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14., DIA DE MARÇO

SANTA MATILDE

Rainha d'a Germânia

Santa Matilde era filha do conde Dietrich de

Saxe, que descendia do famoso Witikind, chefe dos

saxões clurante o reinado de Carlcs Magno. Seus

pais, entre os quais, depois da conversão o mestre

Witikind, a religião e a piedade eram como que

hereditárias, educaram-na sob os olhos da avó

Matilde, abadessa dc mosteiro de Erfort. Ela infun-
diu nessa escola um gôsto extraordinário pela oração

e pela leitura de livroi d" piedade. Aprendeu tambem

a ftabalhar em todos os trabalhos condizentes com

o Sexo, e contraiu, insensivelmente o habito de

empregar todos oS momentos nas coisas sérias e

dignas" de uma criatura racional. Tornando-se
rainha, conquistou vitórias contra os húngaros e os

dinamarqueses, e Matilde as conquistava também

contra os inimigos da sua salvação. Dedicava-se

à cração e à meditação, a fim de se exercitar no

fer,rcr e na humildade. Êsse exercício tinha para ela

tal encanto que. além do tempo que dedicava a

isso durante á dia, consagrava ainda boa parte da
noite. Freqiientemente visitava cs doentes e os

aflitos, que Çensolava e exortava à paciência. Servia
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10 PADRE ROHRBACHER

os pobres e ensinavê-os a estimar um estado que
]esus Cristo escolhera e ao qual são prometiáas
recompensas da vida futura. obtinha a liberdade
para os prisioneiros. E quando os direitos da justiça
se opunham à liberdade dêles, aliviava ao menos
o pêso das correntes, por abundantes esmolas. O
principal objetivo que se propunha, era levar os infe-
lizes a expiar os crimes cometidos por lágrimas e por
sincera penitência. Tinha o consôlo de ver o rei,
seu marido, entrar em acôrdo com ela e secundá-la
em todos os piedosos empreendimentos.

Henriquã, o caçador, ra, marido, tornara-se rei
da Alemanha da seguinte maneira: No ano de gll,
quando da morte de Luís IV, os senhores ofereceram
a coroa real a Otão, o Grande, duque da Saxônia
e da Turíngi?, pui de Henrique. Êlã recusou, por
causa da idade avançada e, com nobre generosidade,
recomendou-lhes Conrado, dugue da Fiança renânia
da Francônia, considerando-o, embora inimigo, prín-
cipe de méritos e de capacidade. conradã, ál"ito
rei da Alemanha, esqueceu um pouco o reconheci-
mento que devia a otão, recusando a seu. filho
Henrique a investidura da Turíngia e não lhe conce-
dendo a da Saxônia. Daí a inimizade entre os dois
prínc_ipes. Conrado soube nobremente reparar o êrro,
em 91 8, quando foi mortalmente feriáo em uma
batalha contra os húngaros.

Não tinha filhos. Mas o duque Eberhard de
Francônia, senhor tão prudente e poderoso como
valente, era seu irmão.- ocupaclo únicamente do
verdadeiro bem da Alemanha, Conrado, sentindo-se
perto do fim, reuniu ao redor do leito de morte alguns
conselheiros mais fiéis, e em seguida mandou chãmar
seu irmão Eberhêrd. Recomendãu-lhe, com âs eXpres-
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sões mais ternas, gue não desprezasse o último pedido
de seu irmão, de seu rei moribundo, de reáunciar
a tôdas as p;etensões, embora bem fundadas, à coroa
da Alemanha, de transferi-las ao dugue Henriqqe
da Saxônia, de se submeter a êle, como primeiró e
de acelerar sua eleição pelos demais príncipes. Hen-
rigue era o homem destinado pela Providência, para
recondu zir a ordem e a união para a Alemanha, éom-
pletamente arruinada, e devolver ao nome alemão a
consideração que perdera no exterior. Profunda-
mente comovido, o magnânimo Eberhard jurou
cumprir fielmente a última vontade de seu rei e irmão.
Conrado, então, lhe enviou as insígnias da real eza,
a coroa, o cetro, a lançâ, o bracelete e o manto, com
a ordem de levá-los, imediatamente após sua morte,
ao dugue da Saxônia.

Apenas terminaram os funerais de Conrado, seu
irmão Eberhard dirigiu-se prontamente à Saxônia
e la informou o dugue Henrigue da notícia inespe-
rada das disposições do irmão, no leito de m,oite.
Entregou-lhe as insígnias da reale za e foi o primeiro
a render homenagem a Henrigue como ao seu rei e
soberano. Duas grandes almas estavam amigàvel-
mente ern presença uma da outra. Com aguêle gue
atê então ' fôra s_eu inimigo, e inimigo fiegüen-tes

Iêzes perigoso, Henrigue concluiu umã paz eterna.
Estenderam reciprocamente a mão e, dêsse momento
em diante, os dois príncipes se uniram por uma ami-
zade gue jamais foi tuivada pela mais pequenina
nuvem, enguanto viveram. Tais eram os nobrÊs câ-
racteres gue se encontravam no século décimo, século,
todavia, chamado bárbaro poí outros séculos preten-
samente civilizados, gue se veriam em dificúldades

-
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t2 PADRE RÔHRBACHER

Henrique, cognominado o C-açador, por causa

do grande gôsto pela caça, justificou o iulgamento
d" ü., predõcesoí Conrado, e realizou suas gtandes

esperanças. Restabeleceu a pa,z e a boa ordem na

Aíemanha, " 
expulsou os inimigos para fora do pa!9'

Desde o ano dé 920, teve de combater a insurreição

de Arnolfo, duque da Baviera. Venceu-o pela- gene-
rosidade. Os dois exércitos se encontraram. Henri-
gue pediu uma entrevista. Arnolfo, persuadido de

que era para um duelo, apareceu armado' Ficou

estupefatã de ver o monarca sem armas. Êste, com

eloqüência que partia do coração, lembrou-lhe as

funãstas conseqüências da desunião entre os 
- 
prínci-

pes e os porroi da Alemanha-. E, P-ara colocar à
proru sua lealdade, ofereceu-lhe a vida, durante as

pr.rrogativas da realeza pelS Baviera. A paz foi
ãf"truãa antes da batalha. Entendeu-se igualmente
com o rei de França, Carlos, o Simples, gue lhe

cedeu a Lorena. Em 925, ufi exército de húngaros

irrompeu na Alemanha. Henrique, qge não se sentia

forte tastante para vencê-los em batalha, teve a habi-

lidade de prender-lhes o principal chefe. E não o
entregou de volta ao exército, senão após terem iur?-
do ,rãr. trégua de nove anos, durante a qual êle

lhes pagariJ um ftibuto sob o nome de presente ou

de pãrrrão, tão temível era a nação dos húngaros.

Henrique aproveitou os nove anos_ de tréguas
para colocá a Alemanha em estado de defesa e for-
mar tropas bem aguerridas. Ao Íindar a trégua,
Henrique reuniu o povo e disse: "Até agora des-

poiei á vós e vossos Íilhos, para encher os tesouros

dos hungaros. Agora, sou obrigado a despg,if as

igreias e seus miniitros. Que me aconselhais? Tomo
o" dirh"iro destinado ao serviço de Deus, para dá-lo
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VIDAS DOS SANTOS

aos inimigos e nos resgatarmos, ou esperaremos atê

sermos resgatados por-Deus?" O povo gritou pela

salvação dã Deus. E, erguendo as mãos para o céu,

pro-"t"ram-lhe servir nessa guerra. Pouco depois

ãh"gurunr os enviados hún_garos para reclamarem o

tribirto. Como resposta, Henrique manclou dar-lhes
um cãd sarnento, dô qual tinham sido cortados o rabo

e duas orelhas. Era no ano de 931. No mesmo ano,

para vingarem a afronta, oS húngaros avançaram
torn dois" exércitos poderosíssimos. Mas, ambos

foram batidos, ficanáo vários reis deles caídos no

campo de batalha. Os bárbaros voltaram no ano

."gúirtu, mais numerosos. Sofreram uma perda majs

saágrenta ainda, e deixaram a Alemanha tranqüila
duránte vinte anos. O rei Henrique aplicou ao serviço
de Deus e ao alívio dcs sofrimentos dos pobres os

tributos que dêles recebia.

Henrique trabalhou tambem pela conversão dos

infiéis e f.êz' com que se batizasse um rei dos abdoritas
e um rei dos clinamarqueses ou normandos. Tinha
por amigo Santo Udahic bispo de Augs-btqSo-.- Mor-
reu nc segundo dia de iulho do ano de 936. Durante
cs ultimoi momentos de vida, a rainha Santa Ma-
tilde, sua espôsa, permanecia nas igrejas rezando.
Percebendo pelos lamentos do povo que êle estava
morto, perguntou se havia algum sacerdote em jejum
que pudesse celebrar a missa por êle. Apresentou-se
um jovem e virtuoso sacerdote, chamado Adaldague.
Maiilde lhe deu imediatamente os braceletes de ouro
que levava, e. mais tarde, obteve que fôsse nomeado
árcebispo de Bremen. O corpo do rei Henrique [9i
Ievado'para Quedlimburgo, perto de Halberstat, onde
ela havia decidido fundar com êle um mesteiro para
moças, o gue executou incontinenti, Eram tÔdas

13
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As obras de Misericórdia. cobertura da pia batismal de Hildesheim,
trabalho em bronze do século XIII.
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pessoas nobres e Santa Matilde se retirou com elas
para lá terminar os seus dias.

De Henrique tivera três filhos: Otão, Henrigue
e Bruno. Tinha especial predileção pelo ."grrrão,
o que constituiu a fonte de grandes males, porque,
apos a morte de seu espôso, desejava gue êle fôsse
reconhecido como rei. E havia um pretexto para
preferi-lo a otão. É que êste nascera ántes de ó pai
se tornar rei. Otão, ja designado pelo pai, ,r.ncãu,
de acôrdo com o sufrágio doJ francos e dãs saxônios.

Vur Henrique, que foi duque da Baviera, sempre
alimentou pretensões, e várias vêzes se revoltou. o
terceiro, Brtrno, dedicou-se aos estudos e aos serviçbs
da Igre ja e tornou-se grande santo.

