Eu respondi que os meus pais e o meu reino

eram o céu. Deus e a minha Virgindade estavam,

para mim, acima de tudo o mais.
"No entantci, não pudemos deixar de obedecer

ao Imperador, apresentando-nos no palácio. Êle,
primeiiamente, usou de tôda a espécie de promessas

e de lisonjas para me indu zir a aceitar o casamento,

mas tudo foi em vão. Depois, recorreu a ameaças,

mas sem melhor resultado. Por [im, num acesso' de

desespêro, impelido pelo demônio da luxuria, orde-
nou que eu fôÁse atirada para um cárcere, nos subter-
râneos do palácio imperial. Ali, amâÍrârn-Íte os pés

e aS mãos e carregaram-me de cadeias, na esperança

de assim me constrangerem a casar-me com aquêle

homem em cuja ahJ só imperava o espírito das

trevas.
"Tc,dos os dias êle vinha renovar os seus galan-

teios. AIiviavaEI-IrÇ dos ferros, de modo gue eu
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podia tomar um pouco de P-ão e âgua; Put o Impe-

rador, ao ver que os Seus esforços eram-inúteis, ÍIâ11-

dava que se repetissem 1s toriuras' Durante todo

êste tempo o *ãI Óivino Espôso mg amparou. Cons-

tantemente eu me enco*t"du'a a |esus e à sua Mãe

Bendita.
"PassavâÍfl-sê estas cenas

dias, quando a Rainha do Ceu

lada pôt ,-u luz deslumbrante e

o seu Divino Filho.

havia trinta e sete

me apareceu, âufeo-
sustendo nos braços

Minha filha - disse-me Ela - cootinuarás

ainda mais três dias neste cárcere, e depois' ao gqa-

ã;;Éri-o dia do teu cativeiro, abandonarás êste lu-

gar de tormentc'".
"Ao ouvir estas' palavras animadoras' o meu

coração pulsou de aleg-ria.""Mãs 
a Bendita Mãe de Deus continuou:

Quando o abandonares, sofrerás ainda

cruéis torturas, por âÍrc'r a Meu Filho"'
"Esta ,rorrá revelação deixou-me apavorada' -e

cheguei a experimentar a sensação de que iâ me assal-

tavam as terríveis agonias da morte'

Coragem,queridafilha!acres:centoua
Rainha do Ceü . t Querida acima de tôdas porgue

tens o meu nome e o nome de Meu Filho. Tu te
chamas Lumena ou L.,,z. Meu Filho, teu Espôso,

chama-se Luz, Estrêla, Sol. E eu tambêm não me

.fru*o, igualmente, Aurora, Estrêla, Lua, Sol? Eu

serei o teu amparo. Agora é o período transitório da

fuagueza e d; humihãção humana; porém' quando

.h"gu, a hora do iulgam€nto, então receberás a graça

áà-ái"i"a fôrça. Âtãnr do teu Anjo da Guarda, terás

; teu lado o. Arcanio Gabriel, cujo nome significa
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A, Força do Senhor. Quando eu estava na Terra, era
êle o meu protetor: eu aqgra o mandarei àqu"ru'qu"
é a minha mais querida fílha,,.

"Estas palavras trangüilizadoras reanimaram a
minha cc,ragem, e â visão ã"rrpur".*, deixando na
masmorra perfume celeste.

"O Imperador, perdendo a esperança de meÍ'azet ceder aos seus desejos, recorreu às maiores
torturas, com o fim de me aterrori zaÍ e assim coÍlse-guir gue- eu guebrasse o voto feito a Deus. ordenougue eu fôsse amarrada a uma coluna e cruelmente
açoitada, acompanhando,-se ainda o bárbar"-;õld;
de horríveis blasfêmias.

"Dizia o tirano:
" - visto gue é tão persistente em preferir ummalfeitor, condeáado à mórte peros prãprios compa-

triotas, a um imperador como ãr, ,oiru ãlu-; ãig"
merecido".

"vendo qug, apesar de eu estar tôda numa cha-gâ, â minha resolução continuava inalterável, mandou
gue tornassem a levar-me para a prisão, onde deverià
agonizar e morrer.

"Estava eu lançando .o meu pensamento paraalém da mc'rre, esperãndo descarrsJ;; seio do meu
§spôso, quando me apareceram dois anjos resplan-
decentes e derramaram um bársamo ãerestiat ;áú;"
as minhas feridas. Estava curada.

"Na manhã seguinte, o Imperador ficou âssorD-
brado ao saber u rroãíci". v""Já-ã 

"Àa" mais forre
e mais bela do que nunca, esforçou-se por rtre cor-
vencer de gue eu recebera aguêle Éeneficio de i;ú";,gue para mim destinava a cc,roa imperial.
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, "O Espírito Santo inspirou-rne e refutei aquêle
sofisma, âo mesmo tempo gue resisti às blandícias
do imperador.

"Louco de raiva, deu ordem para qüe me pren-
dessem ao pescoço uma âncora de ferro e me lan-
çassem ao Tibre. Mas |esus, para mostrar o seu
po,der e confundir os falsos deuses, mais uma vez
mandou em meu auxílio os seus dois anjos, que corta-
ram as cordas; e a âncora caiu no fundo do rio, onde
ficou encravada no lôdo.

"TrouxerâIn-Ine, então, paÍa a margem, sem
que uma gôta de água tivesse tocado nas minhas
roupas. Êste milagre converteu um grande número
dos que o presenciaram.

"Diocleciano, mais obstinadamente cego que
Faraó, declarou então que eu devia ser feiticeirá e
ordenou gue me trespassassem de setas. Mortal-
mente ferida, pràticamente morta, uma vez mais fui
atirada para a prisão. Ao invés da morte, gue muito
naturalmente devia ter vindo, o Altrssimo f.êz-me
dormir um sc,no reparador, depois, do qual acordei
ainda mais bela do que era.

"Ao ter notícia dêste novo milagre, c, Imperador
ficou de tal maneira enfurecido, que ordenou a repe-
tição da tortura até que a morte sobreviesse enfi-;
mas as setas recusaram-se a partir dos arcos".

Eis o gue significa a flecha pintada nas placas,
com a ponta acerada voltada para cima: à primeira
tortura, as setas atingiram a Santa (ponta para cima,
positivo ) .

"Diocleciano insistia em gue semelhante fato era
determinado por um poder mágico e, na esperança
de gue êsse encantamento se aniguilasse diante do
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[ogo, deu ordem para gue as setas fôssem aquecidas
,rúu fornalha até ficarem rubras. Mas êste eXpe-

diente Íoi de nulo e[eitc,. O meu Divino Espôso
livrou-me dêste tormento, voltando as setas contra
os besteiros, seis dos quais foram mortos".

É o significado da seta cuja ponta está voltada
para baixo, não atingindc, a mártir, mas aos atira-
dores (o fator negativo).

"Êste último milagre deu lugar a outras coÍIVêr-
sões e o povo começou a manifestar grave desconten-
tamento e a mostrar reverência pela nossa bendita fé.

"Receando mais sérias conseqüências, o' tirano
mandou então gue eu fôsse decapitada.

"A minha alma gloriosa e triunfante, ascendeu

ao Céu, onde recebi a coroa da virgindade, Qüe rre-
reci por tão grande número de vitórias. Foi às três
da tarde, de l0 de agôsto, numa sexta-feira.

" Eis agui as razóes por gue Nosso Senhor quis
que o meu ccrpo fôsse reconduzido para Mugnano
a 10 de agôsto e por que Êle operou tantos milagres
nessa ocasião" (1).

A 8 de junho de 1805, as relíquias de Santa
Filomena foram concedidas ao padre Francisco de
Lucia, que as levou comovidamente, para Mugnano
del Cardinale, singela aldeia perto de Nápoles, râ
dic,cese de Nola, ali chegando aos l0 de agôsto.

O que se passou, de 8 de junho a 10 de-agôsto,
é digno de nota, e, pois, grato de narrar-se. Conta-se
gue o padre Francisco, em companhia dum bispo,

( 1) Maruchi, Studio archeologico sulla celebre iscrizione di Fi-
Irrmena scoperta nel cimitera di Priscila; §anta Filomenao a Grande

Milagrosa, de E. D. M.
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chegou a Roma, a acalentar um grande'desejo gue
de hâ muito embalava, carinhosamente: conseguir
relíguias duma virgem e mártir para enriguecer a sua
Igreja.

A;udado pelo bispc, amigo, obteve permis,são
plra visitar o chamado Tesouro de ftelíguias. Ali
chegado, o padre Francisco foi prêsa, imediatamente,
duma desassossegada indecisãc: quais relíquias es-
colher?

Passando, vagarosamente, pelo recinto, chegou
sempre desassossegado, diante da urna que continha
os despojos de Santa Filomena. Como por encanto,
foi-se-lhe a inquietação, e, tcmado de grande e te-
pentina emoção, sentiu, estranhamente, o grande,
imenso, desejo de obter as preciosíssimas cinzas da
mártir.

Assentado que tudo faria para obtê-las, iria o
padre Francisco transpor as dificuldades, digamos
insuperáveis, por que simples sacerdote?

. Cheio de ardor, o bom padre f.êz a sua petição.
E a petição, logo, foi indeferida categôricamente.

Grande foi a desolaçãô, do padre Francisco de
Lucia. Todavia, não desanimou, e pôs-se a trabalhar
para conseguir o desejadc.

Um dia, um amigo, vendo-o abatido, triste e
murcho, sabendo do que se tratava, apiedado, pro-
pôs-se ajudá-lo. E, usando da influência pessoal de
que go,zàyâ, acabou por lhe obter, não as relíquias
desejadas, mas outras.

O padre Francisco ficou indeciso. Devia aceitar
as gue lhe havia conseguido o amigo, que bondosa-
mente se lançara a campo para ajudá-lo, ou pêÍÍrê-
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necer fiel ao desejo de obter as relíquias que com
grande empenho peticionara?

O bom padre principio,u a ter uma pontinha de
febre. Perdeu o apetite. E a febre, aumentando gra-
dativamente, atirou com êle para o leito, gravemente
enfêrmo.

O bispo que com êle fôra a Roma, preocupado,
ficou temeroso pela vida do amigo. E o padre Fran-
cisco a definhar, sempre ardendc, em febre, constan-
temente a meditar no seu triste caso, piorava a olhos
vistos.

Um dia, quando mais calorosamente pensava
sôbre o que lhe vinha sucedendo, foi tomado por ins-
tantânea inspiração. O coração pulsou-lhe com mais
fôrça e um grande alívio lhe desceu sôbre a alma.
E, com grande ardor, fê,2 a seguinte promessa: toma-
ria a Santa Filomena por especial padroeira e lhe
levaria os despojos, solenemente, para Mugnano,
se é gue ainda poderia obter tão santas relíquias, tão
valioso tesouro gue não se confiava a simples padres
como êle.

No mesmo instante, apenas terminara a formu-
lação da promessa, viu-se curado, completamente. E
o bispo, que lhe aco,mpanhava a doença, ficou absolu-
tamente convencido de que a cura se processara üni-
camente por milagre da santinha da catacumba de
Priscila

Desde aquêle dia, não mais existiram as difi-
culdades, as insuperáveis barreiras, as quais foram
fàcilmente arredadas.

Seria possível descrever o júbilo do bom padre
Francisco de Lucia? Que teria sentido ao entrar na
posse das veneráveis relíguias? Que doces peÍrsâ-
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mentos lhe cruzaram o cérebro e lhe souberam doce-
mente ao puro coração?

Desde aquêle dia, uma série ininterrupta de prü-
digios e de milagres encheu o mundo. E Santa Filo-
mena, logo, tornou-se a Taumaturga do século XIX,
por uma proclamação de Gregóric, XVI, atraindo a
Mugnanc, grandes multidões. Arcebispos, bispos, ge-
rais de ordens religiosa5, rrembros do clero secular,
reis, príncipes, simples homens e mulheres do povo
acorriam para ÍezaÍ diante de Santa Filomena. Num
átimo, ficou conhecidíssima pc,r toCo o globo. Dir-
sê-ia gue Deus, que permitira que a santa permane^
cesse por tantos séculos desconhecida, fôsse dada, em
compensação, instantâneamente, ao conhecimento dos
povos.

A imagem de cêra que contrám os santos restos
de Santa Filomena está em MugÍlâoc,, postada numa
urna magnífica, cuja frente, de cristal, permite que a
vejam perfeitamente. Está vestida ricamente. Num
dedo da mão direita, faís,ca-lhe um belo anel de ouro
maciço, onde se sobressai um grande topázio, presente
a Santa Filomena do Santo Papa Pio X.

Diz-se gue a imagem, bem como o sangue da
virgem mártir, sofrem extraordinárias transfc,rmações,
metamorfoses que legiões infindas de peregrinc,s tive-
ram oportunidade de presenciar. Conta-se também
gue a imagem, saída das mãos do artista, era tôsca,
de Íaces pálidas, doentias, os lábios grossos for-
mando bôca um tanto contraída. Passou pcr várias
fases, sem interferência humana. Desgraciosa, tomou
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uma postura gentil. A palidez doentia [oi, por via
divina, substituída pelo corado saudável, e a bôca
onde um meigo sorriso apareceu, encheu a todos de
indiz;vel espantc,. Deselegante no todo,- efl virtude
de pequenas coisal, a imagem tomou graciosíssimo
porte.

"A 27 de maio de 1892, conta o padre Paulo
O'Sullivan, a estátua ncvamente mudou de atitude na
presença de tôda uma peregrinação, e tal mudança
foi devidamente autenticada pelas autoridades ecle-
siásticas

"Durante a minha es,tada em Mugnano, ví a

imagem mudar de côr muito Íreqüentemente, pas-
sando de pálida para um ligeiro rubor e de ncvo para
uma vermelhidão mais carregada. Os labios estavam,
algumas vêzes, ccmprimidos e, outras, abertos. Ne-
nhuma intervenção exterior ê possível, pois que a
estátua se conserva no seu cofre, resguardada por
uma espêssa chapa de cristal, fechada com três cha-
ves, cada uma das guais em poder de três autoridades
diferentes. Uma destas [ ç, próprio bispo de Nola".

Conta-se, de Santa Filomena, entre outros pro-
dígics, que, da viagem que f.izeram as relíquias, de
Nápoles a Cimitile, os seus despojos, nesta cidade,
tornaram-se tão pesados, que os homens que os
transportavam, em procissão, foram cbrigados a Íazer
uma parada. Dizia-se, então, que a Santa, evidente-
mente, ali quisera, com o beneplácito de Deus, gue
as relíquias permanecessem algum tempo, porgue Ci-



VIDAS DOS SANTOS

mitile, noutros tempos, fôra palco de inúmeras tortu-
ras de cristãos, mortos pela fé.

Diz-se também gue, há muito tempo, rrd região,
não chovia, e os camponeses, sentindo na carne as
agruras da sêca, numa grande chusma, foram esperar
as relíquias' da Santa. E, quando a procissão apa-
receu, prorromperam todos num vasto clamor, a
bradar:- â

Se ela realmente nos guiser mostrar o seu
poder, mande-nos vir a chuva que tanta f.alta nos faz!

Pouco depois, chovia copiosamente, coisa que
não acontecia há tempos e que, pelo aspecto do céu,
não sucederia tão cedo.

Quando as relíquias estavam próximas de Mrg-
nano, clareava o dia. Grande massa de povo,, colrl-
primindo-se, na maior espectativa, aguardavâ-âs com
indisfarçável ansiedade.

Eis senão quando, violentíssimo tufão Í.êz-se
sentir. O vento, sibilando, a tudo varria e, louca-
mente, achegave-se para perto do lugar em que os

despojos de Santa Filomena, venerados pelo povo, ia
caminhando vagarosamente em direção à cidade.

Todos, aterrorizados diante de tamanha vio-
lência, viram, estupeÍato,s, que o temporal, chegado ao
sítio onde a procissão paraÍa, sübitamente desviou-se,
e, ao invés de devastadoramente continuar a rota,
subiu, elevou-se, assobiando e gemendo, para g es-
paço sem fim, sem causar qualquer estrago, nem
mesmo apagar uma vela seguer, das gue ardiam ao
lado dos despojos.

"Durante dois dias inteiros, conta-nos o autor
de SanÍ a Filomena, a Grande Milagrosa, êste diabó-
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lico vendaval sibilou pelas colinas tôdas dos arre-
dores. Satanás previu as graças que estavam para
ser tão abundantemente espalhadas naquela predes-
tinada região, e fê,2 explodir a sua raiva nessa malo-
grada manifestação dc, seu ódio e da sua ira".

Para maiores detalhes, ver as Vidas dos Sarnfos
Cura de Ars e de Paulina Maria |aricot, a miracula-
da, cuja cura diante das relíquias de Santa Filomena
foi uma das principais razóes da introdução na Igreja
do ofício da virgem e mártir, e, especialmente, La
petite sainte du Curé d'Ars,,Súe. Philomàne, vierge
e marthyre, de Trochu, entre outros trabalhos,

No mesmo dia, em Roma, São Deusdedit, con-
fessor, gue todos os sábados dava aos pobres o -*alário
qug ganhava durante a semana, conseguindo com o
trabalho das próprias mãos. São Gregório, o Grande,
nos seus célebres Diá:logos, fala-nos dum soldado que
teve uma visão: erguia-se, nalgum lugar, uma casa
maravilhosa, tôda ela feita, parecia, de peças de ouro.
Soube-se, depois, por revelação, que iaÍ casa, sim-
bólica, seria para Deusdedit habitaf, depois de morto,
naturalmente no céu, já que os gue a erguiam traba-
lhavam sômente aos sábados, dla em que o Santo,
gue erá sapateiro, distribuía as economias da semana
aos indigentes.

Em Auxerre, Santo Hugo de Montaigu, bispo,
nascido perto de Cluny. Sobrinho de Santo Hugo,
bem jovem tomou o hábito religioso. Pelos médtós,
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fc,i eleito abade de São Germano de Auxerre, depois
bispo. Favoreceu a crdem cisterciense e muito gos-
tosamente ia descansar entre aquêles religiosos. Um
dos biOgrafcs nos diz que Santo Hugo meditava sem
cessar estas palavras de São )erônimo : Míhi oppidum
carcef, solitudo,paradisus est, ou seja: "Para mim,
uma cidade é uma prisão, a sc,lidão um paraíso". Fale-
ceu em 1136.

Em Milão, o bem-aventurado Amadeu de Por-
tugal, franciscano. Nascido numa muito nobre família
lusa, em 1420, retirou-se, pcr volta de 1442, para o
seio dos hieronimitas de Guadalupe, na Espanha.
Passou, depois, para Granada, para "converter os

mc,uros ou morrer". Batido e malh'ado, abandonou, à
fôrça, a cidade. Desejando buscar a África, uma
tempestade trouxe-o de volta à ccsta. Em 1452,
decidiu-se pelos Irmãos Menores de São Francisco.
De Ubeda, cnde foi aceito, enviaram-no à Itália.
Estêve em Perusa, Brráscia e Miláo. Embora lutando
com grandes dificuldades, conseguiu estabelecer coÍt-
ventc,s ditos de "regulares cbservância". Sixto IV,
franciscano, eleito papa em 1471, chamou-o Pâra si,
dando-lhe o convento de São Pedro in Mcntorio,
depois do gue ao bem-aventurado tomcu como' diretor
espiritual. Faleceu em Milão em 1482.

Em Metz, Santo Autor, bispo, no século V.

Na lrlanda, São Malco, bispo de Lir*orl, ro
século XII.

Em Roma ainda, cento e sessenta e r:inco so,l-

dados, martirizados sob o imperador Aureliano.
Em Bergamo, Santa Astéria, virgem e mártir, durante
a perseguição dcs imperadores Diocleciano e Maxi-
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miniano. - Em Alexandria, memória de vários santos
mártires, Çue, durante a perseguição de Valeriano,
depo,is de terem sofrido diversos tormentos horríveis,
sob o governador Emiliano, obtiveram, por diversos
gêneros de morte, a coroa do martírio. - Em Cartago,
as santas virg_ens e mártires Bassa, Paula e Agatô-
nica. Na Espanha, aparição da bem-aventulada
Virgem Maria, para que se instituísse, sob o nom.e de
Nossa Senho,ra das Mercês, a ordem da Redenção
dos cativos (24 de set. ) .

Ít,

I



II., DIA DE AGOSTO

ALE)Ç\NDRE, O CARVOEIRO

Bispo de Cornona

Pela metade do século terceiro, os crtstãos de
Comana, no Ponto, mandaram delegados a São Gre-
gório Taumaturgo', Bispo de Neo-Cesarráia, para lhe
rogar que viesse constituir sua igreja, dando-lhes um
bispo. Foi e estêve com êles 'alguns dias, alimentan-
do-lhes zêlo pela religião por suas palavras e ações'
Chegara o tempo de lhes escolher um pastori os ÍÍtà'
gistrados e os principais da cidade procuravam o
mais nobre, o mais elc,qüente, o mais distintc, pelas
qualidades brilhantes que viam em Gregório mesmo.
Apresentaram-lhe vários. Êle, que só considerava a
virtude, disse-lhes gue não se deviam julgar diminuí-
dos em escolher mesmo entre aquêles cujo exterior
eÍa o mais mesguinho. Lfm, que presidia à eleição,
quis tomar aquelas palavras como gracejo e disse:
"Se quereis deixar o que temcs de melhor e devemo's
tomar um bispo dentre os operários e povo, eu vos
aconselho a escolher Alexandre, o carvoeiro, e esta-
remos de acôrdo. - E quem é êsse Alexandre? per-
guntou Gregório." Um dos presentes apresento,u-se
rindo. Estava seminu, com o resto do corpo recoberto
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de andrajos, sujos e rasgados; conhecia-se fàcilmente
o seu ofício, pelo rcsto escurecido, as mãos e tôdas
as partes do corpo gue estavam descoberta:;. Todos
se puseram a rir, vendo aquela figura no meio da
assembléia.

Alexandre nãc se admirou; não olhava para nin-
guém e parecia contente ccm o seu estadc,, o que fêz
Gregório julgar que havia naguele homem alguma
coisa de extraordinário. De fato, era um filósofo
cristão, um verdadeiro sábio. A necessidade não o
tinha reduzido àguele estado, mas o deseio de se
esccnder, praticando a virtude. Era jcvem e natural-
mente bem feito: são ocasiões de tentação a gue se
propõe a continência. O pó do carvão gue o desfi-
gurava era como um disfarce gue lhe impedia ser
conhecido. O ofício servia-lhe ainda inocentemente
para viver e f.azer boas obras. Gregório, tendo-o
levado à parte e indagado cuidadosamente guem era,
deixou-o nas mãos dagueles gue o tinham asompa-
nhado a Comana impondo-lhes o gue deviam .Íazer
e voltou para a assembléia. Aí falou dos deveres de
um bispo e pro,longou a conversa até gue aguêles aos
quais tinha dado tal ordem lhe trouxessem Alexandre.
Tinham-no feito tomar um banho e o tinham vestido
com roupas de Gregório,, de sorte que parecia outro
homem, e atraia os olhares de todos. "Não vos admi-
reis, disse Gregório, se vos enganastes, julgando
segundo os sentidos; o demônio mesmo queria tornar
inútil êste vaso de eleiçãc,, tendo-o oculío." Depois,
consagrou solenemente Alexandre, com as cerimônia,s
costumeiras e rogou-lhe gue falasse ao povo. Saiu-se
tão bem, eüe justificou plenamente o juizo de Gregó-
rio. Seu discurso era sólido e cheio de sentido, mas

I
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po,uco adornado; um jovem ateniense, preserrte, zom-
bou dêle, porque não tinha a elegância âtica, mas
por isso foi repreendido numa visão. Alexandre
governou diglamente a igreja de Com ana até à per-
seguição de Décio, guando so,freu o martírio pela
f.ê. (1)

*t*

(1) Acta SS. 11 Aug.



SANTO EQUÍCIO

Abade

No mesmo tempo que São Bento, mas em outra
parte da Italia, chamada então província de Valéria,
hoje Abruzos ulteriores, vivia Santo Eguício, funda-
dor de muitos mosteiros. Tendo sido maltratado na
juventude com rudes tentações da carne, entregou-se
à oração, corl mais assiduidade. De noite, Llm anjo
lhe apareceu na presença do qual viu cortârelrl-se-lhe
as fontes daquele mal; depois dêsse momento, não
sentiu mais nenhuma tentação semelhante. Assim,
apoiado com o socorro de Deus, além dos homens
gue jâ governava, começcu a dirigir moças, adver-
tindo todavia, os discípulos a que não confiassem em

seu exemplo. Alem do cuidado dêsses mosteiros,
entregavâ-s€ ainda à instrução do povo, indo às cida-
des, às aldeias, e às casas particulares. Seus hábitos
eram tão pc,bres e seu exterior tão desprezível que
quem não o conhecia não lhe teria nem mesmo res-
pondido à saudação. Montava num cavalo dos picres
do mosteiro; tinha como rédeas um pedaço de corda,
e peles de carneirc, cobriam o lombo, como sela.

Traziasôbre si, em sacos de pele, as Escrituras Sagra-
das, que explicava por tôda parte, onde chegava.

Félix, nobre da. província da Núrcia, disse-lhe
um dia familiarmente: "Como ousais falar sem ter a
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ordem sagrada, sem permissão do PontíÍice romano,
sob o qual viveis? Santo Eguício respondeu-lhe: Eu
mesmo dizia cutro tanto a mim mesmo; mas, uma
noite, um moço de grande beleza me apareceu e apli-
cou-Íre uma lanceta na língua, dizendo: pus minhas
palavras na tua bôca; vai pregar. Desde aquêle dia
não posso deixar de Íalar de Deus." A fama de suas
pregações chegou até Roma e o clero da Igreja romana
disse ao Papa r Quem é êsse homem rústico, gue tem
a liberdade de se arvorar, por sua autoridade, em
pregadc,r e usurpar o ofício de nosso Senhor apostó-
lico, ignorante como ê? Devemos mandar buscá-lo,
a fim de gue conheça a fôrça, da disciplina. O Papa
consentiu e mandaram ]uliano, então defensor da
Igreja romana depois bispo de Sabina, ordenando-lhe,
todavia, que trouxesse o servo de Deus cc,m muita
honra,

]uliano foi logo ao mosteiro, onde encontrou os
monges ocupados em copiar livro,s. Perguntou-lhes
onde estava o abade. Está, disseram, naguele vale,
cortando feno, |uliano tinha um criado insolente, que
nem êle mesmo podia dominar; mandou-o pârâ tÍa-
zer-lhe o abade. Êle entrou prontamente no prado
e olhando _para os ceifadores, perguntou quem era
Equício. Quando lho mostraram, embora o visse de
longe, começou a tremer de sorte gue, mal se podia
manter de pá. Abraçou os joelhos do santo abade e
üsse-lhe gue seu senhor tinha vindo procurá-lo. Santo
Eguício disse-lhe: Tomai feno paÍ-a vossos cavalo,si
eu _vos seguirei, quando tiver terminado o pequeno
trabalho que me resta. |uliano, espantado de gr" o
criado se demorasse tanto, ficou ainda mais quando
o viu vo'ltar carregando feno. Não te mandei buscar
feno, disse-lhe, mas trazer-me um homem, Ei-lo agui,

-
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já vem vindo, disse o criado, De fato, Santo, Eguício
úegou, de sapatos ferrados e trazendo a foice ao
ombro. |uliano desprezou-o,, e preparâvâ-se para lhe
f.alar rudemente. Mas guando o viu de perto foi
também tomado, de tão estranho tremor, gue mal lhe
podia falar, para cumprir a incumbência. Correu para
o homem, abraçou-lhe os joelhcs, recomenclando-se
às suas orações e disse-lhe gue Seu Pai, o pontífice
apostólico, dese java vê-lo.

Santo Eguício deu graças a Deus gue o visitava
pelo soberano pontífice e, tendo chamado seus irmão's,
ordenou gue preparassem os cavalos e insistiu com

Juliano, gue partisse incontinente. "lmpossível, disse

Juliano, estou muito cansado para partir hoje. Santo
Eguício disse-lhe: VOs me aÍligis, meu filho; se não
partirmos hoje, jamais partiremos." De fato, no dia
seguinte, âo despontar do dia, chegou um correio
portador com urgência de uma carta paÍa ]uliano,
com ordem de não tirar o servo de Deus de seu trros-
teiro. E como Juliano perguntasse a causa cla mu-
dança, soube gue o Papa tinha ficado muito as,sustado
com uma visão que tivera, pcr ter guerido mandar
buscar o homem de Deus. Santo Eguício ficou com

fuliano algum tempo, para exercer para com êle a
caridade e o obrigou a receber o salário de sua via-
§lem. ( I ) Sao Gregorio, Papa, ncs dá êsses parti-
culares. |ulga-se gue Santo Equício morreu pelo
ano 540; e seu túmulo serviu de refúgio aos monges
durante as incursões dcs lombardos.

***

Dial., - - 1. f, c. Vf. -- Àcta Bened., - t. L(1) Greg.,



SANTA SUSANA (*)

Mártir

Segundo o autor da Pa xão (sem valor) d" Santa
Susana, a jovem mártir eÍa filha de Sãc, Gabino e
sobrinha do papa São Caio.

Pedida em casamento, tanta a sua beleza, por
um filho do imperador Diocleciano, recusou-se â des^
posá-lo. Tal recusa, assim tão inesperada por parte
do pretendente, encheu-o de grande ira, e a Santa
Susana valeu-lhe a morte: dego,lada na própria casa
em que vivia com o pai, depuseram-lhe o corpo no
cemitério dos lordan' ou de Santo Alexandre, na
via Salária (Ver São Gabino a 19 de fevereiro e
São Caio a 22 de úril ) .

***



sÃo GAUGERTCO (*)

Bispo

São Gaugerico, bispo de Cambrai, era filho de
Gaudêncio e de Austadíola. Humilde e piedoso, desde
menino sentia grande compaixâo pelos pobres, aos
quais provia do melhor modo possível.

Diácono, depois bispo por unânime pedido do
povo, o rei da Austrásia consentiu naquela elevação_.

Sagrou-o o arcebispo de Reims, Egídio, entre 584
e 590.

No dia em gue foi instalado, conta-se gue, pelas
ardentes orações, fêz com que as cadeias gue pren-
diam as mãcs de doze prisioneirc's caíssem por si sós

a:o chão. Um mau conde da região, que não gueria
libertá-los, à vista do prodígio, temeroso Co Céu,
concedeu-lhes a liberdade naquele mesmo instante.

Tendo peregrinado a Tours, durante a viagem
restituiu a vista a um cegc'. Em 614, assistir: ao coÍl-
cílic, de Paris. Falecido a 1 I de agôsto de 625, Íoi
enterrado na basílica de São Medardo. É rnvocado
nas litatrias de Colônia.

l
v

I
t
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Chegada de Sáo Gaugerico a Cambrai e

Medardo. Segundo uma miniatura das

Século XV.

vista da Igreja de São

Crônicas do Hainaut.
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SANTA RUSTÍCULA (N)

Abadêssa

Márcia ou Rustícula nasceu na Provença em 555,
no dia mesmo em gue o pai falecia. Pouco depois,
um irmão, de tenra idade, acompanhá-lc-ia ao túmulo.

Só com a máe, Clemência, um desalmado, abu-
sando da situação de viúva da pobre mulher despro-
tegida do braço forte do marido, Ievou a menina,
para educar, com a intenção de desposá-la quando
a idade apenas o permitisse.

Rustícula contava, entãc', cinco anos, e, quando
a abadêssa de São Cesário de Arles soube daquela
hediondez, tudo fêz para livrá-la daquelas terríveis
garras.

Levado pela boa abadêssa, o bispo de Autun,
Siágrio, pôs o rei Gontran ao par do sucedirlo. Des-
tartã, Rustícula, graças a Lilíola, a abadêssa, fci
conduzida ao mcsteiro de Arles.

Clemência, desejosa de recuperar a filha, Pro-
curou-a, mas, vendo-a tão gostosamente integrada à

vida religiosa, deixou -a paÍa que cumprisse a vontade
de Deus.

l
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Virtuosa, doce, amável, a jovem foi ob,eto, de
edificação das irmãs. Sabia de- cor não sômente o
saltério, mas tôda a Escritura.

Aos dezoito anos, morta a boa abadêssa Lilíola,
foi elevada à superiora, "o que era caso, muitíssimo
raro", como disse o bolandista Du So,llier. ( I )

santa Rustícula governou a comunidade por cin-
qüenta e nove anos, falecendo, depois de curta doença,
em 632, com setenta e sete anos de idade.

Ainda hcje a diocese de Aix a festeia.

***

(1) Acta sant ord. S. Bened. saec. ff.
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sÃo GERALDO DE GALLINARO (*)

Cruzado

São Geraldo ê padroeiro de Gallinaro, peguenina

cidade dos Abruzos, na diocese de Sora.

Qual a história dêste São Geraldo de Gallinaro?
Eis a lenda:

Três ,anos depois do iníCio da primeira ctszada,

aquela pregada pór Urbano II e Pedro Eremita, ün
cíuzadó de Auvergne, no ano de 1 100, apareceu em

Gallinaro. A viagem derreâÍâ-o, exaurira-o'

Embora socorrido no hospital, malgrado tôda a

boa vontade e todos os esforços, quinze dias depois

o estranhc, falecia, sem que soubessem de guem se

tratava.
Perguntâvâ-Se, então, cnde haveriam de entet-

rá-lo, quãndo o diretor do hospital declarou gue o
pobre éruzado lhe indicara o lugar em que gostaria

ã" repousar para sempre numa encrttzilhada,
situada a pouca, distância.

Os hábitantes do lugar Íizeram ao morto belos

§unerais e, pcuco depois, sôbre o sucedido, gue vi-e1a

quebrar ,.áorrotonia de Gallinaro, ninguém mais dêle

se lembrou.
Vinte e cinco anos depois (1125) , outro cru-

zado, vindo de |erusalém, ali apareceu, devo'rado por
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altíssima febre. Avançando pelos caminhos, gual
ébrio, sem fôrças caiu por tetta, na 

"rr.rurilhada,justamente sôbre a tumba dc primeiro cruzado . 
'

À noite, com o frescor do sereno, um tanto reâ-
nimado, eis que acordou sc,bressaltado.

Abrindo os olhos, deu com um desconhecido,
mais visão que ser human,o. Antes gue lhe pergun-
tasse quem era e lque desejavu, o 

"rpectro 
clisse"-lhe

g-ue ,se chamava Geraldo, QUe, justamente ali, onde
êle, febrento, caira e 1azia,, estava enterrad" ;;;;;;;
outros cruzados, seu irmão Estêvão e um certo pedro,
entrando a se queixar de gue os habitantes de Galli-
naro, apesar dos benefícios que lhes prestavam, ha-
viam-nos abandonado aos trêÁ, Em seguida, .rrurrJo
o atônito forasteiro, desapareceu.

o recém-chegado, 
-abismado, 

compretamente
bom, largou 'a correr em direção 

'do 
povoado, ,ã

parando à porta da igreja, u .hu-u, p"lo sacristãã.
Quando c homem gue lhe upur.."u, o ecônomo,

aproximou-se, perguntou-lhe se havia sepulturas na
encruzilhada. Estava aflito e tremia, nãã de medo,
mas por ter-se prestado a um prodígio.

- _Sim, respondeu-lhe o interpelado, na encru-
zilhada há três homens gue vierurn à" ferusrle., Àu.
não lhes sabemos os nomes.

O recém-vindo, entãc,, contou_lhe o que se pas_sara. Imediatamente, os doentes do lugar, sabendo
do caso. correram ao túmulo du 

"r.ruriifrudu " fo*
curados.

Logg uma bela igreja surgiu sôbre a tumba e foi
consagrada em honra de São êeraldo.
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No mesmc, dia, em Assis, na Umbria, a morte

de Santa Clara, virgem, primeira planta das Pobres

Damas da orde- dú Menores, a vida e os milagres

tornararl-Ilâ célebre, e CI Papa Alexandre IV colo-

Cou-â no número das santás virgens. Celebra-se-lhe
a festa no dia de amanhã, I 2 de agôsto.

Em Evreux, na Gália, São Taurino, bispo:

ordenado bispc, daquela cidade- pelo bem-aventurado
papa Clemente, ali propagou a fé cristã pela PrjSaeão
do Evangelho, cúregiindo grandes Írutos. Dormiu

no Senho"r, d"pois de ter cumprido inúmeros rrilagres
( século IV ) .

Em ]ouarre, na diocese de Meaux, Santa -êgil-
berta, uUáaettu, ,ro sêculo' VII. Agilberta'- Agelberta

áu ri.plesmente Gilberta foi abadêssa de |ouarre.
a""."á alguns estudiosos que tenha sido aparentada

.à- Santa Teodechilda, da qual teria sido prima,.e

irmã de Santo Ebregésilo. Enterrada na cripta de

São Paulo, a tumba 
"ã, 

qu" repousa ainda existe. Em

tà27, as relíquias foram'retirádas e transferi«las para

a igreja da abadia. tlo_i" permanecem na igref â pâfo-

quiât. A diccese de Meaux celebra-lhe a festa.

Em Fabriano, na Itália, os bem-âvertürados I"i"
e Pedro Beccheti, ermitães de Santo Agostinho

ire.rf.-Xllii. Á-fos pertenceram a um ramo da

flamília de §á" Tomás iJecket, que- se estabelecera

na Itália, efi Fabriano. Diz-se que )oão lecionou na

universidade de Oxford'

Em Premeny, na dic'cese de Nevers' o bem-

^,r"rrúrudo 
Nicolau Appleine, con[essor. Susten-

táculr e ccnsolador dos pobres, faleceu a 11 de agôsto

de 1466,



VIDAS DOS SANTOS

Em Roma, entre os dois Loureiros, â festa de
São Tibúrcio, mártir, gue, sob o juiz Fabiano, durante
a perseguição de Diocleciano, caminhando descalço
sôbre carvões acesos, e, nesse estado confessando a
fesus cristo, mais constância gue nunca, foi levado
a três milhas da cidade, para lhe cortarem a cabeça.

No mesmo dia, os santos Rufino, bispo dos Már-
sos, e seus companheiros, m artirizados sob o impera-
dor Maximiano. É Em Todi, Santa Digna, viígem.

t**



12., DIA DE AGÔSTO

SANTA CLARA (*)

Virgem

F undadoro das Pobres C/aríssos

Clara nasceu em Assis em 1194, duma nobre
família, provàvelmente no dia 11 de julho. filha de

Favorinó, dor Scifi, e de Ortolana, dos Fiume, oriunda
de Sterpeto.

Os Scifi pertenciam a mais alta aristocracia de

Assis. Favoriáo, que tinha o título de conde cle Sasso

Rosso, era cavaleiro. Aliás, todos os seus ,larentes
buscavam a carreira das armas. Ortolana, muito Pie-
dosa, dedicada às boas obras, teve cinco filhos: um
homem, Bosone, e quatro mulheres, Peneda. Clara,
Inês e Beatriz. Da mãe de Santa Clara conta-se que

tinha feito várias peregrinações, como a de Bari e a

da Terra Santa.

Estando para dar à luz a filha, rogava a^Deus
com instância para que tudo lhe corresse bem. Ouviu,
então, uma voz gue lhe disse:

Não temas. Darás ao mundo uma luz que

o ilumin arâ, Por isso, chamarás Clara à menirÍâ,
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Clara,, luminc,sa e ilus,tre, cresceu na casa de
Assis, cercada de confôrto. Desde a infância, foi
caridosa para com os pobres e aplicada à oração.
Conta-se que, nãc, tendo, com que contar os Paáre-
Nossos e as Ave-Marias gue rezava, e gueria saber
quantos diria, Iançava mão de pedrinhas.

Sob os ricos vestidos, usava o cilício, um rude
cilício de pelos bastantes ásperos. Aos guinze anos,
era alta e bela, recolhida e silenciosa, de Íindos cabe-
los loiros.

Resolveram os pais, um dia, cas â-la. Entre os

1u[os pretendeltel, um, especialmen te, era do agrado
cle Favorino e de ortolana. Falaram, a respeito, com
a filha, e muito surpresos ficaram co,m a 

-fir*e 
res-

posta negativa da linda jovem.
Clara não queria ouvir f.alar de casamento, e,

scmo a máe entrasse a atormentâ-la com perguntas
buscand o a razáo da obstinada negativa, a fitt à revê-
lou-lhe que se consagrara a Deus ã estava firmemente
disposta a jamais conhecer homem algum.

Tendo ouvido f.alar de Franciscó, filhc de pedro
Bernardone, convertido bruscamente em l2OB, e que
agora levava vida à imitação de |esus Cristo, Aquêle
que nem seguer tinha uma pedra onde pudesse r"por-
sar a cabeça, sentira-se tocada.

Tendo restaurado as capelas de São, Damião, de
são Pedro e de santa Maria dos Anjos, ao lado da
qual se estabelecera com alguns companheiros, Fran-
cisco, de volta de Roma, em l2ll, com autorização
pontifícia para pregar, acendeu no coração, cle clára
o, mais vivo desejo de ouvi-lo e vê-lo.

Logo tcdos ouviram-Íro â predicar a quaresma.
E a jovem filha de Favorino 

-e 
ortolana, cesde o

347
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primeiro instante em gue relancecu os olhos no
Pabrezinho de Assis, sentiu que a vida que êle levava
era justamente a vida gue a ela destinava a vontade
de Deus.

Ora, dois frades, Rufino e Silvestre, ambos per-
tencentes à família de Clara, propuseÍârt-sê pô-la em
contato com Francisco, e, um belo dia, a jovem,
acompanhada, como convinha, duma parenta, a qual
tradição chamou de Bona Guelfucci, eis a jovem,
ardentemente, diante do filho de Bernardone.

Francisco, duns tempos àguela parte, iÉt havia
ouvido falar de Clarâ, e resolveu "roubar ao mundo
mau tão nobre prêsa, como diz 'a legenda , ?aÍa com
a jovem enrigueceÍ or divino Mestre. Assim, êle logo
se pôs a aconselhá-la, francamente, para gue despÍe-
zasse o mundo, aguêle mundo vão e transitório, para
gue resistisse aos pais e conservasse o corpo como um
templo só para Deus e a não ter outro espôso senão
a Nc'sso Senhor )esus Cristo."

São Francisco, desde então, tornou-se o guia,
o pai espiritual de Santa Clara, gue, sentindo-se muito
segura de si, ia p,reparando o terreno para o grande
dia, o dia em gue se daria totalmente para as coisas
de Deus.

O grande dia chegava. A 18 de março de 1212,
Domingo de Ramos, de manhã, fc,i à igreja, com a
máe, as irmãs e as mulheres que habitualmente as

acompanhavam. E, enquanto as outras se apressâ.
vam a receber os ramos, Clara deixou-se ficar ro, seu

lugar, pcr modéstia. E o bispo, descendo clo altar,
lreio oferecer-lhe um ramo, como um presságio da
vitória gue ia obter sôbre o mundo.
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Na noite seguinte, preparou a fuga, seguindo a
ordem de Francisco, mas, corno o exigia a ãecência,
Í.azendo-se âcorlpanhar. Saiu secretamente de casa.
Deixou a cidade e tcrnou or rurno de Santa Maria dos
Anjos, onde os irmãos, que cantavam as matinas,
receberarn-Ílâ à luz de grandes archotes.

Diante do altar da Rainha das Virgens, Fran-
cisco cortou-lhe os cabelos, os "belos cabelos loiros",
e a rerrestiu com c, hábito de penitência. Em seguida,
Clara, co,movidamente, pronunciou o voto de pobreza
e de castidade.

Tudo o que trouxera consigo e era precioso, dis-
tribuiu-o aos pobres. E Francisco, também comovido,
Ievou-a imediatamente a um mosteiro de religiosas de
São Bento, em São, Paulo de Assis, onde i d"i*ou.
Clara contava , entá,o, dezoito Eu-tos.

O refúgio da filha de Favc,rino não tardou a ser
descoberto. Tendo fugido de casa por uma porta
que vivia quase sempre fecha,da, chamada Porta
da, Morte, pc'rque por ali é que saiam os que morriam,
Favorino Iogo deu pela coisa, iâ que uma pilha de
lenha, então contra a pc,rta, fôrã complátamente
arredada.

Descoberto, pois, o paradeiro da filh'a, o pai,
com alguns parentes, foi ter com ela, para trazê.-la
de volta para casa.