Entretanto, retirada no mosteiro de euedlim-
burgo, I\4atilde observava rigorosa disciplina e, con-
servando maravilhosa dignidade nas ações e nas
palavras, não deixava de possuir modesiia e pudor
que a teriam feito passar por virgem, -se os filhos
não fôssem conhecidos. À noitel além do ofício
1 que assistia, rezava durante muito tempo, antes e
depois. Jamais se aproximou do altar com as mãos
vazias, seja enquanto o rei era vivo, seja depois demorto. Todos os dias apresentava ao puár. sua
oferendu dg tão e de vinhô para a salvaçáo de tôda
a Igreja. Mas, desde que enviuvou, não cessou de
f.azer oferecer o santo sacrifício pelos pecados do rei,
seu espôs_o, no que superou tôdas as mulheres de seu
tgmpo. observou tôda a vida o oitavo dia da "r;;do príncipe, o trigésimo e o aniversário.

Pelo ano de 946, suportou rude perseguição da
parte dos príncipes seus 

-filhos. 
Como faíia muitas

esmolas, contaram a êles que era gastava somas
imensas das rendas do Estadó. otão àh"go, a enviar

I

-
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16 PADRE ROHRBACHER

espiões para 
- 
prenderem aguêles a -qY"* sua mãe

enviava es-olâs, ürar-lhas e maltratá-los' Queriam
que abandonasse as terras que- havia recebido como

áote e que tomasse o hábito religioso. Para âuÍl€r-
tar-lhe ; desgôsto, o príncipe Henrique, seu filho

fredileto, con"cordou éo* Otão, nesse particular.
Como visse aumentar diàriamente os maus tratos,

deixou tudo quanto o rei Henrique lh-e-dera e retirou-
." puru a Angria, que Íazia paríe {a Westfália atual.

úâr, algum i.-po depois, ô rei Otão, mal sucedido

nas guerras, e átendéndo às exortações da rainha
Editã sua espôsa, dos bispos e dos senhores, chamou

a rainha sua mãe, pediu-lhe perdão, püblicamente, e

devolveu-lhes as terras gue lhe havia tirado. O prín-
cipe Henrique, imitando o exemplo do irmão, f€coo-

ciliou-se com ela, e ârrlou-â tanto como antes'

A santa rainha Matilde, restabelecida e{n sua

autoridade primitiva, aplicou-se mais ainda ao que

antes a dar- esmolas e 
-a 

f.azer boas obras. E, com

o socorro do rei, seu filho, fundou várias igreias e

cinco mosteiros, entre outros o de Polden, no ducado

de Brunswidk, onde reuniu três mil monges. O rei

Otão confirmou tais doações pelas cartas do ano

de 955.
No mesmo ano, deu-se a morte de Henrique'

então dugue da Baviera. A rainha Matilde ficou
profundamente abatida. Renunciou aos poucos ofÍlâ-
mentos gue guardara durante a viuvez e não mais se

apresentou senão em vestes de luto. Não quis. mais

ouvir nenhuma canção profana, nem assistia nenhuma

diversão. Não oúvia' senão cânticos extraídos da

Escritura santa ou das vidas dos santos. Dava
refeições aos pobres duas vêzes pcr dia e distri-
buíaJhes alimentos mesmo durante as refeições.
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Quando viajava, levava consigo círios que- distri-

üià p.fut iit";* " alit"ntos, ãos pobres' E havia

recomendado ;;; religiosa gue 1 servia' Riche-

il;;;, ;ãã-J"i*ar passar nenhum pobre sem receber

;;ãl;. Em tôdas âs cidades em-gue passava o inver-

;;, Í.azia acender uma grande fogueira par-a os Po-

t;;t;;r. drrurru tôda ã noite' Ãot sábados redo-

b;;;r; caridade, porqu e eÍa o dia da morte do 
'rei'

il ;pô;. Ó;;;"há mat'dava preparar um banho

i"uiJ ;;-p"Ur". e viandantes. Algumas vêzes ela

mesma os servia. Depois, levava-os para um ap9-

;;r;;rrde lher-àurru álimento ou roupas' de acôrdc

com a necesrúJ". Não deixava paisat um só dia

sem praticar obras de caridade pessoalmente'

8m967,€ffiNorthause,ondefundaraüÍIIlfloS-
teiro de três mil religiosas, teve o último encontro

com os filhos e os netos. o imperador otão 1á se

encontruru .ã* ú i,ma Gerbergã' 1linha de França'

Passaram luntos sete dias. santa Matilde recomen-

d;:it "r, 
,obr"tudo ao imperador' seY filho' o novo

mosreiro q"" lã;ú Írrndudo p"ta a salvação d9- tôd.a

;Í;-rliu.' L"*brãu uo filho'que nesse lugar H*ri-
oue, seu irmão, nascera, bern como sua irmã Ger-

t;ü". só o nome dêsse mosteiro devia, portanto,

i"ÃÉrur-lhe u á"*oria afetuosa de um Pui' de uma

ÃÀ., de um irmão e de uma irmã' No dia em que o

;*;r;áo, derria_ partir, aps terem assistido 1'untos

à santa missa, elá renovou as lembranças com uPa

ternura o,ui.-pÀfrrrdu do que ântes e anunciou-lhe

gue a estava ,re.do pela.última vez' Despediram-se

; ábruçurârl-se chorando. Os presentes também

choravam. 
-O 

imperador montou a cavalo e ela,

entrando na igreiã, aproximoü-se do -lugar onde

havia assistido"à'missá, ajoelhou-se e beijou, cho-
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rando, os rastros do filho gue partia. o imperador
foi avisado. saltando do lurálo, atirou-se-lhe aos
pés, dizendo: "ó venerável senhora, por que ser-
viço poderíamos pagar essas lágrimas?,r Apá; ;;à
pausa, a^piedosa senhora disse: "De gue nos serve
trcar mais tempo iuntos? eueiramos ou não, temos
de nos- separar. E, vendo-te, não diminuirá minhador. Ao contrário. vai na paz de cristo. Não
verás mais êste rosto em corpo mortal, ur.i* àã
menos penso."

Com efeito, voltando a euedlimburgo, caiu
doente. E, v^ent'o. que a morte estava próxima, r,âÍt-
dou chamar Richeburga, então abadessa de Northuu-
::, para que a assistisse até o fim. Distribuiu aos
bispos e aos sacerdol"r g que lhe restava de bens e que
não terminara de distribuir aos pobres e aos mostei-ros. uma multidão de pesscas veio visitá-la durante
? doença, _entre outras, seu neto Guilher;", 

-.;;;:
bir-po de Maietla. Ela o recebeu .oÃ-frurd. ur"grLe lhe disse: "Não duvido de que ó"u, te envia
aqui,.porgue ninguém'me é maiá íntimo nem mais
agradável coq relação ao que se trata de [.uzei,
sobretudo desde que perdi a-esperança de ver meuquerido Bruno viver ãleo, de ái-, prru ver meus
últimos momentos e confiar meu corpo à terra. agorã,
poig, escuta inicialmente minha cônfissão e dá-me
1 abllvjção pelo poder gue recebesre de Deus e de
Dao Hedro. IJepois, entra na igreja, canta a missapor meus pecados e minhas ,regligêrrcias, pela ahà
de meu senhor o rei Henriqu" e po, todos os fieis
cristãos, vivos e defuntos".

- Apor o arcebispo, seu neto, ter rezado a missa,
veio encontrâ-la novamente, e deu-lhe segunda ,t;;i:
vição; em seguida óleo santo e o viático. "Fiú ;l;á"
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VIDAS DOS SANTOS

três dias perto dela. Mas, vendo gue não estava tão
próxima do fim, pediu-lhe permissão para retornar.
A rainha pediu à abadessa Richeburge gue desse o
que ainda restasse ao bispo. "Amada de Deus,
respondeu a abadessa, gue pode restar ainda, se des-
tes tudo aos pobres?" - "f,n1ão, respondeu a rainha,
ttaze-me os panos mortuários, reservados para minha
sepultur a, paÍa que eu os dê a meu neto, como penhor
do meu amor. Teú mais necessidade dêles do que
eu, por causa da dificil viagem gue vai empreender."
O bispo recebeu de sua mão as roupas, com agrade-
cimentos, deu-lhe a bênção e disse baixo aos preser-
tes: "Vamos a Radelvroth. Deixo aqui um dos
meus clérigos, para gue, se a rainha morrer, venha
avisar-me imediatamente; voltaremos para dar ao
corpo a sepultura conveniente." A. rainha levantou
a cabeça e disse alto: "Não é necessário que êle
figue aqui. Será melhor'gue parta contigo. Terás
necessidade dêle na viagem. Vai na paz de Cristo;
a sua vontade te chama." O bispo, ao chegar a
Radelvroth, tomou uma poção medicinal, morrendo
sübitamente. Quando a notícia chegou a Quedlim-
burgo, não se sabia como anunciá-la à rainha, para
não aumentar-lhe os sofrimentos. Mas a serva de
Cri.sto, sorrindo entre lágrimas, disse: "Que estais
cochichando? Por que esconder-me essa triste notí-
cia? Sei que o bispo Guilherme jâ se foi dêste mundo
e isso me acabrunha. Ide, f.azei soarem os sinos, reuni
os pobres e distribui-lhes esmolas, para que interce-
dam por sua alma".

A piedosa rainha viveu doze dias além da morte
de Guilherme. Por fim, no sábado da primeira
semana da quaresma, ao romper do dia, mandou cha-
mar os sacerdotes e as religiosas. E como grande

19
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20 PADRE ROHRBACHER

multidão, tanto homens como mulheres, acorressem
para vê-la, ordenou que deixassem entrar todcs. Deu
â todos conselhos salutares, principalmente a Matil-
de, abadessa de Quedlimburgo, filha do imperador,
seu filho. Em seguida, mandou que os sacerdotes e

as religiosas se aproximassem para ouvirem a corl-
fissão e pedirem a Deus, por ela, a remissão dos
pecados. Ordenou gue se celebrasse a missa e que
lhe trouxessem o corpo de Nosso Senhor. Pelas
nove horas, fêz com gue a deitassem por terra, sôbre
um cilício, colocou cinza sôbre a cabeça com as pró-
prias mãcs, dizendo: " Fica bem a um cristão morrer
sôbre um cilício e cirtza". Depois, fazendo sôbre o
corpo o sinal da cruz. adormeceu tranqüilamente no
Senhor, no mesmo dia, 14 de março de 968, em que
a Igreja lhe hon ra a memória. Foi enterrada no mos-
teiro de Quedlimburgo, na igreja de São Serval, ao
lado do túmulo de Henrique, seu espôso, onde ela
havia decidido esperar pelo dia da ressurreição e do
julgamento. Sua vida foi escrita por ordem do impe-
rador Henrique, seu bisneto.