A Clara que Favcrino encontrou foi uma Clara
absolutamente diversa daquela antiga jovem obediente
que conhecia muito bem: resoluta e irredutível agora,
de nada valeram, para dernovê-la daquela viJa áoru
que pretendia levar, as promessas e as Ameaças.
Empregaram, então, a violência, mas Clara, desvln-
cilhando-se das mãos do pai, correu para junto do
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altar da igreja, e ali tirou o véu que lhe cobria a

cabeça, a todos mostrando-a raspada, dando a enten-
der que, para todo, o sempre, dera solene adeus ao

século.
Francisco, como as tentativas de Favorino para

recuper aÍ a filha se repetissem, resclveu transferi-la
para outro convento, em que a jovem se visse mais
resguardada. Foi assim que Santa Clara passou a

Santo Ângelo de Panzo,, também das beneclitiÍtas.
A cólera de Favcrino, quando soube que dezes-

seis dias depois da fuga de Clara também Inês lhe
fugia, para ir ao encontro da irmã, chegou ao auge.
Nciva já, com o dia do casamento marcado, eis que,
louca, deixara os pais, deixara os seus, a bela casa
e as belas relações, para viver como a irmã vivia,
longe de tudo e de todcs.

Fremente, o pai rogc,u a Monaldo, tio de seus
filhos, que arranjasse muitos homens armados e, a

tcdc, custo, trouxesse Inês de volta.
Monaldo, e c,s homens que reunira, chegou às

portas do convento, fingindo que vinha em paz.
Quería sômente que as freiras lhe entregasse a jovem
que fugira da casa paterna e nada mais. Contudo,
conforme a resposta, usariam a fôrça.

As freiras de Santo Ângelo ficaram, diante
daqueles homens armadcs, tomadas do mais vivo
pavcr, e prometeram entregar-lhes a moça Inês sery

tardança. A filha de Favorino, porém, resistiu: ali
estava, viera para ficar e não se iria, de forma alguma.

Então, inopinadamente, um dos homens, com um
salto, 'apoderou-se dela, furioso ante as negativas da
moça, e pôs-se a esbo'rdoá-la, a despedir-lhe rudes
pontapés, entrando a puxá-la pelcs cabelos, Não ia
de bom aviso? Iria por mal!

I
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Inês, arrastada pelo caminho, prorrompia, em
brados, chamando a irmã em socorro. Pobre Clara,
clelicada! Que poderia Ía,zer? Que fôrça o,por à bruta
fôrça dagueles homens? Sômente Deus, que tudo
po,de, socorreria a boa Inês, E Clara, flâ sua singela
celazinha, tôda no ardor da f.é, enquanto a irmã,
arrastada, de vestes rasgadas, tôda esfolada, ia sendo
conduzida para Assis, rogou a Deus gue viesse,
benigno, effi auxílio de duas pobres e frágeis neulheres.

Eis senão quando, o,s robustos homens vitoriosos
sentiram gue uma fôrça estranha nãc, mais lhes per-
mitia arrastar a levíssima filha de Favorino. Pesada,
como se fôra, de chumbo, não conseguiram, por mais
fôrça que empregassem, puxá-la um centímetro se-
quer. Debalde, os brutos sacudiram-na, malharâÍn-nâ,
tentaram erguê-la, f azer, enfim, qualquer coisa.

O tio Monaldo, encolerizadíssimo, aproximoü-se
da sobrinha. Mirou-a, os olhos fuziland,o,, e, to,mado
por uma fúria sem paÍ, levantou o braço, o punho
enluvado de ferro, para golpeá-la.

Quando foi descê-lo, com tôda a [ôrça, no rosto
da sobrinha, não o ccnseguiu. Petrificârâ-se todo, o
tio Monaldo. De braço alevantado, de punho âÍleâ-
çador erguido, eÍa bem, todo êle, uma estátua do
furor mesclado à surpresa. Que lhe sucedia?

Depois da ardente oração, Clara deixou a cela
e desceu. Aprcximoü-se dos homens, tornou Inês
para si, protetoralmente, e o tio, com os seus, abis-
mados e surpresos, deixaram-nas em paz, indo-se para
Assis.

Desde aquêle dia, Favorino e a família não mais
se intrometeram na vida das duas moças, permitindo-
lhes que vivessem a vida, que tanto desejavam viver.

351
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Mal sabiam, o,s Scifi e os Fiume, gue,
Beatriz havia de reunir-se às duas irmãs
a Deus, bem como Ortolana.

mais tarde,
consagradas

De Santo Ângelo, Clara passou para Sao
Damião, â primeira igreja gue São Francisco restau-
rara. Foi ali gue, realmente, floresceu a vida de
trúalho e de oração, de pobreza e de alegria, O
renome de São Damião correu mundo. E Santa Clara
teve a cc,nsolação de ver a máe e muitas outras mulhe-
res da cidade abraçadas às austeridades da peni-
tência.

A comunidade chegou, logo, a contar com
dezesseis mulheres, das guais três eram da ilustre
ÍamÍlia dos Ubaldini, de Florença. Princesas, mesmo,
encontraram, ali em São Damião, mais glOria na
pobreza de Clara do gue na posse dos bens, dos
prazeres e das honras dêste mundo.

Em poucos €ulos, a ordem teve um aumento
descomunal, jâ gue nobres damas andaram a empÍe-
gar tôda a fortuna na construção de conventos, onde
elas mesmas se recolhiam para f.azer penitência, desa-
padadas do século,

Fundações surgiram em Perusa, Are zzo, Pádua,
Roma, Yeneza, Mântua, Bolonha, Espoleto, Milão,
Siena, Pisa, e nas principais cidades da Alemanha.

Uma outra Inês, essa, filha do rei da Boêmia,
fundou, em Praga, um convento e se fêz religiosa.
Isabel da França, irmã de Sáo Luís, também s€ cor-
sagrou a Deus, sob a regra de Santa Clara, no

I
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mosteiro que f.ez erigir no bosgue de LongchâÍrp,
perto de Paris.

A ccndição reguerida para gue uma postulante
fôsse aceita em São Damião era a mesma gue a gue
São Francisco, pedia aos gue o procuravam dar
aos pobres os bens todos que possuisse.

Quantos casais, então, naquela época de suma
espiritualidade, de comum acôrdo, separârârr-se? Ia
a espôsa para Santa Clara, ia o marido para São
Francisco, alegres, despreocupados, porque iam viver
para Deus.

Santa Clara e as filhas praticaram austeridades
que até então tinham sido quase que inteiramente
desconhecidas entre as p,esso'as do sexo f eminino:
andavam descalças, dormiam no chão, observavam
abstinência perpétua e jamais quebravam o silêncio,
a não ser pcr necessidade ou guando a caridade as
obrigasse.

Não satisfeita de f.azer guatro quares,mas e de
praticar as mortificações gerais, Santa Clara usava
sempre e sempre um bruto cilício feito de crina.
Jejuava nas vigílias de tôdas as festas. Passava a
pão e água desde a quarta-feira de Cinzas atê a
Páscoa, e desde o dia I I de novembro até o Natal.
Ainda, durante êsse tempo, não tomava alimento
algum às segundas, guartas e sextas-feiras. Às vêzes,
cobria a terra com agressivÇs ramos, sôbre os quais
se deitava, e arranjava duro pedaço de tronco de
árt'ore por travesseiro. Dava-se, ainda, rude disci-
plina.
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, Tantas e tais austeridades, enfragueceram-lhe
muito a saúde, de sorte gue São Francisco e o bispo
de Assis obrigarârn-Írâ a buscar o repouso num leito
po,bre e a não passar nenhum dia sem deixar de tomar
pelo menos um pouco de alimento.

Apesar do extraordinário amor pela penitência,
nada em Santa Clara se notava de melancólico, de
sombrio, nada gue se avizinhasse da taciturnidade
que muitos soem atribuir aos religiosos. Pelo contrá-
rio, trazia o rosto sempre alegre, cheio duma invejável
serenidade, alegria e serenidade gue revelavam gual
a doçura que encontrava em tôdas as mortificações
a gue se dava.

São Francisco sempre desejou que a sua ordem
[ôsse, principalmente, fundada sôbre a pobreza, -a
santa pobreza. e ordenou gue os irmãos vivessem do
que recebessem todos os dias da caridade dos [iéis,
iem permitir a posse de gualguer renda fixa- Santa
Clara sempre se glorio,u de ser animada por aguêle
espírito.

Uma fortuna imensa coubera-lhe pela morte do
pai, e ela, nada retendo para o convento, distribuiu-a
totalmente à pobreza.

Quando Hugolino, feito papa em 1227, sob o
nome de Gregório IX, procuro'u Íazê-Ia aceitar, para
si e para o convento', alguns bens temporais, lutou
contra aquêle absurdo.

Ao Pontífice, gue lhe dissera gue, se se achava
prêsa pelo voto, êle, papa, tinha o poder de desli gâ-la,
livrando-a, respondeu-lhe:
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mas não
Cristo!

Dois dias antes do seu passamento, Clara teve a
grande consolação de obter de Inocêncio IV, para
si e para tôdas as irmãs, ín perpetuo, o direito de
serem e permanecerem pcbres.

A humildade da Santa em nada cedia ao seu
amor pela pc.breza, da gual pobreza dizia gue o
convento eta, e perenemente, " a tôrre fortificada".
Embora superiora, não se arrogava nenhum privilégio.
Toda a sua ambição era ser a serva das servas de
suas irmãs.

Quando as conversas voltavam do peditório,
lavava-lhes os pes. Servia à mesa e se encarregava
dos enfermos, principalmente dos que eram vítimas
das doenças mais repugnantes. À no,ite, levantêvâ-se
da cama e ia ver se as irmãs não se descobriam, prin-
cipalmente nas frígidas e longas noites de inverno,
temerosa que ficava de que pudessem sentir frio ou
contrair resfriados.

Doente, o que lhe acontecia estar freqüente-
mente, não deixava de trabalhar. E, quando não
podia deixar a cam.a, colccava o travesseiro'atrás das
costas, acomodâvâ-se, e punha-se a bordar pâÍâÍrerr-
tos para as igrejas mais pobres, das montanhas ou
do vale.

Quando, efl ardentes orações, pedia a Deus que
curasse os enfermos que às vêzes São Francisco lhe
mandavà, e Deus lhe atendia, a fim de que não lhe
atribuissem o milagre, enviava-o.s imediatamente a
o,utras irmãs, para que julgasse que se haviam curado
em outras mãos que não as suas.

Santo Padre,
da obrigação

desligai-me dos meus pecados,
de seguir No,sso, Senhor |esus
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Clara vivia absolutamente privada da própria
vontade. A obediência tornava-a sempre pronta a
f.azer o gue São Francisco lhe ordenava. E dizia,
fregüentemente, âo Pobtezínho:

Dispõe de mim como te aprouver. Estou às
tuas ordens, depc,is gue fiz a Deus o sacrifício de
minha vontade e não mais me posso pertencer.

Quando, depois de longamente orar, voltava da
igreja, traàia o rosto radiante de felicidade, e, ao
Í.alar, Íazia-o sômente sôbre co'isas alegres. Na igreja,
vivia felicíssima e inspirada.

"LIm dia, conta-nos foergensen, tendo sabido',
ou tendo-se lembrado de que a água benta era o
símbolo do sangue de |esus, Íicou tão compenetrada
disto, gue até à noite não cessou de aspergir de água
benta as o-utras freiras, exortando-as a nunca se

esquecerem da onda s,alutar que saía das chagas do
Salvador. ( I )

A admiração de Santa Clara por Francisco, bem
como das demais freiras, era grande. Tôdas gosta-
vam de ouvi-lo pregar.

"Não obstante a sua grande humildade, coÍl-
ta-nos o mesme |oergensen, Francisco, teve, no
entanto, de perceber em gue alto grau de admiração
era tido por Clara e pelas outras freiras, e de colr-
preender como uma parte dos sentimentos religiosos
clelas se ligava, mais ou menos, a êste sentimento
para ccm a sua pessoa.

(1) Vida de São Francisco.
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"Assim, para dissuadir as freiras do afeto a êle,

e para desviar o coração delas de tudo o gul não era

dé Deus, resolveu afastaf-se sensivelmente delas. As
suas visitas a São Damião, a princípio fregüentes,
tornaram-Se Câdâ vez mais raras. Esta conduta Chocou

alguns dos seus discípulos, gue julgaram ver nisso
uma Íalta de bondade para cc.m as freiras; mas então
Francisco explicou o mo'tivo disso, dizendo como
queria que já agora não houvesse nenhum interme-
diário entre as freiras e Cristo.

"Por tôda a vida, envidou êle todos os meios
par.a evitar que, no coração das freiras, algum ser-
timento pessoal para com o religioso se misturasse ao

puro amor de Deus.- "Sem embargo, um dia êle se decidira a prometer
que iria pregar em São Damiãc,; porque Clara 9os-
tava muito das prédicas. Quando, posteriormente,
o papa Gregório IX quis proibir aos franciscanos
pregarem no convento dela, ela respondeu a esta

proúição dispensando também aquêles -frades qu9,

- após a clausura definitiva imposta às clarissas pelo

ano 
-cie 1219, iam mendigar por elas de porta

em porta.- " - Se nós podemos ficar privadas do pão
espiritual, podemos ficar privadas também do pão
corporal!" declarou ela.- "8, ante esta reso'lução inadmissível, o papa foi
forçado a retirar a sua proibiçãc.

"LIm dia, pois, Francisco prometera ir lá pregar;
e tôdas as freiras se alegraram "não só de poderem
escutar a palavra de Deus, mas ainda de reverem seu

pai e diretor espiritual". Francisco entrou na igreja
e pôs-se d" pq, por alguns instantes, imerso em ora-

ção, com os olhos volvidos paÍa o céu. Depois
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virou-se pala a irmã sacristã e lhe pediu um pouco
de cinza. Com essa cinza, desenhou um círculo em
tôrnc, de si e espargiu o resto sôbre a própria cabeça.
Então, quebrou o silêncio, e não paiu pregar, mas
para recitar o guinquagésimo salmo de Davi, o Mise-
rere, o grande salmo penitencial.

"Após recitá-lo, saiu logo da igrej à, e deixou o
convento, f.eliz de ter podido, ainda uma vez, ensinar
às freiras que elas não, deviam contemplar nêle senão
um pobre pecador vestido de saco e coberto de
cinzas".

No mesmo sentido deve entender-se o que nos
narram os Fíoretti, no capítulo que diz de Como,santa
Clara comeu com São Ftancisccr e com os seÍrs cotn-
panheiros frades em Santa Maria dos Anjos:

"São Francisco, quando estava em Assis, f:.e-
qüentes vêzes visitava Santa Clara, dando-lhe santos
ensinamentos. E tendo ela grandíssimo desejo de
comer uma vez com êle, o gue lhe pediu muitas vêzes,
êle nunca lhe guis dar esta consolação.

"Vendo os seus companheiros o desejo cle Santa
Clara, disseram a Sao Francisco:

Pai, a nós nos parece que êste rigor não é
confcrme à caridade divina; que à irmã Clara, virgem
tão santa, dileta de Deus, não atendas em coisa tão
pequenina como ê comer contigo; e especialmente
considerando que ela pela tua pregação abandonou
as riguezas e as pompas do mundo. E deveras, se
te pedisse graça maior dc' que esta, devias concedê-la
à tua planta espiritual".
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"Então São Francisco resPondeu:
" -- Parece-vos que devo atendê-la?"
"E os companheiros:

Sim, pai: digna coisa ê gue lhe des esta

consolação".
"Disse então São Francisco:

Po'is se vos Parece, a mim também' Mas'
para que ela fique mais conso,lada, quero que esta

refeiçáo se faça 
-em 

Santa Maria dos Anjos, porque

ela esteve longo tempo reclusa em São Damiãol s€r,-

lhe-âagradávãl ,r.t ó .orrr"nto de Santa Maria, onde

foi tonãurada e feita espôsa de )esus Cristo; e ali

comeremos juntos em nome de Deus".
"Chegándo o dia ap,tazado, S'anta Clara saindo

do mosteiro com uma companheira, e, acompaúada
pelos companheiros de São Francisco, chegou aSanta
'Maria dú Anfcs e saudou devot'amente a Vrgem
Maria diante do altar onde fôra tonsurada e velada;

assim a condu ziram a ver o convento até a hora do

iantar. E nesse tempo São Francisco mando_u Pôt
â nr"ru sôbre a terra nua, como de costume. E che-

gada a hora de iantar. sentaram-se São Francisco e

§anta Clara, juntcs, e um dos companheiros de São

Francisco com a companheira de Santa Clara, e

depois todos os companheiros de São Francisco se

acomodaram humildemente à mesa.
"Como primeira vianda, São Francisco começou.

a f.alar de Deus tão suave, tão, clara, tão maravilho-
samente, que, descendo sôbre êles a abundância da

divina grriu, ficaram todos arrebatados em Deus. E
estando assim arrebatados, com os olhos e as mãos

levantados para o céu, os homens de Assis e de

Betona e os'd'a região circunvizinha viram que Santa

Maria dos Anio's e todo o convento e a selva, que

-J
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havia então ao lado do convento, ardiam inteiramente;
e parecia gue fôsse um grande incêndio que ocupasse
a igreja, o convento e a selva, ao mesmo tempo. Pelo
gue os assisienses com grande pressa correram para
ali, crendo firmemente gue tudo, estava ardendo.-

"Mas, chegando ao convento e não encontrando
nada gueimado, entraram dentro e acharam São
Francisco com Santa Clara e com tôda a sua corn-
panhia arrebatados em Deus em contemplação, e
assentados ao redcr desta humilde mesa. Pelo que
compreenderam ter sido aquilo fogo divino e não
material, c gual Deus tinha feito aparecer miraculo-
samente para demonstrar e significâr o fogo do divino
amor no gual ardiam as almas daqueles santos frades
e santas monjas; de onde voltaram com grande cofl-
solação em seus corações e com santa edificação.

"Assim, passado grande espaço de tempo, São
Francisco, voltando a si, e Santa Clara juntamente
com cs outros, e sentindo-se bem confortados com o
cibo espiritual, não cuidaram do cibo corporal. E
assim, terminado aquêle bendito jantar, Santa Clara,
bem acompanhada, voltou a São Damião. Pelo que
as irmãs ao vê-la tiveram qrande alegria, porque
temiam que São Francisco a tivesse mandado dirigir
um cutro mosteiro qualquer, como já mandara soror
Inês, sua santa irmã, para dirigir como abadêssa o
mosteiro de Monticelli de Florença: e São Francisco
de uma vez diss era a Santa Clara:

- " * Prepara-te, que poderei talvez precisar ÍlâÍl-
dar-te a outro convento".

"E ela, como filha da santa obediência, res-
pondera:

Pai, estou sempre pronta a ir aonde me
mandares".
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"E portanto
a viram voltar; e

muito consolada.

as irmãs muito se alegraram guando
Santa Clara ficou de ora em diante

Em louvor de Cristo. Amém".

Temos quatro cartas de Santa Clara à bem-

aventurada IáCs da Boêmia, Çue se recusou desposar

o imperado,r Frederico II, para viver a vida das pObres

clarissas.

A mãe, a boa Clara, po'r isso, felicitou a filha,
pela vocação , e â exortou a persevetaÍ, sobretudo no
ã-or da santa pobreza, com muita ternura e seráfica

amizade. Diz a santa fundadora, na guarta carta:

"À metade de minha alma ao santuário parti-
cular do amor cordial, à sereníssima rainha Inês, minha
mui guerida mãe e filha, especialm_ente guerida acima
de tôãas, Clara, indigna serya de Cristo, e seÍvâ inútil
de suas servas, que vivem no mosteiro de São Damião,
saudação, e a graça de cantar com as outras virgens
santas, diante do tronc, de Deus e do Cordeiro, o
novo cântico, e de seguir o Cordeiro por onde êle [ôr.

"Ó mãe e filha, espôsa do Rei de todos os
séculos:

"Se vos não escrevi tão freqüentemente, como
desejara, minha alma e a vossa, não vos admireis, nem
vos persuadais de modo algum de que o incêndio do
amor de que estou inflamada por vós de maneira
alguma diminuiu. Como amáveis as entranhas de
vossa máe, assim vos amo eu. A única coisa que pôs
obstáculo foi a escassez de mensageiros e os grandes
perigos das estradas,
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"Agora, tendo encontrado ocasião de escrever
à vossa caridade, rejubilo-me convosco na alegria do
Espírito Santo, ó espôsa de Cristo. Pois, como a
primeira Santa Inês foi unida ao Cordeiro sem rlârl-
cha, que tira os pecados do mundo, do mesmo modo
vos foi dado, ó bem-aventurada, gozaÍ da união
celeste dessa companhia que o's exrárcitos do céu olham
com admiração, cujo desejo tudo arrebata, cuja
recordação sacia, a bondade enche de tôda doçura, o
odor ressuscita os mortos, cuja glória üsta torna
íelizes todos os cidadãos da |erusalém superceleste
que é o esplendor da glória, a luz eterna e o espelho
sem mancha.

"Olhai todos os dias nesse espelho, ó rainha e

espôsa de |esus Cristo, contemplai muitas vêzes vossa
f.a,ce, a fim de vos adornar por dentro e por fora das
virtudes das flôres mais diversas e de vos revestir
dos ornamentos gue convém à filha e espôsa do Rei
supremo.

" Ó bem-amada! Ser-vos-á permitido coÍlpÍâ-
zeÍ-vos ccm a graça divina, ao olhardes nesse espelho.

Vinde, e vêde primeiro a |esus deitado numa manie-
doura, na maior pobreza e envolvido em pobres panos.
ó admirável humildade! Ó pobreza surpreendente!
Rei dos anjos, o Senhor do céu e da terra está pôsto

numa manjedoura! No meio dêsse espelho, olhai 'a

bem-aventurada pobreza e a santa humildade, por
amor da qual êle sofreu muitos incômodos, pela reden-

ção do gênero humano.

"Depois, no mais baixo do espelho, olhai o
inefável amor pelo qual quis sofrer sôbre o lenho da
Cruz e ai morrer de morte infame. Êsse espelho
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prêso à Cruz avisava os transeuntes e dizia: Ó vós

lodos gue passais por esta estrada, olhai, olhai e

vêde rá ha 
-dor 

comparável a minha! Respcndamos

àguele que chama e geme, respondamos com a mesma

voz e com o mesmo espírito: Sem cessar, recordar-
Íre-ei de vós e meu espírito será aflito dentro de mim.

Abrasai-vos, ó rainha, neste fervor do amor e lem-

brai-vos, ao mesmo tempo, das inefáveis delícias, das

riquezas e das honras eternas do Rei celeste, e sus-

pirando com um desejo imenso, exclamai ccm todo
ã u*or do vossc co,ração: Atraí-Íle para junto de vós,

eu correrei ao odor de vossos perfumes, ó celeste

Espôso! Correrei e não vos deixarei, atê gue me

tenhais introduzido nos celeiros do vinho, gue vossa

mão esquerda sustente minha cabeça e que vossa mão

direita me abrace deliciosamente, e gue vós me deis

o beijo de vossa bôca.