FSA
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BEM-AVENTURADO PEDRO DE

MONTICELLO (*)

C o n Í e s s o r

Pedro de Monticello, ou de Treja, de Marca
de Ancona, foi educado por pais piedosíssimos. Pelos
maravilhosos exemplos que dava ao mundo o doce
São Francisco de Assis, entrou paÍa a ordem do
SeráÍico Pai, e dêle recebeu o habito.

Pedro não tardou a ser modêlo de perfeição, tal
a sua aplicação à oração, ao recolhimento, à mortifi-
cação. Deus, então, favoreceu-o com delicadezas
sem par.

Vejamos_ o que nos contam, com aquela sua lin-
guagem peculiaríssima, os Fioretti "canções de
gesta dos cava[eiros tabulae rotundae".

ssa

No capítulo XLII, lemos, inicialmente:
"A província de Marca de Ancona foi, antiga-

mente, do mesmo modo que o céu de estrêlas, ador-
nada de santos e exemplares frades, cs guais, como
luminárias do céu, iluminaram e adornaram a Ordem
de São Francisco e o mundo com exemplos e com
doutrina.

Ihttp://www.obrascatolicas.com



I

22 PADRE ROIIRBAC HER,

"Entre outros, foi, em primeiro lugar, frei Lu-
cido, o antigo, o qual foi vercladeiramente luzente
de santidade e ardente pela caridade divina, cuja
maravilhosa língua, informada pelo Espírito Santo,
f.azia maravilhosos Írutos de pregação".

Mais adiante:
"Outro foi frei Pedro de Monticello, o qual foi

visto por frei Servodeo de Urbino (então seu guâÍ-
dião no antigo convento de Ancona ) levantado da
terra corporalmente cinco ou seis braças atê os pés

do Crucifixo, diante do qual estava em oração. Êste
frei Pedro, jejuando uma vez na quaresma de São
Miguel Arcanjo com grande devoção, e no último
dia daquela quaresma estando na igreja em oração,
foi ouvido por um frade jovem (o qual de propósito
estava escondido sob o altar-mor para ver algum ato
de sua santidade) a falar com São Miguel Arcanjo,
e as palavras que êles diziam eram estas.

"Dizia Sao Miguel:
"Frei Pedro, tu te hás afatigado fielmente por

mim e de muitos modos tens afligido o teu corpo: eis,
vim consolar-te, para que peças a graça que quiseres
e eu a impetre de Deus."

"Respondeu frei Pedro:
Santíssimo príncipe da milícia celestial e

fidelíssi mo zelador do aÍnor divino e piedoso protetor
das almas, peço -te a graça de impetrares a Deus o
perdão dos meus pecados".

"Respondeu São Miguel:
Pede outra graça, que esta eu alcançarei

fàcilmente para ti".
"E frei Pedro não pedindo mais nada, o arcanjo

concluiu:
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Eu, pela fe e devoção que tens em mim,
obterei para ti esta graça e outras muitas".

"Acabada a conversação, a qual durou muito
tempo, o arcanjo São Miguel partiu, -deixando-o su-
gnamente consolado. No tempo dêste frei Pedro santo
existiu o santo frei Conrado da Of [ida, os quais
estando juntos em família no convento de Forano,
da custódia de Ancona, o dito frei Conrado foi, um
dia, à selva para a contemplação de Deus, e frei
Pedro, secretamente, seguiu atrás dêle, paÍa ver o
que advinha. E frei Conrado começ_o_u a estar em

óração e rogar devotissimamente à Virgem Maria
com grande pranto que ela lhe obtivesse a graça do
seu bendito Filho, para que êle sentisse aquela do-

çura que sentiu São Simeão no dia da Purificaçãg
quandô tomou aos braços )esus salvador bendito. E
feita esta oração, a misericordiosa Virgem Maria
o atendeu, e eis que apareceu a Rainha do Ceu com
seu Filho bendito no braço com grandíssima clari-
dade de luz. E, aproximando-se de frei Conrado,
pôs-lhe no braço aquêle bendito Filho, o qual devo-
tissimamente recebendo e abraçando e beijando e cin-
gindo ao peito, todo se derretia e consumia em amor
divino e inexplicável consolação. E frei Pedro seme-
lhantemente, o qual escondido via tudo, sentia na
alma grandíssima doçura e consolação. E partindo
a Virgem Maria de frei Conrado, frei Pedro às
pressas voltou ao convento para não ser visto por êle.
Mas depois, quando frei Conrado voltava todo ale-
gre e jocundo, disse-lhe frei Pedro:

ó célico, grande consolação tiveste hoje".
"Disse frei Conrado:

Que é que dizes, frei Pedro? Qu" sabes do
gue r-nç aconteçeu?"

23
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Bem sei, bem sei, dizia frei Peclro, como a
Virgem Maria com o seu bendito Filho te visitou".

"Então frei Conrado, o qual, com verdadeira
humildade, dese java estar em segrêdo nas graças de
Deus, pediu-lhe que não dissesse a ninguém. E foi
tão grande o amor daquela hora em diante entre os
dois, gue pareciam ter em tôdas as coisas uma mesma
alma e um mesmo coração. E c dito frei Conrado
uma vez, no convento de Sirolo, com as suas orações,
livrou uma mulher possessa, orando por ela tôda a
noite e aparecendo à sua mãe, e pela manhã fugiu,
para não ser encontrado e hcnrado pelo povo. Em
louvor de Cristo. Amém".

No capítulo XLIV, gue diz: "Como a frei Pe-
dro apareceu a Mãe de Cristo e São |oão Evange-
lista, e lhe disseram qual dêles sofreu maior dor da
paixão de Cristo", lê-se mais:

"Nc tempo em que moravam juntos na custódia
de Ancona, flo convento de Forano, os sobreditos
frei Conrado e frei Pedro (os quais eram duas luzen-
tes estrêlas na província da Marca e dois homens
celestiais ) , entre os dois havia tanto amor e tanta
caridade, que parecia terem ambcs o mesmo coração
e a mesma alma, e se ligaram por êste pacto, que
qualquer consolação que a misericórdia de Deus lhes
desse, deviam revelar um ao outro por caridade.

"Firmado entre ambos êste pacto, sucedeu que,
um dia, estando frei Pedro em oração e pensando
devotamente na paixão de Cristo, e como a Beatíssi-
ma Mãe de Cristo e São ]oão, diletís,simo discípulo,
e São Francisco estivessem pintados ao pe da cruz,
pela dor mental crucificados com o Cristo, teve êle
o desejo de saber qual dcs três tinha sofrido dor
maior con a paixão de Cristo: se a Mãe, que o havia
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gerado, ou o discípulo, o qual havia dormido sôbre o
peito, ou São Francisco, que com êle estava cÍuci-
ficado. E permanecendo neste devoto pensamento,
apareceu-lhe a Virgem Maria com São )oão Evan-
gelista e com São Francisco, vestidos de nobilíssimas
vestes de glória bem-aventurada. Mas São Fran-
gisco_ parecia vestido de vestes mais belas do que
São João. E estando frei Pedro todo espantado côm
esta visão, São |oão o confortou e disse-lhe:

" - Não temas, caríssimo irmão, pois vimos coÍl-
solar-te e esclarecer a tua dúvida. Sabe, pois, gue a
Mãe de Cristo e eu sôbre tôdas as criaturas sofrã*os
com a paixão de Cristo, mas depois de nós São
Francisco teve dor maior do que outro qualquer.
E por isso tu o vês com tanta glória".

"E frei Pedro perguntou-lhe:
Santíssimo Apóstolo de Cristo, por que a

veste de São Francisco parece mais bela do que a
tua?"

"Respondeu São |oão:
A razáo é esta: porque, quando êle estava

no mundo, trouxe vestes mais vis do que eu".
"E, ditas estas palavras, Sao foão deu a frei

Pedro uma veste gloriosa, a qual nas mão s trazia, e
disse:

Toma esta veste, a qual trouxe para te dar".
- "E guerendo São ]oão vesti-lo com áquela veste,
frei Pedro, estupefato, caiu ao chão e começou a
gritar:

" * Frei Conrado, frei Conrado caríssimo, so-
corre-me depressa! Vem ver coisas maravilhosas!"

"E com estas palavras, aqueia santa visão desa-
pareceu. Depois, vindo são conrado, êle lhe contou

25
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ordenadamente tôdas as coisas e agradeceram a
Deus" ( I ).

stÊ+

O bem-aventurado Pedro de Monticello faleceu
em fins do século XIII, no convento de Sirolo, na
Marca. E o culto imemorial, que lhe rendeu a devo-
ção das gentes devotas, Íoi confirmado, em I I de
setembro de 1795, por Piô VI.

4ÊSA

No mesmo dia, em Roma, no campo Verano,
São Leão, bispo e mártir ( sêculo IV ) .

Em Pydna, na Macedônia, Santo Alexandre,
mártir. Sob o imperador Maximiano, proclamou a
divindade de Nosso Senhor |esus Cristo com uma
coragem que nada poderia quebrantar. Decapitado,
Deus conferiu-lhe ao corpo a virtude de curar as
doenças mais variadas (ano 310 )

Em Verona, Santo Inocente, bispo. Falecido
em fins do século IV ou princípios do V, foi enter-
rado na igreja de Santo Estêvão, onde ainda se coÍl-
servam suas relíquias descobertas no ano de 1542,

Na Escócia, São Bonifácio, bispo e confessor.
Originário da Itália, foi pregar o Evangelho entre
os pictos e os escoceses. Bispo de Ross, sua pregação
obteve Írutos surpreendentes. Faleceu em 630 e foi
sepultado em Rosmark.

Em Lâmpsaco, Santo Eusquemon, bispo e coÍr-
fessor, quando do êrro iconoclasta no Oriente. Bispo,

( 1) I Fioretti, 3.o ed., Ed. Vozes, 1950.
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combateu aguêle êrro com imenso zêlo. Aprisionado,
depois erilado pelc imperador Teófilo, no degrêdo
sofreu e morreu.