"Em meio a essa contemplação, lembrai-vos de

vossa pobre máe, e sabei que eu, eu, inscrevi insePa-

ràvelmente vossa bem-aventurada recordação nas

tábuas do meu coração, tendo-vos muito querida
acima de tôdas.

"Que direi aind'a? A língua do corpo deve

calar-se quando se trata de vos amaü toca à língua

clo espírito f.alar, ó filha bendita, pois o amcr que

tenho por vós, a língua corporal nã9 o poderia

"*pr"rtur. 
Por isso, o que escrevi insuficientemente,

reóebei-o com benevolência e bondade; reconhecei

nisso pelo menos o amor maternal, de que me abraso

todos os dias por vós e por vossas filhas. Nossa

digna irmã Inês, recomendo-me instantemente no

Serrhot, eu e minhas f ilhas, às vossas. Adeus, ó

.!
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bem-amada! Adeus,
da glória do grande

com vossas filhas, até o trono
Deus, e rogai pcr nós" . (2)

Frederico II, gue a bem-aventurada Inês da
Boêmia recusou desposar, Í.azia guerra à Igreja, paÍ-
ticularmente aos religiosos. Aguêle príncipe, durante
a guerra contra o papa, invadira os Estados da Igreja,
servindo-se dos seus homens, todos sarracenos, sôbre
os guais, astuto e maligno gue era, não tinham poder
algum as excomunhões. Para mais de vinte mil
arqueiros, sedentos do sangue cristão, jamais recuando
do que quer que seja, de crime algum por mais hor-
rendo, pode julgar-se ccm que feroz impeto executa-
vam aquêles homens as ordens do ímpio comandante
contra os fieis católicos.

Um dia, êsses sarracenos, da alta rocha de
Nocera, chamada, por isso mesmo, .Qocha dos Pagãos,
desceram, terríveis, para o vale de Espoleto, e, pouco
depois, assaltavam o doce convento guieto de São
Damião.

Santa Clara, por aquela época estava doente e
jazia acamada. Chorando, as irmãs correram dizep
lhe, espaventadas, gue muitos homens armados, sar-
racenos, já lhes invadira o claustro exterio,r e escâ-
lavam, ràpidamente, as muralhas.

A filha de São Francisco, sem se comover, imper-
turbada diante das filhas perturbadas, f.êz-se levar à
porta do convento, diante do inimigo, precedida por
um relicário de prata guarnecido de marfim, no qual
repousava o corpo do Santo dos Santos. AIi, pÍos-

(2) Acta SS. 6 ma,rtii.
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trada por terra, numa grande e comovedora humil-
dade, derramando muitas lágrimas, disse a ),esus
Cristo:

Quereis, então, Senhor, gue vossas servas,
desarmadas co.mo estão, gue eu criei por vosso amor,
seri6* agora entregues nas mãos dos p,agãos? Ah,
Senho,r, por favor, defendei vossas servas, gue eu não
mais posso defender, nesta hora!

Uma voz, muito doce, muito suave, saiu do novo
propiciatório,, disse:

Eu vos guardarei sempre!

E Clara:
Senhor, protegei tambêm, por favor, esta

cidade que nos sustenta por amor de vosso amor!

E a voz muito doce, muito suave, tornou a se

manifestar, respondendo:
Ela sofrerá males, mas será defendida por

minha proteção, por vossa intercessão.

Então a santa virgem Clara, decantada funda-
dora, mãe de muitas filhas, erguendo o rosto todo
banhado das lágrimas que lhe corriam, sem peias, dos
olhos que brilhavam, em virtude daquelas mesmas
santas lágrimas, encorajcu as cc.mpanheiras gue tam-
bem choravarÍI, e lhes disse, consoladoramente, para
espantar o pavor que lhes ia nos corações:

Eu vos garanto, qu,eridas filhas minhas, que
não sofrereis mal algum. Sômente, peÇo-vos, tende
confiança em Nosso Senhor |esus Cristo,!

Naquele ilresrro instante, o efeito seguiu-se à
palavra: os ferozes maom,etanos terríveis, feridos por
um terror repentino, fugiram, abalaram precipitada-
mente por cima dos muros que já haviam escalado,
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hàbilmente, vencidos gue foram pela virtude da ora..

ção. E Santa Clara, dirigindo-se às monjas tôdas,
que tinham ouvido misteriosa voz, disse:

Guardai-vos, minhas mui gueridas filhas,
guardai-vos absolutamente de falar disto a guem
quer que seja, enquanto eu viver.

A coragem da santa virgem certamente vinha
da antiga estirpe de guerreiros, cujo sangue lhe corria
nas veias.

Doutra feita, Vitalis Aversa, homem ávido de
glória e intrépido nos combates, levou contra Assis
o exército imperial que comandava. Cortou as árvo-
res dos arredores, destruiu ,e devastou as vizinhanças
e começou a cercar a cidade, alardeando que a toma-
ria, custasse o que custasse. E, tático consumado
que era, desta e daguela maneira, foi apertando o
cêrco.

Santa Clara, guando o soube, chorou profusa-
mente, e, chamando as irmãs, disse-lhes:

Todos os dias, recebemos benefícios desta
boa cidade. Seria de ímpio não socorrê-la na conjun-
tura extrema em que se encontra. Façamos quanto
estiver ao nosso alcance.

E, imediatamente, ordenou que lhe trouxessem
cinzas, que, apenas lhas deram, entrou a espalhá-las
sôbre a cabeça e sôbre as das filhas, dizendo-lhes:

Ide a Nosso Senhor, e a Êle, de todo o coÍâ-
ção, pedi a libertação da cidade, instantemente.

No dia seguinte, levantando o cêrco, todo o
exército debandou. E o soberbo chefe, retirando-se
contra a palavra que empregara, foi-se para sempre:
jamais pôde devastar o país, já que morreu poucos
dias depois, pela espada, conforme a Vita S. Clarae.
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Lê-se ainda, na Vita, gue o. aniversário daguele
dia do levantamento do sítio, por muito tempo foi
celebrado em Assis, como festa nacional.

Conta-se de Santa Clara de Assis gue, uma
noite de Natal, estando de cama, gravemente enÍêrma,
e não podendo ir com as irmãs à igreja, "Jesus Cristo,
seu espôso, não guerendo deixá-la assim desconso-
lada, Íê,-la miraculosamente transportar à igreja de
São Francisco e assistir a todo o ofício e à missa da
meia-noite; e, além disto, receber a santa comunhão
e depois ser $azida ao leito,-"Voltando 

as freiras para junto de Santa Clara,
acabado o ofício em São Damião, disseram-lhe:

ó nossa madre, soror Clara, gue grande
consolação tivemos nesta noite de santa natividade!
Prouvesse a Deus gue houvés,seis estado conosco!"

"E Santa Clara responde:
" ,- Graças e louvores rendo ao meu Senhor

Jesus Cristo bendito, irmãs minhas e filhas caríssimas,
porgue a tôdas as solenidades desta santíssima noite,
e maiores do gue as gue assististes, assisti eu com
muita consolação de minha alma; porgue, por pro-
cur,ação do meu pai São Francisco e pela graça de
meu Senhor Jesus Cristo, estive presente na igreja
do meu pai São Francisco; e com as minhas orelhas
corporais e mentais ouvi o canto e o som dos órgãos
gue aí tocaram; e lâ mesmo recebi a santa comunhão.
E por tanta graça a mim concedida, rejubilai-vos e
agradecei a Nosso Senhor |esus Cristo". (3)

(3) I Fioretti, c. XXXV.
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Conta-se também gue, "Santa Clara, devotíssima
discípula da Cruz de Cristo e nobre planta de monsíor
São Francisco, era de tanta santidade, gue não
sômente os bispos e cs cardeais, mas o próprio papa
desejava com grande afeto vê-la e ouvi-la, e freqüen-
tes vêzes a visitava pessoalmente.

"Entre outras veio o padre santo uma vez ao
mosteiro dela para ouvi-la falar das coisas celestiais
e divinas; e estando assim juntos em divinos co,ló-
guios, Santa Clara mandou no entanto preparar a
mesa e pôr nela o pão a Íim de gue o santo padre o
benzesse. Pelo gue, terminado o entretenimento esp,i-
ritual, Santa Clara, ajoelhando-se com grande reve,
rência, pediu-lhe gue se dignasse benzer o pão pôsto
na mesa.

"Respondeu o santo padre:
Soror Clara fidelíssima, guero gue benzas

êste pão e faças sôbre êle o sinal da cruz de Cristo,
ao gual te deste inteiramente".

"Santa Clara disse:
" - Santíssimo padre, perdoai-me: que eu seria

digna de muito grande repreensão se, diante do vigâ-
rio de Cristo, eu, que so,u uma vil mulherzinha, tivesse
a presunção de dar tal bênção".

"E o papa retrucou:
A fim de gue isto não seja imputado à pre-

sunção, mas ao mérito da obediência, ord€ro-te pela
santa obediência que sôbre êste pão faças o sinal da
ctuz e o benzas em nome de Deus".

"Então Santa Clara, como era verdadeiramente
Íilha da obediência, aguêles pães devotissimamente
benzeu com o sinal da santa cÍuz, Admirável co,isa
de ver-se! Sübitamente, em todos aguêles pães, aipa,-

receu o sinal da quz belissimamente gravado, e então
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daqueles pães uma parte foi comida e outra corseÍ-
vada por causa do milagre. E o santo p'adre, tendo
visto o milagre, tomando do dito pão e agradecendo
a Deus, partiu, deixando Santa Clara com a sua
bênção.

"Naquele tempo, vivia naquele mosteiro, soror
Ortolana, mãe de Santa Clara, e soror Inês, sua irmã,
ambas, com Santa Clara, cheias de virtude e de espí-
rito santo, e com muitas outras religiosas. Às guais
mandava São Francisco muitos enfermos: e êles, com
as suas crações e com o sinal da santa cÍuz, recupe-
ravam a saúde". (4)

|oergensen conta-nos assim o fim da santa fun-
dadora das pobres clarissas:

"Ao contrário de Francisco, por mais rígida
que fôsse a sua vida, Clara chegou à velhice; morreu
aos sessenta ancs, depois de quarenta e um de vida
monacal. Êste longo período foi enchido por um
acontecimento inolvidável: a morte de São Francisco
em 1226.

"Quando, percebendo estar perto de morrer,
Francisco f.êz-se levar lâ para baixc,, para a Por-
ciúncula, e estendeu-se na caminha na sua pobre celi-
nha, Clara mandou dizer-lhe que folgaria de poder
toryrar a vê-lo ainda uma vez. Mas, como resposta,
or.\rto disse a um dos frades:

\- Vai dizer a irmã Clara que ponha de lado
\steza. Neste momento é impcssível que ela

\r-me, mas dize-lhe que pode estar certa,
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tanto ela ccmo as outras freiras, de que tornarão a
ver-Íle antes da sua morte, e se acharão com'isso
grandemente confortadasl "

"Decorridos poucos dias, Francisco morreu.
Mas, no dia seguinte à sua morte, os habitantes de

Assis vieram buscar-lhe os despojos corporais, e,

juntamente com os Írades, transportaram-nos para
Assis, no meio de hinos e cantos de louvor, e de sons

de trombetas, levando todos os componentes do cor-
tejo uma tocha acesa e um ramo de oliveira. E,
quando, ao raiar daquela manhã de outubro, eflÇuâÍl-
to as névoas de prata ainda vagavam pelo vale e lhe
davam o aspecto de um mar imenso, o fúnebre co'r-

tejo atingiu as colinas de Sao Damião, já iluminadas
pelo sol, parou, e o corpo foi levado para a igreja e

depositado tão perto da grade das freiras, que estas
puderam ver, pela ultima yez, seu pai espiritual, co,mo

êste lhes prometera. "E os frades que carregavam
o corpo tiraram fora a grade, através da gual as

servas do Senhor costumavam receber a Santíssima
Eucaristia e escutar a palavra de Deus, e soergueram
do ataúde aquêle corpo venerável, e mantiveram-no
sôbre os braços, diante da janela, tão longo tempo
quantc,, paJa confôrto seu, podiam desejá-lo irmã
Clara e as outras monjas' como nos conta o
Speculum Perf ectiortis (Cup. CVIII, C[. a Vita Pri-
ma de Celano, c. X: "Esta cena piedosíssima pâs-
sava-se no atual côro dos frades em Sao Damião, Ílo
fundo do qual ainda á visível abrindo-se uma portinha
do respaldo - a janelinha pela gual as pobres mulhe-
res de São Damião puderam beijar as chagas, sêÍI-
tíssimas do seu pranteado Mestre" (Cavanna, ap.
cit., p. 107 )
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' "Depois, a igrejinha ressoou de tristes lamentos
e de ternos adeuses, de prantos e de soluços, porgue,
como diz Tomás de Celano, "quem não ficaria como-
vido até as lágrimas, se atrá mesmo os anios da paz
choravam amargamente?"

"Os anos passaraln, e Clara vivia sempre. Fran-
cisco se fôra, mas os seus amigos íntimos, Leão,
Ângelo, Frei |unípero, iam freqüentemente a São
Damião, e Clara entretinha-se de bom grado a falar
com êles, do tempo em que vivia o seu amado mestre.
Também Frei Egídio, que, aliás, segundo a expressão
de Berbardo de Quintaval, "deixavâ-se ficar conti-
nuamente recluso na sua cela como uma virgenzinha
na sua câmara", ainda ia de vez em vez visitar Clara.
Ora, numa destas visitas, sucedeu uma cena que

merece ser narrada, porque saturada de verdadeiro
espírito franciscano.

"tlm franciscano inglês, doutor em 1ssl6'gia,
pregava em São Damião, e os seus discursos eruditos
eram mui diferentes dos discursos ali outroÍâ pÍoruÍl-
ciados por Francisco. Todos notavam a diferença,
quandq de repente, do fundo da igreia, Frei Egídio
levantou avoz e clamou:

Cessa de falar, mestre, porque guero pre-
gar eu!"

"Logo o doutor inglês se calou, e Egídio falou,
"tcdo inÍlamado do espírito de Deus", diz-nos a
antiga legenda. Quando acabc,u, tornou a dar a
palavra ao pregador estrangeiro, que pôde terminar
o seu sermão. Mas Clara confessou, depois, que isso
que sucedera a alegrara mais do que se ela tivesse
visto ressuscitar um morto: "P«lrque era deseio de
nosso pai Francisco que um dcutor em teologia se

humilhasse tanto a ponto de consentir imediatamente
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em se calar, guando um frade leigo manifestasse a
vontade de pregar em lugar dêle" (Acfa SS. abril,
III, p. 239; Vita de F. Egídio, c. XII e LVIII).

"Chegou, finalmente, o momento em que tam-
bem irmã Clara ouviu o convite de irmã Morte.
Desde havia vinte e c,ito anos, ela, pcr assim dizer,
nunca cessara de ser atormentada pelo mal; e, no
outono de I 252, pareceu estar bem compenetrada do
seu fim. Contudo, a grande missão de sua vida ainda
não estava totalmente cuinprida. Clara ainda não
obtivera a confirmação explícita e absoluta do seu
"Privilégio de Pc,breza".

"Por aquela época, de Lião, para onde tivera
de fugir, expulso para ali pela soldadesca de Fre-
derico II, Inocêncio IV retornou a Italia. Em 1250,
êsse imperador, excomungado, morreu em Fioren-
zola; e, em setembrc, de 1252, pôde o Papa estabele-
cer-se livremente em Perúsia. Ora, havendo-se a
côrte pontifícia estabelecido pacificamente na cidade
umbra, o cardeal Rinaldo, o futuro Papa Alexan-
dre IV, que então era o sustentáculo e o defensor
das clarissas, foi a São Damião. De própria mão deu
a comunhão à irmã Clara; e ela, aproveitando aquela
visita, conjurou o cardeal a conseguir do Papa a
confirmação do seu privilegio.

"No verão de 1253, o próprio Papa, com a côrte,
foi a Assis, para ali visitar Clara, enfêrma. Quando
esta lhe pediu a sua bênção, a indulgência plenária
e a remissãc. total dos seus pecados, Inocêncio sus-
pirou:

Oxalá, filha, não tivesse eu, mais do que
tu, necessidade da divina misericórdia!"
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"Depois da partida do papa, crara disse às
freiras, gue lhe acorreram ao r"do. do leito:

Minhas filhas, precisamos agradecer a
Deus mais do que nunca! 

- 
Porque, esta manhã, eu

o recebi sob as espécies eucaristicas, e agora fui
reputada digna de ser visitada pelo seu Vigário na
terra!"

"Desde êsse momento, as freiras nãc, mais dei-
xaram o leito de clara. Inês, que, devendo dirigir
o convento de Monticelli, pertc de Florença, havia
trinta anos que vivia separada da irmã, veio também,
e ajoelhou-se, paÍa rezaÍ, próximo ao leito dela.

"os dias passavaffi, e a moribunda estava ser,-
pre no Ílesrlc, estado: havia mais de duas semanas
que não comia absolutamente nada, e, contudo, sentia-
se ainda bastante forte. Como o seu confessor a
exortasse à paciência, ela respondeu:

" - Desde que o nosso saudoso pai São Fran-
cisccr me descobriu as infinitas perfeições e os atÍa-
tivos de Cristo, nenhuma doença me pareceu pesada,
nenhuma pena demasiada cruel, t "ãhr-a penitên-
cia excessivamente dura!"

"Depois disse âcrs seus amigos da Porciúncula,
Leáo, Ângelo e |unípero, gue se aproximassem e lhe
Iessem a história da Paixão de Nos,so senhor. os
três aproximaram-se. Frei ]unípero comunicou-lhe
o seu tesc,uro das "novas de Deus", enguanto Leão,
ajoelhado ao pé do leito, banhava de lagrimas o leito
da moribunda, e frei Ângelo pr"c.rr.rrã consolar as
freiras chorosas.

Ê..Apósalguns.momentosdesilênciosolene,Cla-
lurmurou em vc,z baixa:
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Vai, ó minha alma, vai em ?1'' Po';; l:]l:
um guia seguro gue te mostra o caminho' Aquete

qu" i" criou-, tamÉém te santificou e te amou, e não

É"rrou de vigiar sôbre ti com tôda a ternura de uma

}J;-;"il [ilt; único do seu amor' E vós' Senhor'

sêde bendito por me haverdes criado'!"
..Depois , 

calo.,-se, de novo ficou imóvel, com

os olhos abertos, como se escutasse uma resposta'--;' 
A qr"- [alais?" perguntou-lhe uma freira'

À *irrhu alma!"- réspondeu solenemente

Clara.
"E, pouco dePc'is,- acrescentou:
" - Vês, miíha filha, o Rei da Gloria que eu

estou contemPlando?"
"Os olhás de todos, velados de lágrimas, olha-

vam para a moribunda. Mas Clara já não os vê. Sem

se cansar, mantém o elhar fixo na porta da celinha.

E eis que a porta se abriu e ela viu uma fila de virgens

que ,ô adiãntavam, vestidas de branco, com uma

.orou de curo na cabeça. E uma dessas virgens

vencia "* "rplendor 
e dãminava tôdas as outras. O

seu diadema, ornado de pedras preciosas, era o mais

f,rigid", e tôda a sua p"*ou irradiava uma luz doce

e ,irra que encheu a cela.
"Á b"l. dama luminosa atravessou as linhas das

suas companheiras,, para chegar a!é o leito de Clara,

e, ali, ..rirro.r-r" sObre ela e reco'briu-a tôda de um

â;túdíssimo. E fci assim, sustentada nos bra-

ç; ü úuriu, e sob o escudo do manto imaculado

àu Ruirrfru do Céu, que a alma de Clara subiu à

*àrrrao da "t"rrru 
be--at'enturança' O corpo da

morta ficou .tu .u*inha, e entre os dedos bnrijados

ela segurava a bula d-c' Papa, escrita d,ois-§ias antes'

.à- u".onfirmação solene e definitiva do direito, pata
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clara e suas monjas, de viverem conformemente ao
ideal franciscano (vita, c. vl; Bula clara clarís,
n. 57).

"O convento de São Damião subsiste ainda, e
é-,ros mostrado quase como c, conhecera Clara e suas
monjas. 

_ 
Ali revemos o minúsculo côro, onde as pri-

meiras clarissa s' Íezavam o breviário. Ao longo das
paredes vêem-se sempre os assentos todos [astos,
grosseiramente trabalhados, e, flo centro, uma estante
lixada, a antiga estante com os grandes antifonários,
abertos na página da festa do dà.

"Além disto, é-nos mostrada a sineta de que
clara se servi a para reunir as freiras para u oruçâo,
9 copo de estanho onde ela bebia após receber o
santíssimo sacramento, o breviário ár" frei Leão
escrevera para ela, e cujas páginas cada dia, a sua
mão folheava, e, depois, ainda, um relicário todo de
cobre, a ela dado pelo Papa Inocêncio IV.

"Há ali o refeitório, onde Gregório, IX foi hos-
pedado por irmã Clara, e onde, poi ordem do Papa,
ela benzeu os pães, sôbre cadã um dos quais, à
medida que ela os benzia, desenhava-se miráculosa-
mente uma cÍú2. E, depois de visitarmos a cela, estrei-
ta e baixa, de clara, podemos ver ainda o seu cha-
mado jardim, um pequeníssimo talude, com umas
poucas flôres, entre dois muros.

"Mas, do minúsculo terraço que encer(a êsse
jardim, descortinamos, por entre aquêles muros, o
pagnrfico panorama de tôda a regiãó umbra: vemos
Rivo Torto, a Pc'rciúncula, as esiradas brancas, âs
campinas semeadas de olivedos , e à pequena cidade
de Betona, lâ ao longe, entre as móntãnhas azuis."No jardim, depois, hâ um murinho cheio-de
terra, onde ainda desabrocham aquelas, flôres que
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eram as únicas amadas e

lírio, símbolo da Pureza, a
dade, e a rosa, símbolo do
homens!" (5) .

cultivadas pela Santa: o
violeta, símbolo da humil-
nosso amor a Deus e aos

santa clara faleceu no dia 11 de agôsto de

1253. À imitação de São Francisco, Í.êz o seu testa-

mento, c,nde Contou a Sua COnversão e reCOmendOU

í" ir.ã., sôbre tôdas as coisas, o amor à pobreza'

seguindo o espírito do seráfico pai'

Logo que se soube da morte da seráfica filha

do Pou"erello, tôda a cidade de Assis correu, aflita,
irrcontid d, à São Damiãc,, e o prefeito foi obrigado a

colocar guardas para que não lhe arrebatassem o

começaram o ofício dos mor-
: se cantasse o das virgens,
Santa anteciPadamente, mas

ver que não se devia "andar

corpo.
Os frades menores

tos e o Papa quis que

como para canc'niz aÍ a
o cardeal de Óstia fêz

tão depressa".
Assim, Íoi recitado o ofício e a

e o mesmo cardeal Íêz um sermão

das vaidades do mundo.

missa dos mortos,
sôbre o desPrêzo

cc,mo não se julgou conveniente deixar o corpo

de Santa Clara "* 
"São Damião, fora da cidade,

levaram-no a Sào f "rge, 
ond e o Pobrezinho de Assís

tinha sido enterraáo ãntes, e aquêle corteio, honrado

com.a presença do Papa e dos cardeais, Íêz-se ao som

das trámbetas, com tóda a solenidade possível.

(5) J. Joergensen, Vida ale §ão Francis@' Vozes' 1957'
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canonizada por Alexandre IV, em 1255, cinco

31". *"p.i: o corpo foi solenemente transferido para
Dao rJamlao, para o novc mosteiro que se tinha
construído na cidade, a mandado do papa.

Em 1265, alevantou-se uma igreja que tem o
flc,rr€ da santa virgem fundadora Jur'clarissas. o
papa clemente v consagrou-lhe o altar-mor, sob a
invocação da santa, e as relíguias, da filha de Favo-
rino e de ortolana ainda hoje ali se conservam ( Acta
SS., 11 Aug.),

uma das mais belas e poéticas passagens da
vida de são Francisco, que íala das árr.r, ã, quais
prego_u, está ligada, de certo modo, a santa ciaru.

contam c,s Fioretti como são Francisco recebeu
o conselho da santa virgem e do santo frei Silvestre
de que devia, pregando] .orrrrerter muita gente. Foi
pouco tempo depois da sua conversão, terid o jâ reu-
nido na ordem muitos companheirc,s e estava em
duvida sôbre o que devia Íàzer, se sômente entre-
gâÍ-se à oração ou dar-se à pregação: sôbre tal
questão, desejavâ, e muito, sabór a"vontade de D"rr."E pg.que a humildade que tinha não o deixava
presumir de si nem de suas oráções, pensou de conhe-
cer a vontade divina por meic, das oiações dos outros.
Pelo gue chamou frei Masseo e lhe disseassim:"vai a scror clara e dize-lhe da minha parte
gue ela, com algumas companheiras das mais espi-
rituais, rogue clevotamente a Deus se;q de seu ugrudo
mostrar-me o gue mais me convém: se me deditar à
pregação ou sômente à oração. E depois vai a frei
Silvestre e dize-lhe o mesmo
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"Êste fôra no século aquêle monsiot Silve{rq-,

que vira uma cÍuz de ouro sair da bôca de São

Érancisco, â qual era tão alta que ia atê o céu, e tão

larga que tocava os extremos do mundo. Era êste

["eí Silrrestre de tanta devoção e de tanta santidade,

ier", falavã com D"rr. E por isso São Francisco

tinha por êle grande devoção
'tFoi frei Masseo, e conforme a ordem de São

Francisco, deu conta da embaixada, primeiramente

a Santa Clara, e depois a frei Silvestre. O qual, logo

que a recebeu, imediatamente- se pôs em oração'- e'

i",rundo, obteve a resposta diviná, e voltou a frei

Masseo e disse-lhe assim:
Is,to disse Deus para dizeres ao irmão Fran-

cisco: que Deus'não o chãmou a êste estado sÔmente

para si, mas par? que êle obtenha fruto das almas e

que muitcs pór êle ieiam salvos"'
"obtida esta resposta, frei Masseo voltou a

Santa Clara páru sabá. o que ela tinha conseguido

de Deus; e ,àrporrd", qu" ãlu e outra companheira

ú"fru* obtido áe Deus a mesma resposta que tivera

frei Silvestre.
"Com isto, tornou frei Masseo a São Francisco;

e São Francisco o recebeu com grandíssima caridade,

lavando-lhe os pés e preparandã-lhe o jantar. E de-

ú; de .o*ár,' São ilráncisco chamou frei Masseo

ãÀ borqu", e ali, diante dê1e, aioelhou-se e tirou o
;;p;;: 

-po"ao ot braços em ctlrz' e perguntou-lhe:

Qrl J ãu. o'd""u que eu Íaça o meu Senhor

i"trt Cristo?'l' "Respondeu frei lV[assec:
Turrt" a frei Silvestre como a soror clara e

à irmã, Cri"to rÃpá"d"u e revelou que sua vontade
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é gue vás pelo mundo a pregar, pc,rgue êle não te
escolheu para ti sômente, mal ainda para a salvação
dos outros".

"E então Sao Francisco, ouvindo aquela rês-
pos,ta e conhecendo por ela a vontade de Cristo,
levantou-se coÍr grandíssimc, fervor e disse:

Vamos em nome de Deus".
"E tomou como companheiros a frei Masseo e a

frei Ângelo, homens ruátor. E, caminhando com
ímpeto de espírito, sem escolher caminho nem atalho,
ç.heggam a um castelo gue se chamava savurniano, e
São Francisco se pôs a pregar e primeiramente orde-
nou às andorinhas, que cantavam, gue f.izessem silên-
cio atê que êle tivesse pregado; e as andorinhas
obedeceram. E_ali pregou cõm tal fervor que todos
c's homens e tôdas as mulheres daquele .urt"lo, por
devoção, queriam seguir atrás dêlá e abandonar o
castelo. Mas São Francisco não permitiu , dizen-
do-lhes:

Nã9 tenhais pressa e não partais, que orde-
narei 9 que deveis Í.azer para a salvação de vossas
almas".

"E então pensou em criar a ordem Terceira
para a universal salvação de todos. E assim, deixan-
do-os muito consolados e bem dispostos à penitência,
partiu dali para entre Armano e 

-Bevagna. 
E, pas-

sando além, com aguêle fervor, levan-tou os oih"t
e viu algumas árvores na margem do caminho, sôbre
as quais estava uma quase infinita multidão de passa-
rinhos; do que Sao Francisco se maravilhou e disse
aos companheiros:

-" - Esperai-me aqui. rlcr cârrinho, que vou pre-
gar às minhas irmãs aves".
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"E, entrando nc carnpo, ccmeçou a pregar às

aves que estavam no chão; e sübitamente, as gue

estavam nas árvores, vieram e êle e tôdas ficaram

guietas até que Sãc Francisco acabou de pregar; e

áepcis nãc pãrtiram enquanto êle não lhes deu a sua

bênção. E' confcrme áepcis contc,u frei Masseo a

frei Tiagc de Massa, andandc São Francisco entre

elas a tocá-las com a capa, nenhuma se moveu'

"A substância da prédica de São Francisco foi
esta:

"Minhas irmãs aves, deveis' estar muito d$Íâ-
decidas a Deus, vossc Criador, e sempre em tôda

a parte o deveis lc,uvar, porque vcs deu liberdade de

"*. a todos os lugar"r, ãeu-vos uma veste duplicada

e triplicada; também porque reservou vossa semente

.na Arca de Noé, a fim de que voss'a espécie não

faltasse ao mundo; ainda mais lhe deveis estar.gratas
pelo elemento do ar gue vos concedeu. Alem disso,

rrao plantais e não c"ífui.; e Deus alimenta-vos e da

os rios e as fontes para beberdes, e oS montes e os

vales para vosso r"fúgio, e as altas árvores para f.a-

zerdes vossos ninhos L, porque não sabeis fiar nem

coser, Deus vos ves te a vós e aos vossos filhinhos;
muito mais vos ama o vosso Criador, pois vos Í.az

tantos beneÍícios, e portanto guardai-vos, irmãs mi-

nhas, do pecado de ingratidãc, e empregai sempre os

meios de louvaÍ a Deus".
"Dizendo-lhes São Francisco estas palavras,

todos e todos êsses passarinhos começaram a abrir

os biCos, a estender os pescoçc,S, â abrir as asas, e a

reverentemente inclinar ãs cabeças para o chão, e por

seus atos e seus cantos a demonstrar gue ?s palavras

áo pudre santo lhes deram grandíssima alegria.
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"E São Francisco, juntamente com êles se reju-
bilava, deleitava, maravilhava muito cgm tal multi-
dão de pássaros e com a sua belíssima variedade e
cc,m a sua atenção e familiaridade; pelo que êle devo-
tamente nelas louvava o Criador.

"Finalmente, terminada a pregação, São Fran-
cisco fêz sôbre elas Çr sinal da cruz e lhes deu
licença de partir; e então tôdas aquelas aves , em
bandos se levantaram no ar com maravilhosos câÍl-
tos; e depois, seguindo a crvz que São Francisco
Íizera, dividiram-se em quatro grupos: um vcou para
o criente e cutro para o ocidente, o terceiro para
o meio-dia, o quarto para o aquilão, e cada bando
cantava maravilhosamente, significando gue, como
São Francisco, gonfaloneiro da crvz de Cristo, fôra-
lhes pregado e sôbre elas feito o sinal da cruz, se§fuÍl-
do o qual se dividiram, cantando, pelas quatro partes
do mundc,, assim a pregação da cruz de Cristo reno-
vada por São Francisco devia ser levada por êle e
por seus irmãos a todc o mundo; os quais frades,
como os pássaros, nada de próprio possuindo neste
mundo, cc,nfiam a vida ünicamente à providência de
Deus. Em louvor de Cristo. Amém" (6 ) .

Na Vida de Sao Francisco, escrita pelo brilhante
filho da ilha de Fiônia, vem a "interessante, mas
obscuríssima questão da elaboração da Regra das
Clarissas":

"A primeira coisa que atrai a atenção de Hugoli-
no e ocupou o seu gênio c,rganizador foi o movimento
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(6) I Fioretti.
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s'uscitado pela pregação dos frades menores no
mundo feminino. Quanto a Clara e às suas monjas,
o próprio Francisco providenciara para organizá-las,
obtendc, para elas o convento de São Damião; além
disto, prometera tomar cuidado dos interesses delas,
temporais e espirituais, enquanto vivesse. Mas como
poderia estender esta promessa às inúmeras mulheres
que agora vinham pedir aos frades quererem, como
êles, prover a própria salvação?

" A Forma uiuendi c,u regra de uida que Fran-
cisco dera a Santa Clara e às suas monjas, impunha
a estas simplesmente " uiuerem segundo o Euangelho" ,
isto é, na pobr eza, no trabalho e na oração. Após a
distribuição dos seus haveres aos pobres, as monjas
de São Damião não mais podiam aceitar nenhuma
propriedade, nem diretamente nem por interme diâ-
rios. Exceção feita sômente, para o próprio conven-
to, com uma porção de terreno em tôrno, tanto quanto
era indispensável para que êle pudesse estar isolado
do mundo. E êste terreno não podia ser cultivado
senão para horta e para uso particular das monjas.
Êste era o priuilégio de pobreza que, em 1215, Ino-
cêncio III confirmara a Clara, por intercessão de São
Francisco.

"A isto se limitava, pcis, tudo o que existia, em
matéria de Regra, para Clara e para as suas monjas;
e mister se f.az cbservar que esta Regra vigorava
sômente para São Damiãc, pois que Francisco não
havia pensado na possibilidade de outros conventos
da mesma espécie. Por istc,, agora, tratando-se de
achar um expediente para regular a situação de
muitas moças que, de tôdas as cidades da região,
afluiam para os frades e desejavam levar vida reli-
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giosa, Hugolino achava-se de mãos inteiramente
livres.

"Assim, entre l2l7 e 1219, achamo-lo ocupado
em fundar e organizar a Ordem que em seguida
devia dizer-se das Clarissas, mas gue, nos docütrreo-
tc,s da época, ê designada com os nomes mais va-
riados.

"LIm clocumento importantíssimo para entender
o desenvolvimento da Ordem das Clarissas ê. um
Breve, escrito a 27 de agôsto de 1218, por Honório
III a Hugolino. Com êste êle responde a uma carta
em gue o cardeal comunicara ao Papa que grande
númerc, de moças e de outras mulheres desejavam
fugir às pompas do mundc, e construir para si casas
onde pudessem viver sem possuir nada mais senão
aquelas mesmas casas, com uma capela ou uma igreja
contígua. Hugolino acrescentava gue, paÍa êste [im,
haviam-lhe sido oferecidcs cliversos terrenos', e que
êle agora pedia a faculdade de os aceitar em nome
da Igreja Rc,mana, de modc que os conventos que
nêles se construíssem fôssem subtraídos à autori-
dade dos bispcs locais, e dependessem diretamente
de Roma.

"Na sua resposta, Honorio concedeu a Hugo-
lino essa faculdade: nenhuma outra autoridade a não
ser a sua, nem espiritual, nem temporal, poderá inge-
rir-se nos conventos, sobreditos, e êste privilégio
excepcional durará enquanto as monjas que os habi-
tarem permanecerem [ie;s aos seus votos de pobr eza.

"Antes que Hugolino recebesse êste Breve, o
bispo |c,ão de Perusa, a 30 de julho de 1218, dera o
seu consentimento para a construção de um convento
de mon jas, da espécie sobredita, no Monte Luce,
próximo de Perusa. Em compensação do direito de
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se subtrair à sua autoridade, o bispo exigia, simples-
mente, da parte das freiras, o dc,nativo anual de una
libra de cêra, aos 15 de agôsto. Pelo mesmo tempo,
Hugolino fazia diligencias para a instituição de três
outros conventos de mon jas, em tudo semelhantes
àquele: um em Sena, perto da pcrta Camollia, um
em Lucca (Santa Maria in Gattaiola ) , e finalmente
um em Monticelli, pertc, de Florença.

"único fundamentc da vida religicsa, nesses
conventos, era sempre a pcbre ze e a renúncia a tôda
propriedade. A pregação e a vida franciscana haviam
feito sair do mundo tôdas aquelas mulheres, para se
enclausurarem nos conventos.

Ora, quando em seguida se tratou, junto a Hugo-
lino, de estabelecer uma verdadeira Regra para êsses
novos conventcs, o cardeal logo se recordou da deci-
são do concílio Lateranense de 1215, que proibia
ditar novas regras para ordens religiosas. Em vista
das novas ordens, que numerosas haviam surgido em
tôrno do ano 1200, e para pôr fim à confusão que daí
derivava, o Ccncílio fc,rmalmente decretara que, no
futuro, nenhuma ordem nova seria aprovada pela
Igreja" (7 ) .

"Assim como Domingos escolhera para a sua
ordem a regra de Santo Agostinho, o cardeal esco-
lheu, para as Irmãs Franciscanas, a mais antiga e a
mais veneranda de tôdas as leis monásticas do Oci-
dente: a regra beneditina.

I

(7) Ver Sáo Domingos, 4 de agôsto.
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"Assim fazendo, Hugolino conformou-se, por-
tanto, ao princípio considerado por Francisco êssen-
cial e indispensável, isto é, a pobre za evangélica. O
próprio terreno em que estavam ccnstruídos os coÍl-
ventos não era propriedade das freiras, mas perten-
cia a Hugc,lino, em nome da Igreja Romana. Nao
tinha sido assim que Francisco se recusara possuir a
Porciúncula, e continuava a considerar aquãle terre-
no como propriedade de uma abadia beneditirlã, pa,-
gando a esta um foro anual?

"Foi, pois, a Regra de São Bento, tornada mais
rígida somente naquilc, gue dizia respeito à pobreza,
que foi imposta às irmãs clarissas. Estas, todavia,
não deviam observar ao pé da letra essa regra
como mais tarde formalmente o declarou Inocêncio
IV: só eram obrigadas, em geral, a levar ent corver-
t_o uma vida de obediência, de pobr eza e de castidade.
A estas se juntavam regras rigorosíssimas de clau-
sura. Nenhum estranhc, podia entrar no claustro, e
as freiras deviam, de ora em diante, renunciar à obra
de enfermeiras que Tiago de vitry afirma haverem
elas exercido a princípio. Foi certamente Francisco
qugm quis a clausura mais rigorosa , para impedir
tôda relação entre as monjas e ós seus frades : dizem
ainda que Hugolino chorou de compâixão quandô,
junto cc'a Francisco, compilou uquêle. artigos tão
severos. Tanto é verdade que, após a morte dõ Santo,
êle procurou abrandar algumas 

-das 
mais duras entre

as prescrições da Regra.
"Assim, desde 1219, as clarissas viveram segun-

do a Regra de são Bento, à qual tinham sido aditãdos
os chamados "preceitos para São Damião". Estas
são, e videntemente, a antiga f orma uiuendi que.Frãà:
cisco dera a Clara, e que agora pass ava a segundâ

385
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linha, mas sem nada perder do seu vigor. E não há

necessidade de dizer que a essência dêstes preceitos
(obseruantiae) era sempre o privilégio de pobreza,
cu ja aprovação Clara, conformemente ao uso do
tempo, 

-pedirá 
a cada novo Papa que subir à cátedra

de São Pedro.
"A regra formulada em l2l9 ficou em vigor

enquanto Francisco viveu, tanto para as freiras de

Sãó Damião como para as clarissas em geral. 
-Fci

depois da morte do- Santo que, comc já disse, Gre-
goiio IX procurou introduzir-lhes algumas modifi-
õações, especialmente no capítulo da pobreza. Achava
êle que, "em consideração da tristeza dc's tempos",
seria bom, para as freiras, possuir um poucc de ter-
reno, pelo qual fôsse assegurada ao convento uma

renda t"gutá, em lugar de continuar a existência das

religiosai a depender tôda das esmolas. Êle coÍt-
sultôu Clara, como se disse, mas Clara recusou-se
absolutamente a aceitar o sugerido.

"De fato, a 17 de setembro de 1228, veÍlo-lâ
solicitar de Gregório, como dos seus predecessores,

a confirmação do privilegio de pobreza. As clarissas
de Perusa, por seu lado , f.izeram renovar êste mesmo

privilégio i tO de junhc, de 1229 e Inês, irmã de

Cluru, obteve-o igualmente para o seu convento de

Monticelli, perto de Florença.
"Outros conventos, ao invés, mostraram-se me-

nos rigorosos. A vários dêles, por êsse mesmc'tempo,
foram- concedidas impcrtantes propriedades, e não
só para seu uso atual, mas em verdadeira posse, com

dirãito de herança. Fàcilmente, pode-se conceder como

êste desligamento do espírito franciscano eRches-

se de angõstia e de ansiedade a alma de Clara. Ao
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menos tinha ela a consolação de dizer a si mesma
gue, enquanto ela vivesse, são Damião ficaria sendo
" a tôrre fortificada da suprema pobreza". Mas,
que sucederia quando ela não maió existisse?

" Por aqui se explica o seu zêlo em substituir a
r.egra beneditinâ, e o seu apêndice sôbre o privilégio
da- pobreza, por uma nova regra, verdadáirameite
todo franciscana. Esta regra, gue certamente devia
conceber e compilar ela piopriá, e aquela que Ino-
cêncio IV ccnfirmou, dois dias antes da morte da
Santa.

"Esta nova legra das clarissas é quase tôda
moldada na regra franciscana. Como esta, é dividida
e.q doze capítulos, a maicria dos quais, aliás, não
difere muito das formuladas por Í{ugolino e pá,
Francisco em l2l9; mas sente-se que o ponto que
clara mais tem a peito é a obrigaçáo da pobr 

"r^,i ",verdadeiramente, quandc, ela .h.gu a tratar dêste
assunto, logo abandcna o estilo impessoal do legis-
lador, para se pôr a falar com tôda á arma. Escreire,

"Desde que o Pai celeste se dignou de me ilumi-
nar o coração c9m a sua graça, e desde que, seguindo
o exemplo e a doutrina do nosso santo pãi Fraácisco,
cc,nduziu-me para a trilha da penitencia, pouco tempo
depois da conversão dêste mesmo santo pai, 

"u 
e ã,

minhas irmãs prometemos voluntàriameúe obediên-
cia a êste pai bem-aventurado".

"E agora, tornando a pensar naqueles tempos
felizes, iâ agcra tão distantes, em que era dissera
adeus ao mundo, eis que as recordaçõãs se lhe depa-
ram à alma uma após outra! clara releúbra tôãas
as palavras saídas da bôca dc, seu mestrre e diretor
dileto, em honra da sua Dama, a nobilíssima pobreza,
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e apressa-se a escrevê-las. Com mão intrépidâ, eS(fe-

ve o parágrafo em que se acha exposto' effi todo o

,"u ,ígo, irerorável, o Preceito ideal'

"As Íreiras não possuirão nada; mas deverâo

ir pelomut do, .L*o forasteiras-e- pere.grinas' servindo

u 
'D"r, na Pobreza e na humildade!"

nada; deverão

. "Por baixo destas

na véspera do dia em

olhos, após solenemente

palavras, o PaPa
oue Santa Clara
á sêlo de Roma"

Inocêncio,
fechou os
(8).

***

t-



SÃO PORCÁRIO e COMPANHEIROS (*)

M ártires

São Porcário, abade do mosteiro de Lerins, com
cento e cinco monges, seus companheiros de vida
religiosa, foi, como êstes, massacrado pel a f.e católica
pelos bárbarc,s.

Segundo a Vida latina de Santo Honorato, redi-
gida no século XI ou XII, a morte de São Porcário
ocorreu no século IX.

Assim, nos tempos de Carlos Martel, em 732,
os sarracenos devastavam as costas da Provença.
Um anjo, entãc, apareceu ao santo abade e lhe ârur-
ciou que os bárbaros, dez dias mais tarde, rlâssâ-
crá-lo-ia, bem como aos seus irmãos no Senhor.

Com efeito, no dia gue o anjo estabelecera,
escondidas' as relíquias do mosteiro, os infiéis che-
garam a Lerins.

A primeira coisa que f.izeram, chegados que
foram ao convento, foi perguntar dos tesouros. Como
nada obtivessem dos monges, massacraram-flos
incontinenti e impiedosamente.

[Jm monge do mosteiro, todavia, escapou e foi
refugiar-se ruÍla caverna que existia por perto, nas
montanhas. Dali, viu êle, segundo a lenda, as almas
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dos irmãos, mortos tão horrivelmente, subirem ao

ceu, "brilhantes como estrêlas".

Depcis que os sarracenos se foram, o irmão
escc,ndido deixou o couto e, ajudado por pessoas do
lugar, enterrou os corpos dos mártires.

O mcsteiro de Lerins somente vinte anos depois
seria restabelecido.

***



SANTO EUPLIO (*)

M ártir
Sob o nono consulado de Diocleciano e o oitavo

de Maximiano, a 29 de abril de 301, em Catana, a
"ilustre -cidade de Catana", na Sicília, Euplio, no
tribunal, de pé, destemeroso, gritou:

Eu desejo morrer, porque sou cristão!
Calvisiano, o corretor, olhou para os lados don-

de vinha aquela vaz, e depois disse:
Que me tragam aqui guem gritou.