Na diocese de Arras, o bem-aventurado |oão
de Barastre, abade e confessor. Como penhor de
sua veneração profunda por êste bem-aventurado, o

rei da França, Luís IX, deu à abadia por êle gover-
nada, a do Monte de Santo Elói, um espinho da
coroa de Nosso Senhor. Petretrado da mais viva fé,

|oão Barastre derramava iágrimas abundantíssimas
quando celebrava os santos mistérios. Grandemente
emccionado, quando comungava, nada poderia des-
crever o estado em que jazia. A paixão do Salvador
era o constante objeto de seus pensamentos e de suas
meditações. Morto em 1275, depois de vinte e sete
anos de govêrno abacial, deixou o mundo, bastante
idoso.

No mesmo dia, em Roma, a festa de quarenta
e sete bem-aventurados mártires, batizados pelo
apóstolo São Pedro, durante os nove meses em que
estêve prêso com Sao Paulo na prisão de Marmetim.
Todos êsses confesso,res de |esus Cristo perman?ce-
ram firmes na f.ê. Nero fê-los morrer a golpes de
espada.

Na Ãfrica, os santos Pedro e Afrodísio, que
obtiveram a coroa do martírio na perseguição dos
Vândalos.

Em Carras, na Mesopotâmia, Santo Eutíguio,
patrício, e seus companheiros, massacrados por causa
da fé, por Evelido, rei dos árabes.

Nos Abruzos interiores, dois santos solitários,
que foram suspensos a uma árvore e estrangulados

2T
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pelos lombardos. Os próprios inimigos ouviram-nos
cantar salmo5 depois da morte.

Durante a mesma perseguição, um diácono da
igreja de Mársica teve a cabeça cortada por haver
confessado a fé.

2,8 Pabh,u RoHRBAcHBn
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t5: DIA DE MARÇO

SÃO ZACARIAS

PaPa

Um grande santo Papa acabava - de morrer:
Gregório iil. Um grande santo Bupu- lhe sucedeu:

Zacãrias. ordenado em 3 de dezembro de 741, quatro
dias após a morte do predecessor. Não se esperava

-ài. pelo consentimento do imperador 9r!So de

Constãntinopla nem do exarca de Ravena. Ocupou,
e dignamente, a cátedra de São Ped ro dez anos, três

meses e treze dias. Era grego de nascimento, mas

nascido na Magna Grécia, outrora Itália meridional.
Cheio de doçurá " bondade, estava tão longe de ser

vingativor que chegou a cumular de bens e honras
o* "qr" o haviam perseguido antes do pontificado.
Amáu o clero e o povo romano, â ponto de expor a

própria vida, oâ agitação em que se encontrava a

Itália, como consegüência do desentendimento entre
os duque5 de Benevento e de Espoleto com Liut-
prando, rei dos lombardos.

Zacarias enviou uma legaçáo ao rei, e tantas
foram suas exortações, que êste f.ez a promessa de

entregar as quatro cidades que tomara no ducado
de Róma. Por outro lado, quando o rei estava em

campanha contra Trasimundo, duque de Espoleto,
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gue os roma-nos havlam apoiado anteriormente, o
Papa persuadiu os romanoJ a envi'arem suas tropas
em socorro do rei, contra o duque, gue não tinha
mantido nenhuma {ur pro-esr"s feitás, particular-
mente pela ortrega das guatro cidades. irasimundo,
ao se ver abandonado, entregou-se ao rei, gue lhe
poupou a vida, mas o obrigou- a entrar.para ó clero.
como o rei, por seu turnol demorasse em cumprir a
promessa de entregar os guatro lugares, o santo pon-
tífice, verdadeiro pastor áo povo, iaiu de Rom" ."À
bispos e sacerdotés e foi coíajos'amente encontrâÍ-se
com o rei em Terni, a doze milhas de Espoleto.
Liutprando, ao saber disso, enviou-lhe seus auqu"* ã
príncipes, com a maior parte do exército e marchou-
Ihe ao encontro até oito milhas de Narni. No dia
seguinte,.gue era uma sexta-feira, o papa foi condu-
zido a Terni, diante da basílica de são valentím,
bispo e mártir, onde foi recebido pelo rei, à frente
dos grandes e do exército. Fizeram juntos suas orâ-
ções, saudarartr-sê afetuosamente e, ao sair da igréja,
onde o santo Pontífice tratou de assuntos da rrkãçáo,
o rei fêz-lhe escolta durante meia milha. No'dia
seguinte, gue era sábado, o Papa, maravirhosamente,
o exortou a cessaÍ a guerra, poupar o sangue e pro-
curar a pa?. o rei, comovido com ãs piedosãi admães-
taeõ3s e pleno de admiração pel? corágem e linguagem
do Pontífice, concordou em tudo. Eritregou ao santo
ho-gm as quatro cidades com os habiiantes, colo-
cando-as a salvg por um pacto de doação, na'igreja
de sáo Pedro. Entregou ainda a são pedro, a t"ítuio
* d*ção, os patrimónios de Sabino, de Nar"i, ãà
ossimo, e Ancona e algumas outras cidades, d'pr:i-
meira das guais Íôra arrebatada havia trinta àáos.
Ao mesmo bem-aventurado Pontífice entregou os
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cativos das diferentes províncias, com os de Ravena,
entre os Çuais havia guatro personagens condecora-
dos com ó titulo de cônsules. Por fim, selou a paz
por vinte anos com o ducado de Roma.' Eis como o biógrafo do santo papa hcaúas
conta essa negociaçãô. Em tudo isso, não se Í.az

nenhumu -errç-ão ,r"- do imperador nem do império.
O Papa e o tãi fatam juntos do assunto, como dois
soberános. É ao Papa qrl" o rei, por um ato de doação,
entrega as guatro tidácies de Améria, Horta, Poli-
márcó e Blára. Foi numa entrevista de três dias
gue o Papa, por piedosa e insinuante elogüência,
óbt"rr" do rei ô qrá não teriam podido as fôrças de

Roma, mesmo secundadas pelo império.
No domingo que se seguiu à conclusão do tra-

tado, o Papa, a peãido do rei, ordenou um bispo na
igreja de São Valentim. Êle acompanhou a cerimô-
rria co* tal piedade, gue vários lombardos, presentes
com o rei, se sentiram comovidos até às lágrimas.
Após a missa, o Papa convidou o rei Liutprando Para
uma refeição. Êste comeu com tanto apetite e com

tanto bom humor, gue assegurou nunca ter comido
tão bem. Na segínda -Íeirá, o rei despediu-se do
Papa, dando-lhe Agripando, dugue de Clusi, seu

sobrinho, e três outros senhores para acompanhá-lo
até as cidades gue deviam ser entregugs, e ParP ?xe-
cutarem a re$iíuição. O santo Pontífice recebeu as
guatro cidades, voltou a Roma vitorioso, reuniu o
porro, deu graças a Deus, por umll pr'ocissão gerql,
gue saiu de Nossa Senhora dos Mártires, isto ê, da
Rotunda e terminou em São Pedro.

Todavia a província de Ravena não fôra incluída
no tratado de Liutprando com o Papa. O rei dos
lombardos estav a Í.azendo grandes preparativos para
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dela tomar conta. o exarca Eutíquio, o arcebispo
loãg, o povo de Ravena , da Pentápole, de Emília
imploraram por escrito a assistênciá do papa, para
afastar a tempestade. zac:,arias, vivamente .ô*oíido,
t"rloy, 

. 
u príncípio, desarmar Liutprando po; ,"u,

emissários, os guais carregou de presentes e orações.
Não tendo obtido êxito por êssê modo, resolveu ir
êle mesmo ao encontro do rei em Pavia. Deixou o
govêrno de Roma ao patrício Estêvão e correu, como
bom pastor, 'a resgaiar as ovelhas que estavam a
perecer. Era pleno verão. observou-rã gue de Roma
a Ravena uma nuvem os protegia contra os ardores
do sol durante o dia e guã de Ravena a pavia, essa
nuvem parecia precedida de batalhões armados. o
exarca foi encontrar-se com o Pontífice a dezessete
léguas de Ravena, para onde o conduziu. Todo o
povo de Ravena, homens, mulheres, crianças, lhe foi
ao encontro e o recebeu entre lágrimas e ações de
graça.s, gritando: "Bendito seja o pastor que deixou
as ovelhas para nos vir salvar, a nóí gue estamos para
perecer! "

_ De Ravena, o Papa enviou dois emissários a
Liutprando, para anunciar-lhe sua próxima chegada.
Mas o rei, disposto a não concôrdar com ãada,
recusou-se a dar-lhes audiência. A arbitrariedade,
da gual f'oi informado à noite, não o desanimou. Des-
prezando o perigo e confiando em Cristo, saiu corâ-
josamente de Ravena, entrou nas terras dos lombardos
e chegou ao Pó no dia 28 de junho. o rei enviou-lhe
seus grandes, para o receberem e conduzirem a
Pavia. Mas como era a véspera de São pedro, o
Pqpq foi à igreja dêsse santo, gue ficava fora da
cidade e la celebrou a oração da 

-rorra, 
com a santa

missa. No dia seguinte, celebrou missa solene, a
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pedido do rei. saudarar,-se, comeram juntos e vol-taram à cidade. No outrg dia, convidaáo p"lo ,"i uir ao palácio, onde foi recebido com as maiorás horrras,
o santo homem pediu-lhe gue não enviasse as tropas
para a província de Ravena, mas, ao contrário, ihe
entregasse as cidades gue havia tomado, principal-
mente cesena. o rei rási$iu rongo tempo.' por ,fi*,
concordou em entregar a Rav.rru"todos os territórios
tue tinha antes, e os dois terços do t"rritori"- ãã
Cesena, guar{gdq puru sua segurança, o outro têrço
e a cidade até l.' qá julho do a"no ."guirrt", a fim de
que seus embaixadores tivessem tempo de tornar a
9:::,:lt,"oRl.u. A parrida do p;p;;ãiei o acompa-
nhou até o Pó e deixou-o com vários senhores, ôu"tinham recebido o,rdens de levá-lo a Ru,o"rr" e fazer
sair a guarnição lombarda dos lugares que restituíra.
De volta a Roma, o papa cerebiou uirra" uma ià,a festa de são Pedro 

" sao pauro, ,pÀr"rrtemente odia da oitava,
Em tôdas essas circunstâncias, vemos os povosda'Italia, cotrl os magistrados, ,;Ê; i.p"r"doõ, ounão, recorrerem ao pontífic"'roá"rro, como à única

salvação.- E êsse Pontífice corresprrrd"rJhl. a ã"-fiança. So e sem armas, d"ru"onãu p"iu pár.*à-*
príncipes e reis. certamente se é uma maneira dese tornar soberano de um país, é maneira f"giti.ã.Ao menos, assim julgam o'bom ,"rr* " u gratidão
dos povos salvos. ' v

Benfeitor da Itália, o papa são zacarias o foiigualmente da Alemanha, órrá" .orru*"u a pregara f.é, e da França, onde começou a restabelã;;
disciplinâ, gue rofr"ru muito com a invasã;ã;;;r:
çurmanos e com as guerras interrras. carlos Marteloacabara de morrer. -Mas 

os aoi, ririloi ô""ü;;-;
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Pepino, o substituíram dignamente. Bravos ambos,

sua união constante 
"ru 

,á*irável, dado que tinham

Estados a dividir e eram irmãos. Carlomano, -a 
guem

coube o reino da Austrásia, demonstrou sobretudo

grà"d" zêlo pela propag?ção da Íe e pelo restabele-

ãimento da áiscipiiná eãlesiástica. Desde o coryêço

á" ,"o govêrno, .hu*ou P?ra juato de si São Boni-

fâ.i", qüã truU"ihava nu ÂI"*anha com a aütoridade

do vigário da Santa Se e pediu-lhe qqe reunisse um

."".ifÍà nos Estados para corrigir os abusos introdu-

zidos nas igrejas dos gauleses, há mais de sessenta

anos.
São Bonifácio escreveu ao papa Zacatias uma

carta na gual toma na insctiçáo, 
- a gualidade ,de

servidor dôs servidores de Deus. Após haver-lhe

t"rt"-"nhado a alegria gue sentia da sua exaltação

;;Gurar-lhe qui não lhe seria menos submisso

á" ã-u-j iàru uo, pr"decessores, lhe suplicou conÍir-
;ãsÉ;, pela autoridade apostó1ica, ? instituição de

três bisiados, gue Íizerc na Alemanha. O primeiro

"* Wútzburgó, o segundo em Buraburgo, o terceiro

em Erfurt, caf,ital dJTuríngia. Ordenara bispo-de

WuttrU"tâ.,'É,rrcardo; de Buraburgo Vita; de Er-
furt Adelãrio. Hoje, de Buraburgo, restam apenas

ruínas.
opapaZacariasrespondeuaBonifácio.Reco-

nheceu à inrtit.rição dos tiês novos bisqad-os e permi-

tiu-lhe a reuniãó do concílio, como Carlomano lhe

solicitava, p;*; o restabelecimento das regras e da

disciplinu g.r" estão conforme o 
- 
Papa, inteiramente

abolidas ,r"5ár proúncias, pela deplorável negligên-

cia que se tem de há muíto tempo de não reunir

.ÃitOr. "É por isso, acrescenta, concordamos Ptà-
zenteiramente com êste, e atê o ordenamos' Porgue
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jâ náo se sabe mais o que é sacerdócio, nem o que são
os que se dizem dêle revestido,s". Exortou Bonifácio
a depor os bispos, sacerdotes e diáconos que eflcoÍl-
trasse culpávçis de qualquer excesso contra os câno-
nes. Recusou-lhe a permissão de ordenar seu sucessor,
enquanto vivo, Mas concedeu-lhe como graça espe-
cial o poder de designá-lo, quando se encontrasse
à morte, para gue êste fôsse consagrado em Roma.
Zacarias escreveu, âo mesmo tempo, uma c'arta aos
três novcs bispos da Alemanha para confirmar-lhes
a nomeação dos bispados. Escreveu também ao
príncipe Carlomano, para exortá-lo a executar o pÍo-
jeto que tinha, com respeito ao restabelecimento da
disciplina.

Carloman.o reuniu um concílio no mesmo ano de
742, e outro no ano seguinte. Bonifácio enviou ao
papa um relatório de tudo quanto acontecera. O
Papa, satisfeito com os felizes começos de reforma,
escreveu uma carta, dirigida a todos os bispos, sâceÍ-
dotes e diáconos, abades, duques, condes, do territó-
rio gaulês e de outras províncias sob o domínio
francês. Felicitou-os pelas felizes disposições que
demonstraram pela reforma do clero. "Até agora,
disse, tlvestes entre vós, para punição de vossos
pecados, falsos e maus sacerdotes. E e de surpreen-
der que as nações pagãs tenham prevalecido contra
vós, pois não havia nenhuma diferença entre os leigos
e os ministros do Senhor. Não lhes é permitido ir à
guerra. Pois que vitoria poderiam esperar, quando os
sacerdotes, com as mesmas mãos sacrílega5 com Çue
celebram a missa e distribuem o corpo do Senhor,
derramam o sangue dos cristãos, ao,s guais deveriam
administrar o pão celeste, ou o sangue dos pagãos a
quem deveriam anunciar a Cristo? Ao contrário, se

35
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o clero de vosso reino se torna recomendável pela
regularidade e pela castidade, como prescrevem os
cânones, e gue nosso irmão Bonifácio vos prega, de
nessa parte, nenhuma nação poderá dominar-vos."
O Papa, âo terminar a carta, recomenda aos francos
reuniiem anualmente um concílio para coibir os abusos
e os erros gue pôderiam desonrar a santidade da
Igreja ou minar-lhe a unidade.

As vitórias de Pepino, irmão de Carlomano, não
o f.izeram negligenciar os assuntos referentes à reli-
gião. Reuniu no ano de 744, no dia 2 de março, um
concílio, erl Soissons, onde estiveram presentes vinte
e três bispos, que tinham São Bonifácio à frente.
Além disso, para nomear bispos, Pepino pediu auto-
rizaçáo do Papa e escreveu-lhe a respeito dêsse coo-
cÍlio. É o que nos informa uma carta de Lôbo de
Ferriêres, escrevendo no século seguinte a Amolon,
arcebispo de Lião. "O- rei, diz, ordenou-rn€ vo§
fizesse observar, o gue não é nenhuma novidade,
desde que nomeia pessoas do palácio, sobretudo para
preencherem um lugar, porque Pepino, de quem nosso
rei descende por Carlos Magno, tendo exposto a§
necessidades dêste reino ao Papa em um concílio
presidido pelo santo mártir Bonifácio, o Pontífice
consentiu que se aplicassem remédios a êsses males,
nomeando, após a morte, bispos, para lhe ocupareut
os lugares, os que julgasse mais dignos" .

AlCm da França e da Alemanha, o papa São
Zacarias e seu legado São Bonifácio trabalharam
ainda no sentido de trazerem para o bem o clero, os
reis e os povos da Inglaterra. Vê-se tal esfôrço por
um concílio nacional realizado em 747, no gual o
arcebispo de Cantuária apresentou duas cartas do
papa Zacarias, gue foram lidas e explicadas em língua
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yulgar. continham conselhos salutares a todos os
habitantes da Grã-Bretanha, para gu" l"rr"ssem uma
vida mais regrada, com uo1""i* di anâtemas contra
os gue os desprezassem.

No mesmo ano de 742, os povos cristãos viram
um exemplo de piedade gue se tornou cêlebre: car-
lomano deixou o mundo, !e" uma peregrinação a
Roma, ofereceu-se a são pedro e áà"ü o habito
monástico da mão do santo papa Zuràii^".

Pela mesma (poca, seu irpão pepino, com o
consentimento dos bispos, abades e rerhor"s, enviou
a Roma o sacerdote Ardobano, para.or'uítí üõ;zacarias sôbre diversos pontos'de disciplil;, d":;referiam a três. assuntos principais, 

" o"aãã .pi;.;:
pal, ! penitencia dos homicidas 

" ur uniões ilicitas.
o-papl respondeu a essa consulta com uma carta,

na qual se dirigia "Ao excelentíssimo e cristianÍssimo
senhor Pepino,-mordomo.,rnor do rei, 

"o, "*"díssimosirmãos, a todosos bispos, abades e senhores do p"í;
dos francos." Tenho- grande alegrià-ã* Nosso se-
thor, dizia, em saber, io, interméãio de nosso ârlâ-
díssimo filho Pepino, ô bo* procedimento de todos
vós e as sant"r ãirposições com as guais trabalhais
de acôrdo, para manter, como convém, as igrejas de
vossas províncias, e pala manter o pro.ãdi*ento
regular dos bispor, sucãrdotes e de ub"a"r;. ô p6;
exortava, em seguida, os clerigos e os ponges a nâo
combaterem contra os inimigo"s dr pãtf ã, ã não serpor orações, a_ exemplo de Moisés, ã a deixarem aos
príncipes_seculares e aos demais leigos o cuidado dá
g,i:.::1^Após o gue acrescentava, "bo*o nosso gue-
ridÍssimo filho Pepino nos pediu, a vosso .orrr"iho,
::?l^::lr para as guesrões gue nos foram proposras,
satientamos ao pé de cada artiqo o sue ,".ábá", à"
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tradição dos Padres, o gue os cânones estatuem e o

gue nos mesmos, inspiraãot pot Ptr5;, pudemos dis-

cernir pela autoridad" apottólica". _ 
Seguerl-sÊ Vinte

e sete artigos, nos guaii o Papa de modo geral se

detém em lembrar os velhos cânones'
- - ó papa zacaúas foi certa vez consultaio pg"
São Bonifácio a respeito de um sem-número de difi-
.rtaua.r que encontrava na missão e legação 

. 
da

Ài"*à"h".' Recebeu também queixas contra dois

sacerdotes, virqílio e sidônio. com relação a êste

último assunto, ó P"pa acentuou que já_ havia escrito

a êles cartas 
"*"uçádoras 

e gue mandara o dugue

óalon ar Bavierá enviá-los a Roma, caso fôsse

,,"..t.átio. "Quanto à perversa doutrina de Virgílio'