Euplio apresentou-se diante dêle imediatamente,
nas mãos trazendo c,s santos evangelhos.

Tu trazes contigo, disseram-lhe, maus livros,
contrariando as ordens dos nossos imperadores.

Ao que Calvisiano, o Corretor, acrescentou:
Donde vem os livros? De tua casa?

Euplio respondeu:
Eu não tenho casa, meu Senhor o sabe.

Calvisiano considerou-o por um curto instante,
de olhos semi-cerradc,s, e perguntou:

Êsses livros te pertencem?
Tu os vês!
Com efeito, tornou o corretor, eu vejo que

tu os trazes. Que dizem êles? Lê-os para rnino,
Euplio;
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Eu os conheço perfeitamente. São os santo,s
evangelhos segundo São Mateus, São Marcos, São
Lucas e São |oão.

Calvisiano:
De que tratam?

Euplio:
Tratam da lei do Senhor meu Deus, que eu

recebi dele.
Calvisiano:

O que tu nos contas, qualquer um pode ter-te
ensinado.

Euplio:
lâ te disse que a recebi de Nosso Senhor

|esus Cristo, Filho de Deus.
Calvisiano:

Essq tua linguagem é assaz clara para todos
nós. Levem-no para o cárcere.

A 12 de agôsto daquele mesmo ano de 304,
Euplio retornou ao tribunal. Disse ao, mesmo Cal-
visiano, corretor:

Aquilo que disse, mantenho-o agora.

Calvisiano:
Ainda retens contigo os livros proibidos?

Euplio, serenamente:
Retenho-os.

Calvisiano:.
E onde estão?

Euplio, solenemente:
Em mim.

Calvisiano:

- Se tu a.ind4 os tem,.

Fuplio:
Estão em mim.

traze-mos.

,r-''-
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E, Corn um gesto, indicou -que,, se não -os trazia
consigc, aos textos escritos, conhecia-os de cor.

Calvisiano:
Agarrai-o, e supliciai-c até que consinta em

sacrificar aos deuses!
' Depois de torturado longamente, para ver se a
fé'triunfaria, disse o corretor:

;- Os inimigos dos nossos grandes deuses, os
que não se submetem acs imperadores e que perma-
necem vcluntàriamente nos crimes, devem morrer
ràpidamente ncs suplícios. Exortamos-te, Euplio, que
disseste coisas insensatas no tribunal , a te retratares,
se não quiseres morrer!

C intrépido seguidor de Nosso Senhcr, conde-
nado a ser clecapitado, pereceu pela espada recebendo
a gloriosa palma do martírio.

No mesmo dia, em Milão, a comemoração de
Santo Eusébio, bispo e ccnfessor, no século V.

Em Benevento, na ltâlia, São Cassiano, bispo,
no século IV.

Em Remiremont, Santa Cecília, abadêssa
{ seculo VII ) . Também chamada Clara ou Sige-
berga, foi quem pediu que se escrevesse a Vida-de
São Romarico. Deram-na, mais tarde, como filha
daquele Santo, tornada abadêssa dc mosteiro [un-
dado pelo pai. - Em Hugsburgo, Santa Hilária, mãe
de Santa Afra, mártir, que, velando o túmulo da fi-
lha, foi, pela fe de |esus Cristo, queimada no mesmo

lgur pelos perseguidores com Digna, Euprépia e
Eunônia, que a acompanhavam. Cãm ela Áofreram
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no mesmo dia e na mesma cidade e,s sântos Quiríaco,
Largião, Crescenciano, Nímia, |uliana e vinte outros.

- Na Síria, os santos Macário e |ulião, mártires. -
Em Nicomédia, Santo Aniceto, conde, e São Fotino,
seu irmão, martírizados com váric.s outros, sob o
imperador Diocleciano. Em Faléria, na Toscana,
martírio de São Graciliano e de Santa Felicíssima,
virgem, que foram, primeiro, rudemente maltratados
na bôca com pedras, por terem confessados a fê,

e enfim, perecendo pela espada, obtiveram a palma
do martírio, que tinham ardentemente desejado.
Em Bréscia, Santo Herculano, Bispo.

***
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IJ., DIA DE AGÔSTO

SÃO MÁXIMO DE CONSTANTINOPLA

Monge e Mártir

Nasceu em Constantinopla, pelo ano 580, de uma
antiga nobreza e seus pais tinham poucas pessoas
acima dêles. Fizeram-no bat izar ainda peguênino e
o educaram tão bem, que se tornou um doÁ homens
mais sábios dc,século. Sua capacidade era tanto mais
notável, guanto o cobria uma grande modéstia. O
imperador Heráclio, colocou-o ccotra vontade a seu
serviço e o f.êz o primeiro de seus secretários. Mas
o amo,r do retiro e tambem o início da nova heresia
obrigararn-ro a deixar a côrte e a se encerrar no
mosteiro de Crisópolis, perto de calcedônia. Depois
d-" "j ter praticado exatamente as regras, foi eíeito
abade. O temor dos bárbaros, isto é, dos persas e
dos árabes, gue mantinham o oriente r.*pr" al.ar-
mado, fc-lo passar ao ocidente e êle se deteve na
África.

Escreveu grande número de cartas, opúsculos
e tratados sôbre os principais artigos da fe é au pie-
dade cristãs, cinco diálo§os, por muito tempo atri-
buídos a Santo Atanásio, os dôis primeiros, entre um
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orto,doxo e um anomeano, sôbre a divindade coo-
substancial do Filho; o terceiro, entre um ortodoxo e

um macedônio, sôbre a divindade do Espírito Santo,
o guarto e o guinfs,, eÍltre um ortodoxo e um apolina-
rista, sôbre que o Filho de Deus realmente se f.Cz

homem, tomando uma alma racional de um corpo
humano como os nosscs.

Quanto à moral e à piedade cristãs, eis como lhe
põe o fundo misterioso, numa carta ao padre Talássio,
superior dcs monges. Há três coisas que atraem
o homem, ou melhor, para os quais se dirige livre-
mente: Deus, a natureza e o mundo. Cada urrl,
atraindo-o, desliga-o, dos dois outros, transforlrlâ-o
em si e o Í.az tornar-se, por inclinação, o gue êle
mesmo é por natureza, Se é Deus que o leva, êle o
f.az tornar-se deus por participação, concede-lhe por
sua graça uma deificação scbrenatural e o des_liga

assim perfeitamente da natureza e do mundo. Se é

a natureza que o leva, ela mostra-o so ho'mem da
natureza, certo meio entre Deus e o mundo, gue não
participa vcluntàriamente, nem de um nem de outro.
Se é o mundo que o arrast a, Íaz dele um bruto, isto é,

da carne sômente, inspirando-lhe ambições que o
afastam da natu reza e de Deus, e o ensina a Íazet
coisas contra a natur eza. Os dois extremos, isto é,

Deus e o mundo, desligam então um do outro, como
também do meio ou da natuÍeza. Se o meio ou a
natureza somente o sobrepuiam, ela afasta o homem

igualmente dos dois extremos, Ítãc, lhe permitindo nem

sã elevar atê Deus, nem se abater atê o mundo. Desde

que o homem se prende voluntàriamen te a uma dessas

três coisas, sua ãção muda imediatamentb com-: êle. e,

êle mesmo chama,se diferentemente, ou carnal, ou
animal ou espiritual. O caráter distintivo do homem
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carnal é só saber f.azer o-mal; do ho,mem animal,
lão, querer nem f.azer o mal, nem o suportar. Do
homem espiritual querer f.azer só o bóm e sofrer
corajosamente, pe_la virtude, tôdas as espécies de rfl,ã-
Ies. A isso são Máximo induz o hegúmeno Talás-
sio. (l)

Todas as suas obras de piedade e de moral têm
pcr fim elevar assim o homem da vida carnal e brutal
à vida humanamente racional e, da vida puramente
humana à vida sobrenatural e divina. Êsses são os
setenta e um capítulos cu resumos, nos quais, sôbre
diversos assuntos de teologia, de filosofiá, de moral,
+ Iiteratura, reúne as sentenças mais notáveis da
Escritura santa, dos Padres dá Igre ja e mesmo dos
personagens mais ilustres dc, paganismo. A sabe-
doria pagã serve-se disse, como áe introdução para
a sabedoria cristã. (2)

Na sua rnistagogia ou explicação simbólica das
cerimônias da missa, como ê celebrada ainda entre
os gregos, eleva-se continuamente da cerimônia exte-
ricr à significação misteriosa e espiritual. primeiro
a Igreja mesma é uma imagem de Deus. Do mesmo
-o-do gue Deus encerra supereminentemente em si
tôdas as criatyfas, que deu ó r"" a tôdas, que abraça
tôdas em sua Providência, e que, por seu pod"., le.ra
tôdas à unidade, sem destruir d; modo argum sua
distinção, do mesmo modo a Igreja de Deu." 

"rr.".ruem seu seio uma multidão inumerável de fieis de tôdas
as idades, de todos os sexcs, de tôdas as condições,,
de tôdas as línguas, a quem ela deu origem, a quem
conserva a vidã e que Í"rru sem cessar á unidade da

(1) Op. S. Maxirmi, edit. Combef., in FoI., t. II p. 251
(2) Idem, t. III, pág. 528.
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fê e do amor em |esus Cristo, sem jamais destruir
suas diferenças pessoais. A Igreia material é uma
imagem do universo. O universo tem duas partes: o

mundo dos corpos e o mundo das inteligências, que é
como o santuário. Uma igreja tem duas partes: a
nave, onde se põe a multidão do povo; e o santuário,
onde estão os ministros, escolhidos entre os mais

espirituais e que o devem ser. O universo visível é
para si como uma igreja, onde a terra é como a nave,
e o céu o santuário. Assim, do mesmo modo, do
homem: o corpo é o templo, a alma, o santuário, o

espírito, o altar do sacrifício, a Igreia é o hornem

espiritual e o homem uma igreja mística. Pode-se
dizer o mesmo da Escritura Santa: o corpo é a letra,
a alma é o sentido. O Pontífice que entra pela nave
do santuário para se assentar no trono; é a imagem
de ]esus Cristo, Pontífice eterno, que neste mundo se

carrega de to,dos os seus crimes; expia-os por seu

sacrifício e, depois, sobe ao cráu e assenta-se sôbre o
trono de sua glória. ( 1 )

Com essa inteligência profunda da fe e da pie-
dade cristãs São Máximo espiritu aliza tôdas as ceri-
mônias da missa. Pela mesma causa, escreveu dos
comentários sôbre as obras de São Dionísio Areopa-
gita, que iulgamos, cc,mo êle, ser realmente do santo
Bispo de Atenas. Nos nossos dias e ha vários séculos,
pela culpa dos que tinham de instruir, muitos cristãos
perderam o sentido daquela antiga espiritualidade.
Doutôres e discípulos vêem muitas vêzes nas igreias
sômente as paredes, ou quando muito, uma ordem de

arguitetura. Um sentido mais elevado lhes parece

(1) Opera S. Maximt, edit., CombeÍ., fun-fol., t. II, p' 489' -r-
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pelo menos estranho. Esguecem-se de que nossas
igrejas, com sua nave e o santuário são construídos
sôbre o modêlo do tabernáculo de Moisés, que tinha
sua nave e seu santuário. Êles se esquecem de que
êsse tabernáculo foi erigido sôbre o modêlo que Dáus
mesmo mo,strou a Moisés; f.aze tudo segundo o rno-
delo que te foi mostrado na montanha à que, assim,
o modêlo primitivo de nossas igrejas está no céu é
de Deus. Êles se esquecem de que muito tempo antes
de São Máximo, e mesmo antes de São Dionísio
Areopagita, São Paulo, em sua Epístola aos Hebreus,
emprega todo um capÍtulo para explicar o mistério
daquelas duas partes do tabernáculo e pela mesma
razáo, de nossas igrejas, e que êle f.az uma grande
recriminação aos fieis da Palestina por não estarem
mais adiantados na inteligência espiritual dessas
coisas ( I ).

O grande número de opúsculos de São Maximo
refutam a heresia do monotelismo. Êle trata a fundo
a questão das duas naturezâs, das duas vontades, das
duas operações, definindo exatamente os têrmos, dis-
tinguindo os diversc,s sentidos das palavras, mais ou
menos sinônimas e respondendo às mais úteis obye-
ções dos adversários. Vários dêsses opúsculos ou
cartas são dirigidos a Marinc, padre da ilha de Chi-
pre; alguns a um chanceler do imperador, chamado
loão. Escreveu, dentre c,utros, a Estêvão, Bispo de
Dore, primeiro sufragâneo de |erusalém, uma-refu-
tação dogmática da Etése de Heráclio, onde êle mos-
tra que ela ê contrária à 'Escritura e aos Padres,
enguanto concorda com os hereges, gue confundem

(1) Hebr.9e15.
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as duas naturezas em fesus Cristo e cô,m os quê o
dividem em duas pesscas. ( I )

Numa carta ao padre Marino, onde f.az ver gue
os Padres reconhecem em ]esus Cristo duas vontades,
São Máximo diz: Eu estou mesmo persuaàido de
gue o Papa Honório, falando em sua carta a Sérgio
de uma vontade, não negou as duas vontades natu-
rais, mas ao contrário, as estabelece. Pois êle sÔmente
negou a vontade carnal e viciosa. A razáo gue dá
prcvâ-o, isto é: gue a divindade tomou ncssa natu:
Íeza e não nosso pecado. São Máximo cita em apoio
uma passagem onde Santo Atanásio fala {e umq só
vontade, de uma maneira bem mais fcrmai. mas no
mesmo sentido. Que êsse fôsse o sentido de Honório,
seu secretário ainda vivo atestava-o. O abade Anas-
tácio, tendo ido a Roma e informando-se porque e
como se encontrava na carta a Sergio a expressão de
uma vontade, os principais personagens deplora-
vâür-no e desculpavam; mas o santo abade |oão',. que
tinha ditado a carta em latim, afirmou gue não tinha
absolutamente feito menção de uma vontade numêri-
camente uma, embora a coisa tenha sido interpolada
por aguêles gue traduziram a carta para o grego e
gue, enfim, não se tinha nenhum pensamento de
excluir a vontade natural do Salvador, enquanto
homem, mas sômente a vontade viciosa que está em
nós. Sobre isso, São Máximo admira a ousadia 'e a
esperteza dos sectário s. (2) Êsses fatos são de grandê
importância para se julgar egüitàvelmente ô Papa
Honório.

(.1) T. II, p. 81.

(2) Op. S. llIaxim., t. II, p. 129. Labbe, t. V, p. 1763.
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A ciência e as virtudes de São Máximo conii-
liaram-lhe tão grande autoridade gue um personagem
da classe dos ilustres, chamado Pedro, julgou dever
escrever-lhe para lhe recomendar o patriarca Pirro,
quando r" rálrro, em Constantinopla. Máximo res-
pondeu que tinha estado a ponto de ir êle mesmo,
para Ihe mcstrar gue Pirr,o e seus partidários uniam
a impiedade à ignorânciai mas temera agir contra os
cânones, dando aquêle passo sem 'a vontade dos
homens apostólicos da Santa Sé, gue dirigem, se-
gundo a lei de Deus, tôda a plenitude da Igreja cato-
lica. A Ecthese, de Heráclio, é pior gue tudo o que
a precedeu; Sérgio a concebeu, Pirro a gero,u, os
cutros a desenvolveram. Ousam espalhar gue o divino
Sofrônio pensava como êles, ele, gue pregou com
tanta exatidão os dogmas da Igreja. Puseram a
Ecthese sob o nome do imperador, como depois êle
o declarou. Para a sustentar, compuseram peças,
reuniram assembleias ilegítimas de bispos, vindos,
não de vontade própria, mas à fôrça; bispos que fugiam
da espada dos bárbaros. Enviaram de um lado e de
outro ordens e ameaças contra os piedosos fieis.
Devemos rir, acrescenta, ou melhor, devemos chorar
à vista dessas desgraças, gue ousam citar pretensas
decisões da Se Apostólica, favoráveis à ímpia Ecthese,
tentaram colocar em suas fileiras o grande Honório e
apresentam-se aos c,lhos do mundo com a autoridade
de um homem eminente na causa da religião. Quem
então foi capaz de inspirar tanta ousadia a êsseS
falsários? O ilustre Sofrônio? Que homem piedoso
e ortodoxo, que bispo,, que igre ja, náo os conjurcu a
abandon aÍ a heresia? Mas sobretudo, gue náo f.êz o
divino Honório? Depois, seu sucessor, o velho Seve-
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rino e, depois dêle o venerável foão? Que não Íêz
o bem-aventurado Papa que governa neste momento?
E o Oriente inteiro, o Ocidente, não pouparam lágri-
mas e orações, guer para acalmar a Deus, guer pata
dobrar a êles mesmos?

São Máximo conclui sua carta com estas refle-
xões: Se a cátedra romana não ignora gue Pirro deve
ser rejeitado, gue êle tem maus sentimentos e uma
má crença, ê evidente gue todo aguêle gue anate-
matiz:a os gue rejeitaram a Pirro, anat ematiza a Câte-
dra romana, isto é, a Igreja católica. Deixo de dizer
que anatematiza a si mesmo, se todavia está em
comunhão com a Se de Roma e com a Igreja católica
de Deus. Eu vos ro,go então, Senhor, gue proibais
a todos chamar a Pirro de muito santo, pois a santa
regra não o permite. Decaiu de tôda santidade aguêle
gue voluntàriamente saiu da Igreja católica. Não
devemos louvar de maneira alguma aguêle gue é con-
denado e rejeitado pela Se Apostólica de Rom a, até
gue seja recebido por uma co.nversão sincera e por
uma confissão ortodoxa da fé. Se então, não guer ser
nem herege nem ser cham'ado de tal, gue satisfaça,
não a êste ou àguele; seria supérflu o e furazoável. Há
alguêm gue, uma vez escandalizado, escandaliza a^

todos e gue, uma vez satisfeito, a todos satisfaz indu-
bitàvelmente. Que se apresse então em satisfazer a
todos, satisfazendo à Sé de Roma. Satisfeita a Sé,
todos o chamarão de piedoso e ortodoxo. Querer
persuadir e surpreender meus semelhantes, é perder
tempo, se êle não sati sf.az e não implora ao bem-âveo-
turado Papa da mui santa Igreja de Roma, isto ê,

à Sé Apostólica que recebeu do verbo, Encarnado e

de todos os santos concílios segundo os sagrados
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cânones, o império absoluto (in omnibus et per cmnia
imperium) de tôdas as igrejas do universo, assim
como a autoridade e o poder de ligar e desligar. Pois,
com êle o Verbo, que governa as virtudes celestes,
liga e desliga no céu. Se então crê dever satisfazer
ac's outros e não implora ao bem-aventurado Papa de
Rcma, age como indivíduo acus'ado de homicídio ou
de outro crime, que se esforçaria por provar sua ino-
cência, não àqtrele que recebeu o poder legítimo de
julgar, mas a particulares que não tem nenhum poder
deoabsolver. (1)

Estas são as palavras de São Máximo; palavras
tanto mais notáveis quanto são de um santo e de um
santo de Constantinopla. Fleury, que as não podia
ignorar, teria bem podido dizer uma palavra sôbre elas.

São Maximo teria logo uma c,casião mais solene
cle desenvolver o maravilhoso conhecimento que tinha
dos dogmas cristãos. O patriarca Pirro, saiu de Cons-
tantinopla, tendo vindo à África, e o patrício Gregó-
rio, governador da província, induziu ambos a uma
conferência pública. Ela realizou-se no mês de julho
de 645, na presença do governador dos bispos e de
várias pessoas ilustres. O resultado foi que Pirro
abjurou a heresia do monotelismo; depois, nela recaiu.' 

São Máximc,, bem ccmo o Papa São Martinho,
foi perseguido, aprisionado, exilado e martftizado,
pela fé católica, pelo imperador grego Constante II.
Eis como terminaram os sofrimentos de São Máximo
e de seus dois discípulos chamados ambos Anastácio
dos quais um tinha sido apocrisiário ou núncio do
Papa.
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A 14 de setembro de 656, depois de longo inter-
rogatório, o cônsul Teodósio tomou São Máximo e o
mándou com soldados a Selimbria. Aí ficaram dois
dias, atê que um dos soldados foi ao acampamento
dizer a todo o exêrcito gue se insurgisse contra São

Máximo. O monge gue blasfema contra a Mãe de
Deus vem agui. Mas o comandante, tocado por Deus,
mandou a êle os chefes das companhias, as insígnias,
os padres e os diáconos. São Máximo, vendo-os,
pôs-se de joelhos. Êles f.izeram o mesmo; depois,
sentaram-se e o Íizeram sentar. Então um venerável
ancião disse-lhe com grande respeito: Meu pai, escan-
dalizararn-Íros, dizendo que vós não chamais de Mãe
de Deus à Santa Virgem. Por isso, eu vos rogo, pela
Santa Trindade, gue nos digais a verdade, para gue

não sejamos escandalizados injustamente. São Má-
ximo pôs-se de joelhos, ergu€u-se e estendendo as

mãos para o céu, disse com lágrimas: Todq _aquêle
que não diz que Nossa Senhora, a mui santa Virgem,
foi verdadeiramente Mãe de Deus, Criador do céu e
da terra, seja anatematizada', pelo Pai, pelo Filho e

pelo Espírito Santo, e por tôdas as virtudes celestes,
os apóstolos, os profetas, os mártires e todos os santos,

agora e sempre, e em todos os séculos dos srâculo's,

Àmém. Então os prresentes disseram, chorando:
"Meu Pai! Queira Deus dar-vos a fôrça de terminar
dignamente vossa carreira." Depois, falaram com
palavras tão edificantes, gue os soldados se reuniam
em massa para os ouvir. Mas um dc's guardas do
general, vendo que seu número crescia sempre e gue

censuravam a maneira como se tratava o santo velho,
mandou retirá-lo e o colocar a duas milhas do acam-
pamento, atê que o levassem a Perbàre. Os clérigos
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do exército seguiram-no a pé por duas milhas e ten-
do-se despedido dele, puserarn-oo a cavalo com suas
próprias mãos. Levaram-flo â Perbêre, onde o colo-
caram numa prisão.