;;; iulo., contra Deus, contra sua alma, se está dry-

posto em um concílio a ensinar que há_outro mundo

L outros homens sob a terra, outro sol e outra luz,

;.;;ú;i-o da lgreja e privai-o do sacerdócio". Tais

;àã;;alawasio p"pá Zacafias, as únicas que sabe-

mos dessa acusaçãô. 
-Apoiado 

em vagos indícios, um

autor protestante, copiaão por sels confrades, forjou

iOa" .r*u história, dizendo gu" Bonifácio, arcebispo

de Maiença e legado ólo papa Zacatias, no oitavo

,ã..rlo, deãlarou Éerético u- 6itpo dêsse tempo, cha-

-.do Virgílio ou Vigilio,_por ter ousado sustentar

que existem antípoda"s. Ora, as palavrat -do papa

flacarias, as úniCas gue nos dão conta do fato, não

falam de um bispo, áur de um sacerdote. Bonifácio

"áà 
à declaro, h"r"g". Acusou-o sômente de ensinar

uma doutrina errônea. Essa doutrina, tal gual o
Papa compreendia, não consistia absolutamente em

diie, up.áut gue existem antípodas' . o?s gue em

;;t;t áu"do ãxistem homens, isto ê' homens de

ãtpé.i" dilerente da nossa, e que não são como nós'
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filhos de Adão; outro scl e outra lua diÍerentes dos

que nos iluminam. Tal parado,xo é, certamente, CoÍl-

trario à Escritura santa. Que tal tenha sido a opinião

de Virgílio, ninguém prova. Vê-se, apenas, que era

acusadõ dela, provàvelmente por causa de boatos

vagos, dado que o Papa ordenou o examinassem em

,-" .orcílio. 
- 
Igno,ra-se igualmente quais Íoram as

conseqüências, nem mesmo se as houve' Se êsse

,u."rdote Virgílio é o santo bispo de Saltzburgo, que

tem o mesmo nome, como ordinàriamente se Crê,

deve-se julgar que se tenha defendido das acusações

às quais Sáo Éonifácio talvez tenha dado Í.ê, com

muita facilidade. Quanto a Sidônio, que ê provà-
velmente o que se torncu, em seguida, bispo de

Constância, justificcu sobejamente, pe]o mau coÍr-
portamento, as repreensões que São Bonifácio the

dirigiu.
Pelo ano de 750, São BoniÍácio enviou ao santo

papa Zacarias um santo sacerdote, com uma carta
na- qual dizia: "Rogo a Vossa Santidade e a vossa

piedãde paternal rãceber com bondade. o portador
ãesta ,uítu, chamado Lul, que ê sacerdote do meu

clero. Tem assuntos secretos a comunicâf-VoS de

minha parte, tanto de viva voz, como por escrito- "

Entre essas coisas secretas sôbre as quais Sao

Lul estava auto rizado por São Bonifácio a consultar
o santo papa Zacarias de viva voz, e sôbre as quais,

o Papa deu, também de viva voz, sua resposta,. a[ir-
Ípâ-se, sem fundamento algum, que era questão de

ratif icar uma revolução política que se preparava
havia muitos anos entre os francos, ou seja, uma

mudança de dinastia. Na origem, a coroa dos francos
era mais eletiva do que hereditária. Childerico, pai

,de Clovis, tornando-se odiq{t par çausa dos desre-

I
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gramentos, foi, pelos francos, expulso do trono e do
reino, tendo rdo escolhido por unanimidade, para
rei, o romano Egídio, o gual rãinou sôzinho oito árror,
Sabendo, então, gu" childerico se tornara mais seo-
sato, pediram-lhe voltasse da Turíngia, onde se
encontrava refugiado, e o recolocaruá na realeza,

Pl" "^Egí9ig 
reinaram junros. O fato, atestado por

§ão- Gregório de Tours, nos mostra gue, rê origãm,
os francos podiam escolher os reis não sômentã de
uma outra família, como também de outra nação. A
partir de clóvis, gue tivera a precaução d; Íaz,"i
perecerem todos os outros parentes, eram escolhidos
entre seus descendentes. Como tivessem êstes dege-
nerado e nada fizessem, não poderiam os franãos
Íazer.pela segunda vez o que iá haviam feito,lst;;;
escolher um rei de outra fámíúâ, ou mesmo de outrá
nação? sobretudo um rei gue já fôsse monarcu, 

"àqual faltasse apenas o rro*ó? E de se acreditar'quu
são Bonifácio consultou confidencialmente o paf" Sá;
Zacaú:as a êsse respeito, antes gue o assunto lhe Íôsse
proposto oficialmente.

"No ano de 751, Burcardo, bispo de Wurtz-
burgo', e o sacerdote Fulrado, capelão, ioru* enviados
a 

-Roma-, 
ao papa zacaríar, purâ consultarem o pon-

tífice sôbre os reis existentes-fora de França e que não
tinham senão o nome de reis, sem ,rerrhu* podã" 

"e"1.Respondeu que deveria ser rei aguêre que tivesse o
poder soberano. E, dando autori áaçáo, ã"d"ror quá
Pepino {ôsse feito rei. No ano seguinte, segundá u
sanção do Pontífice romano, Pepiná foi denõminado
rei dos francos, consagrado pela mao do santo mártir,
arcebispo Bonifácio, e, segundo o costume dos fran-
cos, elevado ao trono na cidade de Soissons. euanto
a Hilderico, que tinha o vão título de rei, teve os.
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cabelos cortados e foi entregue a um mosteiro". Eis
em que têrmos Eginhard, condiscípulo, depois secre-
tário do Íilho de Pepino, Carlos Magno, conta o fato
nos anais dos francos. Um autor contemporâneo, o
continuador de Fredegário, relata-o da seguinte
formar "Então, a conselho e com o consentimento de
todos os francos, e com a autorização da Se âpos-
tólica, o ilustre Pepino, por eleição de tôda a França,
consagração dos bispos e submissão dos príncipes,
foi elevado à realeza, com a rainha Bertrada, segundo
os antigos costumes". Os demais anais e crônicas
relatam a mesma coisa que êstes dois escritores. E,
freqüentemente, nos mesmos têrmos. Os anais de
Xante, cidade sôbre o Reno, abaixo de Colônia,
dizem mais abreviadamente: "Pepino, eleito rei se-
gundo o costume dos francos, foi sagrado por São
Bonifácio, bispo de Maiença."

Mas, que pensar da atitude dos francos e da
decisão do papa Zacarias? Citaremos a opinião de
três homens competentes. Eis como Bcssuet resume
o fato: "Em uma palavra, o Pontífice foi consultado,
em questão importante, se era permitido dar o título
de rei àquele gue jâ tivesse o poder real. Respondeu
que era permitido. A resposta, partindo da autoridade
mais alta que existe no mundo, é encarada como deci-
são justa e legítima. Em virtude dessa autoridade a
nação mesma tira o reino a Childerico e o entrega a
Pepino,. Nao se pediu ao Pontífice que apontasse a
pessoa que deveria ocupar o trono, mas sim que decla-
rasse se o reino devia ser tirado, ou dado por aquêles
que julgava com o direito para tanto".

Fénelon se explica no mesmo sentido. Reco-
nhece f ormalmentq que o poder temporal vem da

4l
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nação. Supõe que a nação tem o direito de eleger
e de depcr os reis; porque, observa êle, na Idade
Media os bispos eram os primeiros senhores, os
chefes de cada nação para eleger e depor os sobera-
nos. Reco,nhece que , paÍa agir com consciência tran-
qüila, as nações cristãs consultavam nesse caso o chefe
da Igre ja e que o papa era encarregado de resolver
êsse caso de consciência, pela simples razáo de gue
êle ê doutor e pastor supremo. O Papa Zacaúas,
diz êle, respondeu sômente à consulta dos francos,
como principal doutor e pastor, incumbido de resolver
os casos particulares de consciência, para colocar as
almas em segurança". "AssiÍn, â Igreja não destituia,
nem instituía os príncipes leigos. Respondia sômente
às nações que a consultavam a respeito do que toca
a consciência, com relação ao contrato e ao juramento.
Não se trata de um poder jurídico e civil, mas tão
apenas diretivo e ordenativo, tal como o aprova
Gerson".

Depois de Fénelon e de Bossuet, escutemos Cha-
teaubriand. "Tratar de usurpação o acontecimento
de Pepino com relação à coroa rá uma dessa5 mentiras
históricas que se tornam verdades, à fôrça de repeti-
das. Não há absolutamente usurpação onde â ÍÍloÍrâr-
quia é eletiva, jít se acentuou. E a hereditariedade,
nesse caso, que constitui usurpação. Pepino foi eleito
por vontade e consentimento de todos os francos. São
palavras do primeiro continuador de Fredegário: "O
papa Zacarias, consultado por Pepino, teve razáo em
respcnder: p'ârece-rle bom e útil que se ja rei aquêle
que, sem ter o nome, tem o poder, de preferência
àquele que, tendo o nome de rei, não reteve a auto-
ridade". Eis como Chateaubriand se exprimÇ, a
exemplo de Bossuet e Fénelon.
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Certamente, quando três homens dessa espécie
e três franceses concordam num ponto dessa natu-
reza, pode-se tomá-los como esteio. Seria muito feio
para os franceses do sráculo dezoito ou do século
dezenove censurar os francos do século oitavo ou
nono.

O santo papa Zacafias morreu no dia 15 de março
de 752, após ter ocupado a sé apostolica dez aÍlo's,

três meses e treze dias. O proprio Fotio lhe louvou
a santidade.

***

t-
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Soldado

Há autores gue supõem que o centurião, do,qual
fala São Mateus, e o soldado que perfurou com a
lança o lado de Nosso Senhor, quando na cÍuz, seja
uma só e mesma personagem: São Longino.

Diz São Mareus (27, 5l-54) :

"Eis que o véu do, templo se rasgou em duas
partes de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas
fenderam-se e abriram-se as sepulturas, e muitos
corpos de santo5 Çue haviam adormecido no Senhor
ressuscitaram. E saindo. das sepulturas depois da
ressurreição de )esus, foram à cidade santa, ? ãpaÍ?-
ceram a muitos. O centurião e os gue com êle esta-
vam de guarda a )esus, vendo o terremoto e as coisas
que aconteceram, tiveram grande mêdo e diziam:

Na verdade êste era o Filho de Deus".
E Sao |oão ( 19, 3l-34) :

"Ora, os judeus, visto que era a Parasceve ( I ) ,
para que não ficassem os corpos na cruz no sábado,

(1) Parasceve - sexta-feira, entre os judeus, dia em que
êles se preparavam para celebrar o sábado. Na liturgia católica,
sexta-feira santa. Os fariseus assassinos tinham escrúpulo em
deixar suspensos, em dia de festa, os corpos dos condenados, lois
a Lei do Deuteronômio {eterminava fôssem desligados e sepultado.s
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porgue aguêle dia de sábado era de grande soleni--dade, 
rogaram a Pilatos que lhes fôssem quebradas

as pernai, e fôssem tirados. Foram, pois, os solda-
dos, e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro
com guérn êle fôra crucificado. Mas quando chega-
ram a |esus, tendo visto que êle já estava morto , rtáo
lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados
traspassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente
saiu sangue e água".

E Sáo Marcos ( 15, 39) :

"Mas |esus, dando um grande brado, expirou.
O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto
a baixo. O centurião, que estava detronte, vendo
que f esus expirava dando êste brado, disse:

" - Verdadeiramente êste hcmem era Filho de
Deus".

São Lucas diz (23, 47 ) :

"O centurião, vendo o que tinha acontecido,
glorificou a Deus, dizendo:

O mais admitido, porem, é que o centurião e o
soldado são figuras distintas. O centurion de São
Mateus distingue-se perfeitamente do unus militum
de São |oão. Ora, o nome de Longino não figura no

antes do anoitecer: <<O povo da cidade o apedrejará,, e êIe morrerá,
para que tireis o mal do meio cle vós, e todo o Israel, ouvido isto,
tema. Quando um homem tiver cometido u'm crime, que deve

ser punido com a morte, e, condenado a morte, fôr pendurado no
patíbulo, o seu cadáver não ficará no lenho, mas será sepultado
no mesmo dia, porque é maldito de Deus aquêle que está pendente
do lenho, e tu, de nenhuma sorte, contaminarás a terra que o

Senhor teu Deus te der por herança>> (Deut. 2L, 22-23).
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texto evangélico, e, ademais, desde muito tempo,
diz-se que depois de ter reconhecido e proclamado
Jesus Cri-sto como Filho de Deus, o centurião per-
maneceu firme na fé, tendo mesmo vertido seu sangue
para sustentá-la.

Aqui, um fato se opõe a esta tradição: o centu-
rião Cornélio, batizado por São Pedro, dois anos
mais c,u menos depois da descida do Espírito Santo,
é olhado comc o primeiro convertido entre o gentio.

Do soldado que traspassou o lado de |esus na
ctlJz, diz-se que, ao f.azê-lo, tornou-se cego, mas que
uma gôta de sangue de Cristo, caindo-lhe nos olhos,
curou-o. Tal milagre, tocou-o fundamente e, pois,
reconheceu a divindade do Nazareno.

Adon, no seu martirológio, diz:
"Batizado pelos apóstolos, Longino brilhou pela

santidade na CapadOcia, foi aprisionado pelo prefeito
Otávil, confessou a fe em ]esus Cristo, teve a língua
cortacla, os dentes 'aÍrancadc,s, a cabeça cortadã".

Numa das obras de São Gregório de Nysse
vê--"e que o povo da Capadócia havia feito de Lon-
gino um dos seus primeiros bispos, o qual teria sido
martirizado juntamente com um escrivão chamado

. Afrciísio, que, sob o mesmo prefeito, também teve
a língua ccrtada. Contâ-se, então, gue Afrodísio,
sem aquêle orgão, em alta voz, proclamou com cla-
Íeza, a clivindade de Jesus Cristo.

Nos resumcs que se dão dos santos do martiro-
lOgio romano, lê-se simplesmente, sôbre São Longino:

"Em Cesaréi a da Capadócia, o martírio de São
Longino, soldado, que abriu, diz-se, com um golpe
de lança o lado do Senhor (século I)",

+I.I
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SANTA MATRONA (*)

Virgem e Mártir

Plautila, nobre judia gue vivia na Tessalônica,
obrigava a todos os gue lhe estavam debaixo da

auto"ridade 'a professar â religião gue abraçara.- Ma-
trona era uma fiel servidora do Senhor, que adorava

|esus Cristo como o Deus verdadeiro, e todos os dias

á.o-punhava a senhora à sinagoga. 
- 
Ora, .quando

Plauíila entrava, Matrona, aproveitando-se da aglo-
meração, tornava, ganhava a saída e corria à igreja
católica, onde, sossegadamente, dava-se às suas

devoções, voltando à sinagoga no momento em que

a patroa devia deixar o temPlo.- '' Um dia, foi denunciada. E Plauti]a, encoleri-
zadíssima, ordenou aos seus domésticos que a empol-
gassem, deitassem sôbre um banco e a vergastassem.

Matrona disse:
Senhora, eu sou cristã. Sempre obedeci tuas

ordens, salvo no gue diz respeito à fá. No-que faltei,
para gue tu mandes gue me açoitem? Se tu tens

poder 
-sôbre 

meu corpo, sôbre minha alma não o
tens, porque sômente a Deus pertence. Não temo
qualqúer tormento. )esus Cristo, meu Salvador e

meu Mestre, virâ em meu auxílio.
Açoitada, Matrona foi trancaÍiada num quarto,

e ali ficou prêsa por três dias.

r-
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Qua,ndo foram vê-la, julgand o-a jâ morta, todos
ficaram surpreendidos. onaã os sinais das chibata-
das? Não os havia. E Matrona, radia nte, a cantar
louvores a Deus, foi novamente supliciada, desta vez
com mais crueldade. Prêsa, sucedeu a mesma coisa.
Então, sob golpes. de porretes, era em 304, 

"ntr.g;ua alma a Deus, dizendo em meio ao suplicio, 
"r"t.,de expirar:

Senhor Jesus, Salvador im'aculado, pelo qual
suporto todos êstes tormentos, em tuas mãoi entrãgo
minha alma. Digna-te receber-me na sociedad" á"
teus mártires.

***

I
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Bispo e Confessor

De Probo, décimo-segundo bispo de Rieti, temos

alguns detalhes deixados por Gregório, o Grande,
nos seus Dialogos.

Gravemente enfêrmo, o pai e os médicos não

lhe saíam da cabeceira. Quando um dos criados veio

avisar gue est ava iâ posta a mesa, para a refeição,

todos se retiraram, mas deixaram um menino ao pé

do leito para atender o doente, enguanto estivessem

ausentes do guarto.

De repente, o menino viu gue se achegavam da

cama dois desconhecidos, vestidos de branco, e pôs-se

a gritar.

Não tenhas mêdo, disse-lhe Probo, êstes são

os ãártires |uvenal e Eleutério que vieram a mim.

O menino, sempre a gritar, deixou o pôsto, a
correr, e foi transmitir ao pai do doente e aos médicos

o gue havia visto, E todos, apressadamente, dirigi-
râÍr-se ao quarto. Quando lá chegaram, Probo iit
havia morrido: os dois mensageiros do céu haviam
levado a alma do santo bispo.
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Era em 570, e Probo imediatamente foi venerado
como santo.

Honório III dedicou-lhe ,a igreja catedral de
Rieti sob a invocação da Assunçãô.
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BEM-AVENTURADA LUÍSA DE

MARILLAC (*)

Viúoa

Luísa nasceu em Paris no dia 15 de agôsto de

1591. Era filha de Luís de Marillac, senhor de Fer-
riers, conselheiro, então, do Parlamento, e de Mar-
garida Le Camus, sua segunda espôsa.

Pouco depois do nascimento, a pequenina Luísa
perdeu a mãe, E o pai, tendo contraído terceiras
núpcias, confiou-â âos cuidados das dominicanas de

Poissy.

AIi, Luís'a aprendeu a conhecer as verdades
cristãs, e, em 1604, quando o pai faleceu, deixando-a
sôzinha no mundo, resolveu, depois de alguns anos,

casar-se.

Luísa desposou Antônio Les Gras, homem ho-
nesto, de boa conduta, cheio de temor de Deus,
irrepreensível. Era em fevereiro de 1613, e no fim
dêste mesmo ano, nascia-lhe o primeiro e único filho

- Miguel. Dava-se Luísa Les Gras, naquela época,
caridosamente, aos pobres.

Foi em 1619 que teve a feliz oportunidade de
se encontrar com São Francisco de Sales, que a guiou,

com mão firme, pela prova por gue pas§ou; em 1622,

r
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adoecia-lhe o espôso gravemente, e Luísa sentiu que
aquilo era, dum certo modo, uma punição , u u i",
que, quando solteira, tivera desejos de gâlgar a longa
e pedregosa ladeira que a levaria à perfáçãã religioá,
e não o f.izera

Depois de um ano, sentiu-se mais descansada:
a 4 de maio de I 623 tomou a firme resolução de não
mais se casar, entregando-se, tôda inteira, ao serviço
de Deus, se, como o andamento da doença de Antônio
o indicava, viesse a perder o bom Les Gras.

. _Luísa passou, em 1624, a viver sob a direção
de são vicente de Paulo. Era ainda o santo pre-
ceptor na casa de Gondi, e a êle lhe abriu a alma-

Antônio Les Gras deixou o mundo no dia 2l de
dezembro de 1625 nos braços da espôsa.

Luísa principiou por mudâr-se de casa. Estabe-
leceu-se na rua de são vítor, nas vizinhanças do
colégio Bons Enfants, que a senhora de Gondi dera
a são vicente. Miguel, entrando para o seminário
de São Nicolau do chardonnet, ia áeixar mais liber-
dade à mãe para que pudesse consagrar-se à obra qr"
ia iniciar-se.

A senhora Les Gras preparou-se , ardorosamente.
E Sao Vicente, ocupado com a fundação das "Cari-
dades", sômente numa primeira conferência com suas
filhas _" qr" pôd9 traçar o programa da missão que
Deus havia confiado a Luísa: "aperfeiçoar-se sem
cessar para sempre Íazer mais e melhor, conseguindo,
assim, a pouco e pouco, tornar-se mais perfeito e mais
santo, para gue se possa obrar bem ao redor de si
mesmo .

E o tempo foi passando, e Luísa seguia à risca
tudo o que o grande Santo lhe confiava.
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Em princípios de 1634, redigiu ela um curto
plano, ulnzt espêcie de horário, que Yeig a ser o fun-
damento da regra das irmãs de caridade.