Algum tempo depois, levarám-Ílo â Constantino-
pla com seu discípulo, o monge Anastácio e se reuniu
contra êle um concílio onde êles foram anatematizados
ambos, com o Papa São Martinho, São Sofrônio de

)erusalém e todos os seus partidários, isto é, cs cató-
licos. Levaram depois o outro Anastácio, gue se âilâ-
tematizou também. E o concílio, de acôrdo com o
senado, pronuncio,u contra todos os três uma sentença,
em que se dizia: Depois de ter levado contra vós o
juizo canônico, restava que fôsseis submetido à s€ve-
ridade das leis, por vossas impiedades, embora não
haja pena proporcionada a tais crimes. Todavia,
deixando ao justo juiz o maior castigo, nós vos damos
a vida, dispensando-vos da exatidão das leis; e orde-
namos que o prefeito, agui presente, vos leve agora
mesmo ao seu pretório; gue êle vos faça açoitar as
costas com nervos de bo,i e cortar até à raiz, a língua,
que foi instrumento de vossas blasfêmias e a mão
direita que serviu para as escrever. Depois, sereis
levados por doze quarteirões desta cidade e conde-
nados ao exílio e à prisão perpétu a, paÍa lâ chorar
vosscs pecados, o resto de vossos dias. Essa sentença
foi logo executadu; o prefeito levou Sao Máximo e
os dois Anastácios, fê-los açoitar, cortar a língua a
cada um dêles, e a mão direita, e levou-os pela cidade
de Co,nstantinopla e os mandou ao exílio ao país dos
Lazes. (i )

(1) Op. S. Maxim.
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Lâ êles chegaram no dia 8 de junho do ano
662 e foram imediatamente separados. Tiraram-lhes
mesmo o pouco gue tinham até o fio de uma agulha.
Como Sao Máximo não se pudesse manter a cavalo,
nem suportar carros comuns, foi preciso f.azq uma
padiola de vime para o levar, como ufn leito e o
conduziram a uma f.ortaleza, chamada Schemari,
perto do país dos Alano,s. Os dois Anastácios Íoram
encerrados em duas outras f.ortalezas, de onde poucos
dias depois os tiraram e levaram o monge Anastácio
a Sumas. Mas êle estava tão fraco pelos sofrimentos
gue suportara em Co,nstantinopla e pelas longas fadi-
gas da viagem, gue morreu a 24 de julho do mesmo
ano, 662. São Máximo, tendo chegado a Schemari,
predisse o dia de sua morte gue foi o sábado, 13
de agôsto, de 662, dia em gue a Igreja lhe honÍa a
memória. (1 )

Quanto a Santo Anastácio, o apocrisiário, tendo
sido separado de seu mestre e do outro Santo Anas-
tácio, foi levado a diversas fortalezas e fizeram-no
caminhar durante seis meses por todo o país dos
Lazes, onde ia a pé e seminu, morrendo de fome e
de frio. Enfim aguêle gue governava o país foi
expulso e seu sucessor, de nome Gregório, tratou-o
melhor e o colocou num mosteiro, onde lhe dava
abundantemente tôdas as coisas necessárias. Santo
Anastácio f oi visitado por Estêvão, tesoureiro da
Igreja de )erusalém gue percorreu todo o país dos
Lazes, dos Apsilos e dos Aas Abasgos, publicando
por tôda parte a doutrina dos católicos e a heresia
dos monotelitas e dissipando as calúnias espalhadas

(1) Op. S. Maxlrn, t. f, p. 59-66. Âcta SS., 13 Aug. Slrmon-
diop., t. Ilt.
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contra Santo Anastácio. Estêvão mo,rreu numa dessas
excursões apostólicas, a I.e de janeiro do ano 665,
na casa do príncipe dos Abasgos.

Dêsse terceiro exílio, saãto Anastácio escreveu
no ano seguinte a Teodósio, padre de Gangre e monge
em ]erusalém, contando-lhe o gue lhe tiãha acontã-
ciclo até entáo e rogando-lhe quá h. enviasse as atas
do concílio reunido em Roma pelo papa São vt"rti-
nho, pois gueria aproveitar o exilio pui^ dar a conhe-
cer a doutrina católica. Com essa carta, manda-lhe,
por sua vez, passagens de Santo HipOlito, bispo de
Porto, perto de Roma e mártir, purá estateleê", ã,
duas vontades e as duas operações em |esus C;rt*
santo Anastácio escreveu 

' ,.r*o ugu"l" ."rã, 
- 
â.

uma maneira que_foi tida como milagrosa. pois, como
Ihe tinham cortado a, mão, mandouir.rd.r ;;'p."t;
do braço dois- pequenos bastõer, 

"á que conservava
lpena e Í.êz do mesmo modo, muitos ãutros escritos.o que era ainda mais admiráver é que, embora lhe
tivessem cortado a língua, 'atê à ruiL, falava clara-
mente. Enfim, morreu na fortaleza de Thurr.à ã
pé do monte cáucaso, Ílo domingo, I I de outubro de
666, depois de ter feito grande"rrú-".o d; ;il;il;
e conversões.

***
a

\



SANTA VITALINA (*)

Virgem

Século IV

São Gregório de Tours, no seu Dg Gloria dos

Conlessores, escreveu que São Martinho de Tours
[oi, "um dia, a Artona, perto de Riom P'y de

Dome e, procurando o túmulo de Vitalina P.--Í'

guntou:
Dize-me, virgem muito s'anta, tu iâ mereceste

a presença do Senhor?

Ela respondeu:

- Uma coisa, que ao mundo parece [útil, imPg-

de-me. Numa sextaÍeira, dia em que c, Redentor do

mundo sofreu, como sabemos, eu lavei o rosto Com

água.
Martinho, dePois, disse aos seus:

Desgraçados de nós, os qye vivemos no

mundo! S" ãqrlla virgem consagrada a Nosso Se-

nhor foi obstada tão sÔmente por ter lavado o rosto

na sexta -[eira, que será de nós, que o século efl$âÍlâ-

dor convida, todos os dias, a Pecar?

Dias depois, tornou o Santo ao túmulo da virgem

e disse:
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Alegra-te agora, Vitalina, minha bem -aryert-

turada irmã: mais três dias e tu te apresentarás à
majestade do Senhor.

Conta-se gue Santa Vitalina apareceu a muitas
pessoas e lhes concedeu o que pediam, indicando-lhe
o dia em que falecera, para que o comemorassem.

Indicam-se para a festa de Santa Vitalina os
dias 2l de fevereiro, 25 de maio, 13 de agôsto e 13

de dezembro.

***

VIDAS DOS SANTOS
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SANTA RADEGUNDA (*)

Rainha

Radegunda, princesa da casa real da Turíngia.
nasceu, segundo se acredita, em Erfurt. Filha do rei
Bertário, eÍa sobrinha de Hermenefrido, aquêle pés-
simo Hermenefrido que lhe matou o pai, levado, pela
ambição da espôsa, Amalaberga, irmã de Teodorico,
o Grande.

Em 531 , tomada a Turíngia pelos filhos de CIO-
vis e Clotilde, Thierry, rei de Reims, e Clotário I, rei
de Soissons, menina ainda, a Radegunda, com cs
irmãos, foi levada cativa.

Muito bela, disputada pelos dois reis, o libertino
Clotário acabou levando a melhoÍ, e, arrancando-a do
irmão, enviou-a a sua vila de Athies, onde Radegunda
iniciou os estudos, foi adquirindo sólida educação
moral e a grande cultura de gue, dizem, era dotada.

Quando Ingonda, espôsa de Clotário, faleceu, o
rei viu-se livre para desposá-la. Espantada, plrq-ue
o monarca era muito mais velho do que ela, Rade-
gunda procurou escapar do laço. Fugiu. Fugiu, mas
logo foi encontrada e enviada para Soissons, debaixo
de forte escolta. Ali, o casamento, sob pressão, foi
realizado,
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Santa Radegunda. Segundo uma miniatura de tun mosaico do. século XI.
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Penitente em meio aos festins, ruidosos festins
da côrte, Radegunda levou vida de grandes absti-
nências.

Em 555, a Turíngia, abatida mas não submissa,

revoltou-se. E um irmão da Santa, que vivia na côrte
de Clotário, em represália, foi executado.

Fácil ê de imaginar como se tornou consttran'
gente, triste e terrível a, convivênCia entre oS esposos.

Õlotário soube compreender a dor da rainha e lhe deu

permissão para se afastar.- 
Em Noyorr, Medardo consagrou-a a Deus'

Depois duma estada em Tours, onde orou sôbre a

tumba de Sãc Martinho, demandou a vila real de

Saix, nas fronteiras da Turena e do Poitu. Ali, levou

vida áspera, penitente, a tratar, carinhosamente, de

leprosos.
Arrependido de lhe ter dado consentimento de

se afastai da côrte, Clotário correu buscá-la para si.

Quando o soube, Radegunda refugiou-se perto do

túmulo, de Santo Hilário, em Poitiers, e Clotário,
tomado, parece, por um certo temor religioso, dei-
XOü-â em pAZ,

Totnóu, porém, à carga, pouco mais tarde, mas,

dg.sta vez, intércedendo por Radegunda o bispo veÍqe-

rado de todos, São- Germano, o rei consentiu em the

dar a desejada liberdade definitiva. Logo depois,

Clotário I falecia.
No mosteiro de Nossa Senhora, onde se reco-

lheu, mosteiro que ela mesma fundou e não quis ser

a superiora, paJsando o- govêrno da fundaçã9 a uma

das 
'mais espirituais filhás, Inês, Radegunda viveu

tranqüilamente.'Grarde amiga do poeta Venâncio Fortunato'
trovador errant" 

"qr" 
ucábo, por se f.azer sacerdote
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Santa Radegunda reeebe o hábito religioso das máos de Sáo Médard,

bisç'o de Noyon. Segundo t ma gravura sÔbre madeira. Século XVI.

413
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e, escrevendo a Vida da rainha, transmitiu-nos dados
seguros sôbre ela, Radegunda, sempre procurando
viver apagadamente, fazia de cozinheira, de varre-
doura, de lavadeira, desincumbindo-se, enfim, de tudo
aquilo que era vil.

Nas poesias de Venâncio Fortunato nota-se tôda
a veneração gue lhe votava, a ela e à abadêssa Inês.

Naquele tempo, viva era, e contaminante, a
paixão pelas relíquias. Em 569, graças à Íecorler-
dação do rei Sigeberto, seu enteado, graças também
ao apoio dos príncipes da terra natal, seus primos,
refugiados em Constantinopla, Radegunda cbteve do
imperador |ustino II um considerável fragmento da
verdadeira Cruz conservada no palácio.

Poitiers celebrou com um entusiasmo singular,
com devoção jamais vista entre o povo, a chegada
da santa relíquia. E, no momento mesmo em que
entrava no mosteiro, versos de Fo.rtunato ecoaram,
candentes:

Eis chegado, o estandarte do Rei,
Eís a brilhar o mistéri,o da Cruz:
Sôbre ela a vida padeceu a. morte,
Sóáre ela a morte deu a uida.

Naquela solene ocasião houve um sacrílego inci-
dente: quando a santa rainha foi convidar o bispo,
de Poitiers, Maroveu, para receber a insigne relíquia,
o prelado, que montava a cavalo para se afastar da
cidade, em busca do sossêgo de sua vila, nos arredo-
res, acolheu-a com certo mau humor. Radegunda,
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enfiada, atônita, deixou-o pârtir e teve qug, às pressai,

encontrar outro bispo paia substituir o folgazáo,
Tal incidente íh" d"ru o gue pensar: não devia

procurar garantias canônicas, dut guais, um dia, o
mosteiro [avia de necessitar? Foi assim 9uê, com

Inês, chegou a Arles, onde estudaria, com calma, a

regra que; cinqüenta anos antes, São Cesário redigira
pira as religiosas de São |oão.

Recebiãas alegrem"ri" pela abadêssa, a doce

Liiiola amável e ,rLurru, ali 
-permaneceu 

guanto foi
necessário.

De volta de Arles, Radegunda conseguiu; para

a sua obra, a assinatura de sete bispos, dos quais cinco

pertenciam à província de Tours: assim, foi pràtica'
mente resolvido o problema em vista do gual os séculos

seguintes consagraram o princípio da isenção monás-

ticá. Radegundã declarou gue sua fundação, .h?-
mada da Sánta Cruz, militava debaixo da regra do

bem-aventurado Cesário, tendo a abadêssa, Inês,

recebido a bênção de São Germano, bispo de Paris,
sob qual abadêssa a vida claustral de Santa Ctuz
brilhóu, levando existência tôda ela de calma e de

felicidade as duzentas religiosas gue no mosteiro se

escondiam do mundo.
Que se f.azia ali? Salmodiava-se, copiavaÍIl-sê

manuscritos, lia-se, meditavâ-se, trabalhavâ-se, tudo
transcorrendo docemente, docemente como Rade-
gunda entregou, em 587 , a bela alma ao Criador.

++I
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BEM-A"EIIHE,fr?R G-LTTLHERME

Mártir

Guilherme Freeman nasceu em 1558 no condado
de York East Riding tendo estudado no
Magdalen College. Bachãrel em artes, .- 

- 
f SA i

viveu, por algum tempo, em Londres.

Católico, acabou por adaptar-se, levado por
certas influências, à religiáo oficial do país, assim
vivendo até 1586, guando ao assistir em Tyburn ao
urartírio dum jesuíta, comovido e arrependidamente
converteu-se .

Durante alguns anos, Guilherme Freeman resi-
diu em Reims. Feito sacerdote, tornou à Inglaterra,
em 1589. Data dêste ano a sólida ligação gue teve
com amigos de Shakespeare, aquêle Shakespeare cuja
obra, por si só, constitui tôda. uma literatura.

Em I 595, Freeman vivia em Stratfort-on-Avon.
Ali foi prêso. Tentando esconder o seu sacerdócio,
foi denunciado, de modo gue a prisão, que ia ser rela-
xada, manteve-se.

O suplício do bem-aventurado Guilherme Free-
man ocorreu em Warwick, no dia 13 de agôsto
daquele mesmo ano de 95. Executado em último



lugar, depois de alguns criminosos, para gue, assim
o julgaram os algozes, intimidando-se, apostatasse,
morreu herôicamente, a entoar, com vigor, aquêle
salmo (1) gue começa:

Assim coúno o cerua suspita pela fonte das águas,
Assim a minha alma suspira por ti, o Deus.
A minha alma tem sêde de Deus, de Deus uiuo:
quando írei e contemplarei a face de Deus?

***

(1) Salmo XLI.
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sÃo JoÃo BERCHMANS (*)

Da Companhia de lesus

|oão nasceu em Diest, no Brabante, pertg- de

Bruxelas e de Louvain, ro dia I 3 de março de 1 599.
Era filho de |oão Berchmans, mestre correeiro, e de

Isabel Van den Hove.
Batizado no dia seguinte ao do nascimento, |oão

sempre foi inocente e modesto, amável e paciente,
observador constante de tôdas as regras.

Aos sete anos, principiou os estudos. Levantan-
do-se de madrugadá, corria à igreja, e ali, antes de

ir para a escola, ajudava, invariàvelmente, duas ou

três missas.

De 1608 a 1612, estudou em Diest. De 1613 a
1616, viveu em Malines, na casa de um cônego que

tinha uma pequena pensão para meninos.

Tendo entrado na Companhia de fesus, estudou

e trabalhou com afinco, sendo, guase sempre, o pri-
meiro da classe.

Depois de maduras ref lexões, decidiu-se pelo

noviciado dos jesuítas de Malines. Ali, sobressaiu-se

pelo amor à oração, pela doçura e a paciência.

Findo o noviciado, dirigiu-se a Angers, para a
filosofia, mas, em outubro de-1618, no dia 18, recebeu

a nova de gue seria enviado a Ro'ma, onde continuaria
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os estudos; surpreso com a escolha, porgue havia
outros mais. aptos do que êle, esquecia-se, todavia,
das qualidades intelectuáis gue lhe íaleram tal prêmio,
e das virtudes: era a grande humildade que sempre
o caracterizou.

loáo Berchmans chegou em Roma no di:a 3l de
dezembro daguele mes-o"l618, 

" 
foiupresentado ao

Pai ger al, e,- aos 2_de janeiro do urro ,"guinte, Íazia
a sua entrada no Colegio Romano, curã de estudos
superiores da Companhia,

- São_]oão Berchmans foi religioso extremamente
zeloso, cheio de amor para com os irmãos, na vida
espilitua!_ procurando evitar a passividade e a inércia.
Grande devoto de Nossa Senhora, seu primeiro livro
devia ser em honra da Imaculada conceição. como
temas de meditação, preferia as grandei verdades
fundamentais - fl vidã de ]esur, u". virtudes .ristar,
os deveres de estado, as regras, a fórmula dos 

"otàr,os mistérios, como o da Eucaristia, segundo o dogma
ou a liturgia, Nossa Senhora, Inácio,"Fr"rr.rsco Xu-
vier, Luís Gonzaga, Estanislau, os mártires co |apãá.

Quando se sentia árido de espírito, recorria
devota e ardentemente a Maria. '

Para a missa e a comunhão, combinava med ita-
ção e oração. Ate o ofertório, acompanhavâ _o sâcer-
dote: vinham, então, as intenções pessoais e as de
cariúer geral, universais.

- Q"pois da comunhão espiritual, tornava âo sâcer-
dote. "

Perto da morte, tomando do crucifixa do rosário
e do livro das regras, disse:

Estas três coisas são o gue de mais guerido
possuo. Com elas, morrerei con prazet.
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Falecido a 13 de agôsto de 1 621 , o corpg ficou

exposto na igrej à, e foi iotalmente pilhado pela^mul-

tidão ávida d"e râliquias, iá que era considerado Santo

pelo povo.- 
Pio IX beatificou-o a 9 de maio de 1865, e

Leão XIII canonizou-o a 15 de janeiro de 1888'

O corpo de São |oão Berchmans repousa

igreja de Santo Inácio de Roma, mas o coração

nã igreja dos jesuítas de Louvain.

No mesmo dia, na Lotaríngia, Santo Swentibold,
rei da Lorena, desaParecido em 900.

Na Cilícia, São Nersés IV Glaietsi, catholicc's,

armênio, patriarca de I 166 a 1173, ano em gue

faleceu.

Em Altenberg, na Alemanha, a bem-aventurada

Gertrudes, abadêr"á, pt"monstratense, filha de Santa

Isabel da Hungria. Faleceu em 1297 '

Em Saugues, na dioc§e d9 Puy, o 
-bem-aventu-

rado Éenildo] irmão das Escolas Cristãs' Falecido

aos 13 de agôsto de 1862, foi beatificado aos 4 de

abril de 1948,

Em Mairê-Lévescaut, diocese de Poitiers, são

f uniano, abade ( século VI? ) .

No mosteiro de Elwangen, na diocese de- }"gf
U.rrgã, 

-Sãto 
Hariulfo, bislo de l.angres, Íalecido

em 781.

Na abadia de corvey, westf âlia, são Ludolfo,

abad'e, desaparecido em 983'

na
jaz
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Ainda em Corvey, o bem-aventurado Druthmar,
abade, cujo culto se desenvolveu juntamente com o
de São Ludolfo. Faleceu em 1046.

Em Roma, Santo HipOlito, mártir gue, depois
de ter sofrido, sob o imperador Valeriano, diverso,s
tormentos pela f.e católica, foi ligado pelos pés ao
pescoço de cavalos indomáveis, gue o arrastaram por
cardos e espinheiros, tendo assim por êsse suplício
o corpo todo rasgado, e morrendo. No mesmo dia,
Santa Concórdia, sua ama, tendo sido estraçalhada
com chicotes guarnecidos de bolas de chumbo, passou
da terra ao céu com dezenove pessoas de sua família,
decapitadas fora da porta Tiburtina e enterraclas com
êle no campo Verano. ts Em Ímola, festa de São
Cassiano, mártir, gue, tendo-se recusado a adorar
os ídolos, foi entregue pelo perseguidor aos alunos,
cujo ódio êle tinha atraído, com a ordem de o f.aze:x
morrer: aguêle martírio lhe foi tanto mais doloroso,
quanto os golpes dados por mãos frágeis não lhe
podiam tirar a vida, retardando-lhe a morte . ts Em
Todi, outro Cassiano, Bispo, martir izado sob o impe-
raclor Diocleciano. Em Burgos, na, Espanha, as
santas Centola e Helena, mártires. - Na Alemanha,
São Vigueberto, padre e confessor.

421
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O BEM-AVENTURADO PRIMALDI,,
.COM OITOCENTOS OUTROS MAR-

TIRES, EM OTRANTO.

. No ano 1480, os turcos, furio'sos por não terem
podido forçar Rodes, voltaram-se contra Otranto,
cidade marítima da Ca,lábria, gue êles tomaram de
assalto e onde passaram todos a ferro e fogo.

O país estava sem defesa e desguarnecido de

tropas. O paxá Geduc Achmet, Çue comandava os

turcos, em número de dezoito mil homens, mandou
um intérprete propor aos habitantes entregar a cidade,
prometendo-lhes a vida e a permissão de se retirar
para os lugares que guisessem escolher, bem como
a faculdade de levar tudo o que possuíssem e que
pudessem carregar. Êle disse-lhes que não lhe pcde-
iiu* resistir por muito tempo, nem ser socorriclos pelo
rei de Nápoles. Mas aquêles generosos cidadãos
rejeitaram corajosamente tais propostas e disseram a
uma voz gue preferiam morrer confessando sua fé e

provando .ru- fidelidade a seu legítimo soberano, do
que tratar com os infiéis. conhecida essa resposta
pelo paxâ, comeÇou g ataque e as muralhas, estando
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em mau estado, no fim de três dias, abriu-se uma

brecha. Os habitantes cercados combateram com Per-
severança e f.izeram prodígios de valor, mas depois

de uma resistência de guinze dias, foram obrigados a

ceder ao número e os turcos apodefâfâlIl-Se da cidade,
na sext a-f.eira, 1 I de agôsto.

Aquêles bárbaros, medindo seu furor pela resis-
tência que experimentavam, mass'acraram logo todos

os habitantes, que lhes caíram nas mãos. O arcebispo
Estêvão velho- mais que octogenário, acabava de

celebrar o santo sacrifício em sua igreja metropolitana;
tinha comungado com uma parte do povo e o tinha
aconselhado a sofrer de boa vontade a morte pela [é
de |esus Cristo. Voltava para a sacristia, revestido

dcs hábitos pontificais, quando os vencedores ell-
trando tumultuosamente na igteia o mataram impie-
dosamente, sem nenhuma consideração à sua idade e
f.izeram escravos os eclesiásticos que o acompanha.-

vam. Nas outras igreias, vários padres pereceram

igualmente pelo fcgo e pelo ferro dos soldados e os

outro. foram levados ao cativeiro. Cita-se entre
outros, um pregador dominicano que, estando naquele
momento no púlpito, não quis descer'apesar da ordem
que lhe davam os turco's, e foi então por êsses bât-
baros cortado em dois pedaços no púlpito mesmo, e

morreu pronunciando estas palavras: Santa Fé! Santa
Fe! Santa Fe!

O paxá que comandava o exército inimigo não
julgou conveniente entrar na cidade antes que ela
tivesse sido limpa e se tivessem retirado. os cadáveres
amontoados nas praças públicas. Êle acampou a um

423
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guarto de legua sôbre uma colina chamada então de
monte de São |oão da Minerva. A 12 de agôsto,
ordenou gue lhe trouxessem tc.dos os homens acima
de guinze anos, gue ainda estavam em Otranto; Í€u-
niram-se uns oitocentos, gue tinham sido ou aprisio-
nados ou feridqs, ou gue estavam doentes e os
Ievaram nus, com uma corda ao pescoço e as mãos
atadas às costas. Durante êsse trajeto, aquêles gêne-
rosos soldados de fesus Cristo animavarÍl-s€ mütua-
mente a sofrer corajosamente a morte; o pai exortava
o filho, o filho exortava o pai; o irmão seu irmão,
o amigo seu amigo a merecer a palma do martírio.
Quando chegaram ao vale, gue está abaixo da colina,
o cruel paxá, ao gual êles foram apresentados, rnErÍr-
deu dizer-lhes por um intérprete gue se quisessem
abjurar à fé cristã e abraçar a religião de Maomé,
êle lhes restituiria suas espôsas, seuJ filhos e a liber-
dade, e gue voltariam à cidade, onde seriam sujeitos
ao domínio do sultão. Aquêle intérprete era um
inÍeliz apóstata gue unia às palavras grande número
de blasfêmias.

No número dos escravos, encontrâvâ-se um
velho, chamado Antônio Primaldi, simples operário,
mas ilustre por seus sentimentos de religião. Estando
colocado mais perto do.paxá, êle tomou a palavra por
seus companheiros, e respondeu que êles todos con-
fessavam a ]esus Cristo, gue era Filho de Deus, seu
Senhor e verdadeiro Deus, que êles preferiam morrer,
mil vêzes, do gue abraçar o mahometismo e escutar
o gue lhes acabava de dizer aquêle miserável após-
tata. Depois, voltando-se para seus compatriotas,
dirigiu-lhes estas palavras; "Meus irmãos, até agui
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combatemos pârâ; defender nossa pátria e nossa vida;
lgora, _devemo,s combater por nossas almas e por
]esus Cristo gue tendo morrido por nós, merece gue
morramos também por êle, firmes e constantes na fé.
Por essa morte temporal, obteremos a verdadeira vida
e a coroa do martírio." A essas palavras aquela tropa
santa tôda, sem uma só exceção, exclamou gue pre-
feria morrer mil vêzes, não importa com que gênero
de morte, a negar a |esus Cristo. O p;axâ, tendo
sabido do gue êles diziam, ficou muito irritado e os
condenou todos a ter a cabeça cortada, a começar por
Antônio Primaldi, que tendo falado por primeiro,
tinha, dizia êle, sugerido aos outros a resposta gue
lhe deviam dar.

A 14 de agôsto êsses bem-aventurados confesso-
res foram levados à colina de Minerva, depois
chamada dos Mártires para consumar seu sacrificio.
Eram levados cinqüenta cada vez, com as mãos atadas
às costas. Caminhavam com passo firme e mostravam
uma santa alegria. Narra-se que uma moça, gue os
turcos tinham escravizado, estava à sua passagefi e,
reconhecendo entre as vítimas seus dois irmãos, gritou
para êles: "Meus irmão,s! Aonde ides? Um dêles
respondeu: Vamos morrer por amor de |esus Cristo".
A essas palavras, ela caiu por terra e um turco deu-lhe
na cabeça um golpe com a cimita Íra, paÍa a obrigar
a se levantar e ela morr,eu naquele üresmo instante.
Quando os confessores chegarám ao alto da colina,
encontraram o cruel paxâ e os carrascos preparados
para consumar o crime; mas antes de o executar,
queriam ainda uma vez tentar sua constância. Um
turco tinha na mão uma fôlha escrita em sua língua
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e dizia ern voz alta estas palavras, que o miserável
intérprete traduzia logo em latim: "Todo aquêle que

quiser crer nisto, obterá a vida; se não o guiser,-será
lãvado à morte." Mas aguêle novo e último esfôrço
foi inútil: nem um dos cristãos manifestou a menor
mudança de resolução.

O massacre começou naquele mesmo instante e

o primeiro ferido foi Antônio Primaldi, que até-aguêle
mômento, não havia deixado de exortar ardorosa-
mente seus companheiros ao martírio: tinha os olhos
elevados ao céu, afirmando que o via aberto e os

anjos preparados para receber com alegria as almas

daqueles que iam derramar seu sangue pela [é. Diz-se
que, apesar de todos cs esforços dos turcos, seu

corpo, depois que foi decapitado, ficou de pé até o
fim da execução. Assim pereceram glcriosamente por

),esus Cristo aguêles oitocentos habitantes de Otranto,
que a Igreja conta hoje no número de seus mártires.
Por um requinte de barbârie, os turcos não quiseram

dar a sepultura àgueles corpos santos e os deixaram
expostos no lugar do suplício, durante treze meses,

em que foram lenhores do país; mas, durante todo
êsse tempo., aquelas preciosas relíquias conseÍVâÍâIr-Se
incorruptas e nenhum animal carnívoro delas Se ap_ro-

ximou.- Em 1481, Afonso, duque da Calábria, filho
do rei de Nápoles, tendo retomado a cidade aos

infiéis, mandou transportar a uma bela capela da

igreja metropolitana os corpcs dos _santos rnártires.

Õuatro anos mais tarde, êle apanhou duzentos e

quarenta dêles, que são agora honrados em \trápo-
lãs, na igreja de Santa Catarina. O culto dêsses

bem-aventurados estabeleceu-se mais cu menos em

Otranto, depois dos milagres oPerados pcr sttâ inter-



cessão. O arcebispo dessa cidade mandou f.azer em
1539 uma informação com relação a seu martírio e

vários antigos habitantes gue tinham disso sido tes-
temunhas, confirmaram com seu depoimento os fatos
gue acabamos de narrar. O Papa Clemente XtV
aprovou , a 14. de dezembro, o culto prestado ao bem-
aventurado, Primaldi e a seus companheiros. (1 )

(1) Acta SS. e Godescard, 14 de agôsto.
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BEM-AVENTURADO ALBERTO
PANDONT (*)

BisPo

Alberto Pandoni foi bispo de Plaisance, depois
de Ferr aÍa.

Natural de Bréscia, entrou no clerc secular.
Escolhido pelo papa Inocêncio para ser o bispo de
Plaisance, no ano de 1244, o bem-aventuraclo com-
bateu o imperador Frederico II.

Transferido para Ferrara, erl 1257, ali viveu
até 1274, ano em que faleceu.

Organizador, em Plaisance, duma espécie de
universidade para promover estudos, tal fundação
colheu inúmeros Írutos entre a juventude. Zeloso no
que dizia respeito à defesa e a propagação da religião,
adquiriu muitos inimigos entre os hereges.

Ao ser enterrado, vários foram os milagres regis-
trados.

Em 1419, hcuve uma translação das suas relÍ-
guias, juntamente com as de São Maurêlio. ,

T++



BEM-AVENTURADO SANTO
DE URBINO (*)

Irmão Conüerso da Ordem de São Francisco

Nascido numa nobre família, a Brancacini, Santo

eÍa natural de Monte Fabri, na arquidiocese de

[Irbino.

Um dia, contava então vinte anos, defenden-
do-se dum desafeto, feriu-o tão gravemente gue a

morte não se fêz esperar.

Completamente transtornado com o sucesso,

Santo, embora ao inimigo matasse involuntàriamente,
deixou o século e foi viver na ordem de São Fran-
cisco, entre os irmãos con\tersos. E tão impressionado
ficara, e desgostoso, por levar a morte a um serle-
lhante, gue acabou rogando a Deus gue o ferisse
justamente no lugar em gue golpeara o pobre gue se

fôra desta vida.

Deus atendeu-o, e uma dolorosíssima úlcera
surgiu-lhe no alto da coxa e jamais Íoi curada.

Falecido em 1390, no convento de Santa Maria
de Scotaneto, na diocese de Pesaro, tempos depois
de enterrado, ocorreram tantos e tais milagres à beira
da sua sepultura gue acabaram por transferi-lo (cortr-
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pletamente incorrupto jazia então o corpo do bem-
aventurado ) para a igreja dos religiosos.

Foi o papa Bento XIV que lhe aprovou o culto.

No mesmo dia, no mosteiro de Einsiedeln, na
Suíça, o bem-aventurado Eberardo ou Evrardo,
abade, falecido em 958.

Festa de São Miquéias, o Velho, profeta, Antigo
Testamento.

Na Palestina, Santo Eusébio, mártir

Em Gardumo, no Tirol, Sao Félix, bispo e
mártir.

Em EIst, São Verenfrido, padre missionário, gue
teria trabalhado ao lado de São Willibrord. Faleceu
no ano de 760.

No mesmo dia, a vigília da Assunção da bem-
aventurada Vírgem, Maria. p Em Roma, Santo
Eusébio, padre, gue, pela defesa da Íé católica, foi
encerrado por Constâncio imperador ariano, num
guarto de sua casa,, onde, depois de ter durante sete
meses perseverado na oração, adormeceu o sôno tran-
güilo dos justos. Gregório e Orósio, padres, Ieva-
ram;lhe o corpo e o enterraram no cemitêrio de
Calisto, na via Ápia. - Na Ilíria, Santo Llrsício,
mártir, gue, depois de diversos tormentos, so,b o
imperador Maximiano e o governador Aristides, foi
morto pela espada, pelo nome de |esus Cristo. - Na



Ãfrica, São Demétrio, mártir. Em Apaméia, na
Síria, São Marcelo, bispo e mártir, gue, iendo der-
rubado um templo de lúpiter, foi massacrado por uma
tropa de gentios, em [úria. -'Em Todi, São-Calisto,
bispo e mártir. .- Na ilha de Egina, Santa Atanásia,
viúva, cuja fidelidade à observância das regÍâs ffio-
násticas e à graça dos milagres, tornaram ilustre.

***
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15., DIA DE AGOSTO

ASSUNÇÃO DA SANTÍSSIMA VIRGEM

Quem poderá conceber o triunfo de Maria,
guando, deiiando a terra, êste vale de lágrimas, ela
ie elevou com majestade pudica nas asas dos gueru-
bins, ao encontro dos santos, dos anjos e dos arcanjos,
gue vieram em massa formar o cortejo triunfal de sua

rainha e cantar sua glória? Quem é esta, perguntam
êles, gue, por um novo prodígio, se eleva do fundo
do deserto, cheia de graça e de delícias, como aurora
divina, brilhant" co.ó o sol, doce como a luz e pode-
rosa como um exército em ordem de batalha? É a
nova Eva, exclama o Pai dos homens, é a nova máe

dos vivos, a mulher prometida para reparar a tudo,
que gerou a vida e a misericórdia, e esmagou a cabeça

á" sãrpente. É a estrêla de ]acó dizem os proÍetas,
o 

"r.o 
da aliança, a glória de |erusalém, a alegria

de Israel, a honra do nosso povo, gue obteve sôbre
o inimigo uma vitória eterna, porque tem acima de
tudo ^ 

pur"ra virginal. É a maravilha do Altíssimo,
dizem ós profetas, a Virgem incomparável, QUe coo-

cebeu Virgem e gerou, Virgem, uffi filho único, 'a

guem todJpoder Íoi dado, e gue se chama Emanuel
óu Deus conosco. E, dizem os apóstolos, paÍa eoceÍ-
rar tôdas essas maravilhas, em duas palavras, ê

Maria, da gual )esus nasceu!
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A Assunçáo da santa virgem. segundo o quadro de poussin.
Século XYIT.
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Salve, então! exclama todo o ccrtejo celeste,

salve! Eternamente salve! Maria, Mãe de Deus, mãe

de |esus! Salve, mil vêzes salve, Maria, nossa mãe

" 
,rósu rainha! O Senhor é convosco, o Senhor vosso

Deus, vcsso rei, vosso espôso, vosso filho que v9s

prepara um trono de graçâ ao lado de seu trono de

gtOri". VOs sois bendiia, louvada, exaltada acima de

iãdur as mulheres, amada e guerida acima de tôdas

as mães; e bendito, louvado, amado, adorado para

sempre, é o divino fruto d9 vossas castas entranhas,

)esus, vosso Filho e nosso Deus, vosso amor e nosso.

Íd", então, ó terna máe, receber os doces abraçot {"
f"rúr vosso filho, vosso amor e vcssa vida; ide, rainha

áugusta, o Altíssimo vos chama: vinde, Íilha muito

u-ãdu, 
'máe 

amável, espôsa sem mancha; vinde, sêde

corouda de graça e de- glória, com,o a rainha do céu

e da terra, dãs ánlos e dts homens; vinde reinar pela

bondade e pela cÍemência como o refúgio dos pe:a-

clores, u .orroladora dos aflitos, a saúde dos enfer-

mos, o socorro dos cristãos, a protetora da Igreia!

Ah! minha pobre alma! Nossa mãe está no céu

e eis-nos aqui na teÍra. Mas tenhamos coragem!

Iremos vê-la um dia. Eis como. É elevada em glória

acima de tôdas as criaturas porgue de tôdas as cria-
turas foi a mais humilde. Pois bám, seiamos humildes

;;;. ela. Sôbre a terra, levou uma vida pobre e

Comum, mas levou-a santamente. Pois bem, façamos

como ela, santifiquemos comc, ela as ações mais

.o*u"r de noss, ,ridu. Sim, é assim; essa é a minha

resolução. Ó minha máe, abençoai-a, abençoai-me,

;ú;;;ri tcdos meus irmãos; abençoai, scbretudo neste

dia, à F.rrrça e seu chefe; abençoai a Igreia l seus

É5r.;,. uúànçoai todos com tôdas as bênçãos do ceu
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e da terra e com tôdas as bênçãos do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.

Mas, em que lugar a Santa Virgem morreu?
A igreja de ]erusalérn e, com ela, tôda a tradi-

ção do Oriente, responde-nos gue foi sôbre o monte
Sião, e gue seu corpo foi levado ao jardim do Getsê-
mani, onde está seu sepulcro, mas vazio,. São Sofrônio,
patriarca de |erusalém, num de seus hinos sôbre os
santos lugares, encontrado pelo cardeal Mai f ala com
amor do jardim de Getsêmani, gue recebeu outrora
o corpo da santa Mãe de Deus e onde estava seu
sepulcro mas não fala do mesmo corpo, como lâ
estando. São |oão Damasceno, que passou uma grande
parte da vida em ]erusal,ám, acrescenta uma circuns-
tância. Na primeira estrofe de seu segundo hino,
sôbre o príncipe dos apóstolos, fala da viageül Íep€Íl-
tina de São Pedro, de Ro,ma, à montanha de Sião para
assistir aos funerais da Santa Virgem, gue êle chama
de nuvem viva de Deus. Lemos igualmente nas vidas
de São Dionísio Areopagita, uma das quais escrita
por Miguel Sincelle, pa,dre de |erusalém: Dionísio
mereceu estar presente com os apóstolos, à morte e
aos funerais de Santa Maria, mãe de Deus, cujo
corpo f,oi transportado pelas mãos dos apóstolos da
montanha de Sião, ao sepulcro no jardim das Getsê-
mani, de onde foi recebido no céu. É o que diz
expressamente o padre de |erusalém.

***



SANTO ARDUÍNO (n)

Sacerdote

Santo Arduíno nasceu nas Marcas, ao norte de
Ancona, effi Rímini. Discípulo do padre Venário., que
foi reitor da igreja de São Gregório, com o mestre
retirou-se do bulício citadino para com mais sossêgo
servir a Deus.

Conta-se dêle gue, para subjugar a carne, rolava
sôbre as urtigas.

Ordenado padre pelo bispo de Rimini, Arduíno
celebrava a santa missa to.dos os dias. Era piedoso,
recolhido, e muita gente o procurava para conselhos
ou norma de vida.

Perenemente preocupado com os pobres, tudo
aquilo gue recebia dava aos desprotegidos, aos indi-
gentes.

Quando faleceu, em 1009, aos 15 de agôsto,
estava no mosteiro de São Gaudêncio, onde Venário
então era abade.

Os milagres que operou são referidos por São
Pedro Damião

No mesmo dia ;il;o da santíssima vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São Napoleão, mártir,
cuja festa foi introduzida no govêrno de Napoleão I.



VIDAS DOS SANTOS

Na Irlanda, São Macartin, bispo de Clogher,
também conhecido debaixo das seguintes grafias:
Maccarthen, Macartan, Mac Cairthinn. Discípulo
de São Patrício, faleceu em 505.

Em Hildesheim, Santo Altfrido, bispo e confes-
scr. Monge beneditino na abadia de Corvey, ilâ
Saxônia, o santo prela,do foi o quarto bispo de Hil-
desheim, tendo falecido em 874,

Em Ottobeuren, Ílâ Baviera, o bem-âveÍrturado
Ruperto, abade, desaparecido em 1145. Saído da
abadia de São forge, na Floresta Negra, introduziu
em Ottobeuren os costumes de Hirsau.

Em Ro'ma, na via Ápia, São Tarcísio, acólito,
que, tendo sido encontrado por pagãos, guando levava
o Santíssim,o Sacramento do Corpo de Cristo, foi po,r
êles insta,do a lhes dizer o gue levava; mas, julgando
que era uma coisa indigna entregar as pérolas aos
porcos, foi ferido a golpes de porrete e pedradas, até
morrer. Depois de sua morte, os sacrílegos rebusca-
ram de todos os lados, sem encontrar alguma hóstia',
nem em suas mãos, nem em suas vestes. Os cristãos
levaram o corpo do mártir e o enterraram com honras
no cemitério de Calisto. Em Tagaste, na África,
Santo Alípio, Bispo, gue f oi primeiro discípulo de
Santo Agostinho, depois seu companheiro Írâ corver-
são, seu colega no episcopado, seu auxiliar ros coffi-
bates contra os hereges e partilha hoje, com êle, de
sua glória no céu. Em Soissons, Santo Arnolfo,
bispo e confesso.r. - Em Alba-Real, morte Ce Santo
Estêvão, rei da Hungria, cuja festa se celebra no dia
2 de setembro. Em Roma, Santo Estanislau
Kostka, po,lonês, cuja vida veremos a 13 de novembro.
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l.e dia de agôsto

Sáo Pedro no Cárcere I
Os sete Irmãos Macabetrs e su& mãe, mártiÍes . 11

São Félix de Gerona, márülr, primelros séculos 25

São Severo de Rustan, sacerdote 27

Sã,o Friardo e São Secundel, emitáes 29

2} dia de agôsto

Santo Estêváo, papa e mérttr
Sfu Pedro, bisllo 5t
Bem-avenüurado Gualter, franciscano 53

33 dia de agôsto

Invenção do corpo de Santo Estêváo, primeiro mártir e dos

Gqmaliel, Nicodemos e Abibão 56

São Nicodemos, 1.o século 66

São Gamaliel e Santo ADiMo, 1." século ' 81

Sanüa Ma,rana e Cira, reclusa.s, sécrüo V ... : 86

Sáo Pedro, btsfo ..... S8

SÉo Valteuo, abade .. ' 89

Bem-avelrturado Bennon, bÍspo ...... ...... ......... 91

33



4.n dia de agôsto

São Domingos, fundador dos irmáos pregadores e instituidor
do santo rosário 94

Santo Aristarco, bispo e mártir, 1." século L24

Santo Eufrônio, bispo L29

Sáo Molua, abade 131

Sáo Reinier, bispo, arcebispo e mártir 133

Bem-aventurado Francisco CÊcco, ermitáo 141

5.' dia de agôsto

Santa Afra e seus companheiros, mártires 156

Santo Osvaldo, rei da. fnglaterra LAz

Sáo Mêmio, bispo fáZ

Santa Nona, máe de família 168

6.e dia de agôsto

Santo Hormisda, papa

Sáo Sixto, papa; Santos FelicÍssimo, Agapito e companheiros

mártires
Sáo Justo e São Pastor, mártires
Os mártires de São Pedro de Cardentra, século D( ..

171

187

190

191

7 .' dia de agôsto

Sáo Caetano de Thienne, fundador dos teatinos 193

Santo Hiperéquio, monge, século IV 206

8.n dia de agôsto
l

Santo Hormisdas e outros mártires, na Pérsia 210

Santos Ciríãco, Largo, Esmeraldo e comparüreiros, mártires .... 2L4

- Santo Almano, bi,sPo ...... 21'

. Bem-aventurada Joana de Aza, máe de Sáb Dorningos . .. ....:
, Bem-aventurado Pedro Favre, jesuíta
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9.' dia de agôsto

Santo Afonso de Ligório, bispo fundador dos Redentoristas e
doutor

Joáo de Fermo ou de Alverne, franciscano
Bem-aventurado Maurílio, arcebispo de FUuáo

Bem-aventurado Joáo de Salerno, dominicano
Sáo João Batista Maria Vianney, Cura d'Ars ...

10.n dia de agôsto

São Lourenço, diácono, mártir
Sáo Blain, bispo, (século VI?)
Sauto Arígio, areebispo
Santa Filomena, virgem e má,rtir

12.' dia de agôstc,

Santa Clara, virgem, fundadora das pobres Clarissas . ...
Sã,o Porcário e companheiros, mártires
Santo Euplio, mártir

234

273

289

29L

292

302

308

309

311

1 I .o dia de agôsto

Alexandre, o carvoeiro, bis1rc de Comana 831
Sam.to Equício, abade $4
Sanüa Susana, mártir BB?

Sáo Gaugerico, bispo B3B

Santa Flustícula, abadês.qa 840
São Geraldo de Gallinaro, cruzado 942

346

389

391

l3.o dia de agôsto

Sáo Máximo de Constantinopla, monge e mártir 395
Santa Vitalina, virgem, século IV 40g
Santa Radegunda, rainha 410
Bem-aventurado Guilherme Freeman, mártir 416
§ão João Belchmans, da Companhia de JESUS 418
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14,.e dia de agôsto

O bem-avenüurado Primaldi, com oitocentos outros mártÍres,

em otranto 422

Bem-aventurado Alberto Pandoni, blspo 428

Ben-aveuturado Santo de Urbino, Irmáo Converso da Ordem

de São Francisco 429

15.n dia de agôsto

Assunção da Santíssima Virgem 432

Santo ArduÍno, sacerdote 436
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