Disse Viõente de Paulo, escrevendo sôbre o

assunto: "lsto está bom, e tão bom gue não guero
acrescentar nada".

E sob a palavra do Santo, o comentário do regu-
lamento .ru ú*u exortação para que se fizesse tudo
sempre do melhor modo.

Na Capela de São Dionísio, Luísa de Marillac
começou a aplicar as irmãs de caridade à instrução
de meninas e ao ensinamento do catecismo. Na obra
dcs Meninos Encontrados, ao lado de São Vicente,
foi operosa e incansável. E a senhc'ra Les Gras seÍr-
pre se ocupou dos "filhos" com uma maternal ternura,
to* ansiedade mesmo, levando Vicente de Paulo,
duma feita, a lhe dizer:

,- Por Deus, deixa teus filhos aos cuidados do
Pai celeste, que os aryta mais do gue tu.

Aguela ansiedade, porém, vinha mostrar â Ílârâ-
vilha interior duma alma gue ardia, que levava vida
intensíssima, embora o corpo, com a saúde que des-
cambava, fôsse, a pouco e pouco, perdendo a vita-
lidade e o desembaraço dos primeiros tempos.

Nas notas gue Luísa de Marillac deixou às
filhas, encontrâ-se um amor imenso por Nosso Senhor,
o desejo de a Êle se unir. E nos pobres, nos maltÍa-
pilhos alguebrados, de olhar triste e perdido, via o
Cristo, o desejo supremo.

A obra que levou a efeito foi árdua. As jovens
e as viúvas gue formou, porém, estavam tôdas cheias
da maior boa vontade. E a pequena Companhia
expandiu-se . Por tôd a a parte, as irmãs eram cha-
madas para exercer seu ministério.
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A principal característica de sua obra foi a união
de dois gêneros de vida: ação e contemplação. E
o progra-e de Vicente de Paulo era seguiáo com
precisão. Dissera êle: "As filhas da Cariáade terão
por -convento um hospital, por cela um guarto de alu-
guel, por claustro as ruas da cidade ou as salas das
casas de saúd€, poÍ têrmo a obediência, por freio o
temor de Deus, por véu a santa modéstia-".

Em 1640, a senhora Les Gras principiou a se
ocupar com os.g_alés, traçando uma regra própria
para as filhas: "Êste é um dos mais difíceis 

-e 
mais

perigosos terrenos, mas também é um trabalho dos
mais meritórigs e agradáveis a Deus. As irmãs gue
se derem, pela vontade de De.us, â êste santo êxer-
cício, devem,. dum lado, f.azer todo o esfôrço para
se tornarem dignas pela prática das virtudes, e doutro
lado, errcorajaÍerl-se, tendo grande confiança em
Nosso senhor. se bem gue seyã difícil impedir ãr,.".-
sos de insolência, não se deixe de fazer todo o possí-
vel. Por meig d, paciência, rogando a Deus por êles,
como Íazia Santo Estêvão pelos gue o lapidaram,
irisista-se. Façam-se, muitas vêzes por dia, orações
particulares para invocar o Espírito Santo, a fim de
que Êle tão bem purifigue os pensamentos, palavras
.e ações, especialmente nas tentações de impureza,
se as tiverem, gue sejam como a luz do sol passando
continuamente sôbre o lixo, sem contudo, se manchar
de modo algum.

Os últimos anos de Luísa de Marillac foram ca-
ractetiz-ad-os por uma grande doçura e não mError paz.
E a 4 de fevereiro de I 660, tombou para não maís se
levantar, p-rêsa duma inflamação aguda na espádua.
Cheia de febre, mas exort'ando os Íilhos e as irmãs,
no dia 15 de março daguele ano entregou a alma a
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Deus. E o cura de São Lourenço, gue lhe estava à

cabeceira, disse-lhe, docemente:
Adeus, bela alma!

O corpo, depois de ter ficado exposto por todo
um dia e mais meio do seguinte, foi enterrado na
igreja de São Lourenço, na capela da Visitação da
Sã"ia Virgem, onde Luísa, invariàvelmente, f-azia as

suâ5 devoções.

Com grande singelez a, realizârâIrl-se os funerais,
porque, segundo sua vontade , eÍa uma irmã de

caridade.
Em 1920, a 9 de maio , eÍa Luísa de Marillac

beatificada por Pio X, agora elevado às honras dos

.altares.

***

t-
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SÃO CLEMENTE MARIA
HOFFBAUER (*)

Conlessor

Clemente Maria nasceu na Morávia no dia 26
de dezembro de 17 51, tendo sido batizado naquele
mesmo dia, com o nome de João. Filho de modesto'
agricultor, perdeu o pai com sete anos, em 1758, e foi
educado pela mãe, Maria Steer, piedosa mulher que
lhe inspirou sentimentos da mais ierna piedade. '

Morto o pai, |oão foi obrigado a trabalhar para
ajudar no sustento da casa. Principiou, então, o ms-
nino, como ajudante de p'adeiro, eÍr Zwain, onde
viveu por três anos.

Em 1771, passava o jovem a trabalha, .oã o,
premonstratenses de Bruck, cujo abade se propôs
ensinar-lhe latim.

Quando aquêle bom homem, carinhoso com o
discípulo, faleceu, |oão deixou o convento e foi viver
como ermitão numa floresta, nas proximidades de
Mulfrauen.

- A fôrça dum edito de ]osé II vinha expulsar
todos os ermitães do império e |oão, abandonando
aquelas paragens, f.êz-se para Budwitz, ali âprer-
dendo, num instante, a Íirrgua eslava. Corrheceu,
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então, Pedro Kunzmann, que ia f.azer uma p"tegii-
nação a Roma, e o acompanhou.

De volta, pararam ambos em Tívoli, e o bispo
Barnabé Chiaramonti, depois Pio VII, conhecendo
as disposições dos moços )oão e Pedro, chamou-os
para si e lhes revestiu com o burel dos ermitães, im-
pondo-lhes ao mesmo tempo, outros nomes: |oão
passaria a ser, desde aquêle dia, Clemente Mariâ, e

Pedro, Emanuel.

Os dois viveram, então, seis meses numa solitá-
ria Íloresta, perto do célebre santuário da Madona.
Foi ali que o desejo, irresistível, de trabalhar pela
salvação das almas se apossou de Clemente Maria.
E, abandonando a cela, dem'andou Viena, onde queria
preparar-se para o estudo do ministério sagrado.

Estudou êle, na universidade de Viena, Íilosofia,
Íazendo-se âffiigo dum bom rapaz, Tadeu Hubl.

Em 1784, Clemente Maria e Tadeu estavam em
Roma. E, urrr dia, na igreja de São |uliano, ercâr-
tados com os padres da Congregação do Santíssimo
Redentor, foram procurar o superior. E ao saber que
aquêles padres trabalhavam pela salvação das almas
mais abandonadas, e que o fundador fôra Afonso
de Liguori, não titubearam.

No dia 19 de março de 1785, Clemente Maria e

Tadeu Hubl f.aziam profissão. E, no ano seguinte,
estavam ordenados, prontos para , na pátria, distante,
implantar a congregação do Santíssimo Redentor.

Chegados que foram a Viena, viram os mosteiros
fechados por fosá II. Passaram, então, à Polônia,
onde uma surprêsa aguardava, na forma dum monge
calmo e doce, a Clemente Maria.

5T
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Atravessando o Danúbio, Hoffbauer deu com
aquêle monge. Olharam-se por um só instante. E,
de braços abertos, chorando de alegria, correram um
para o outro: era Pedro Hunzmann, ou antes o Ema-
nuel dos dias do bom e santo bispo Barnabé Chia-
ramonti.

Clemente Maria, entusiasmado, contou ao bom
companheiro o gue havia feito, e acabou por lhe dizer
do desejo que tinha de fundar um convento no Norte.
E Emanuel, contaminado pelo entusiasmo do antigo
amigo, solicitou sua admissão como irmão servente,
uma vez que fôra pedreiro.

Em Varsóvia, o núncio apostólico recebeu os três
religiosos como se fôssem enviados do alto. E disse:

Depois que os jesuítas foram suprimidos,
milhares de pessoas ficaram sem padres que as coÍl-
fessassem, sem quem lhes instruíssem os filhos, eflcâ-
minhando-os nas vias do cristianismo. Perdem-se,
perdem-se-todos, e vós chegastes justamente a tempo
para os salvar. 

_

O rei, a pedido do núncio, instalou os missionâ-
.rios em São Bennon , igreja nacional dos alemães.

Varsóvia, então, encontrava-se num estado de-
plorável, e a libertinagem, desenfreada, campeava.
Clemente Maria, incansável, principiou a trabalhar.
E rezava, porque tudo era dificílimo:

Senhor |esus, se tu não vieres em nosso
auxílio, devemos partir ou morrer.

Naquele mesmo dia, em que ao Senhor se diri-
gira com aquelas palavras, um desconhecido foi pro-
curá-lo. E, em suas mãos, deixou grande soma de
dinhçiro,
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A atividade de Clemente Íazia prodígios. E,

depois de ter aberto na sua igreja grya ryigu{g (q,'
durou perto de vinte anos ) disse dêle Sabelli:

"A igreja de Sao Bennon tornou-se célebre em

tôda a PõlOnia. Os estrangeiros, de passagem em

Varsóvia, não se afoitavam, quando diziam que, por
tôda a Europa, não havia tal movimento de fieis
como ali, nem cerimônias tão esplêndidas. Tôdas as

manhãs, lá se cantavam três missas, com oS ÍeSpeC-

tivos sermões. Depois da primeira, cantada em

polonês pelo povo, uma instru-ção Íamiliar recordava
iodos os mistérios e preceitos da religião. A segunda
missa, cantada em iatim pela congregação de São

|osé, era seguida de um sermão ordinàriamente- pre-
gado pelo P". Blumenau, o grande orador polonês

{ue Varsóvia e tôda a Polônia conheciam e se admi-
iurru- do poder que tinha sôbre as almas. A terceira
pregação era feita em alemão pelo Pe. Hoffbauer.

"Numa explicação muito interessante sôbre as

Escrituras, o orador expunha e defendia as santas

verdades do cristianismo diante de um numeroso
auditório muito distinto, âo qual vinham unir-se os

duzentos jovens clérigos que freqüentavam nossas
escolas".

Aquilo que ÍCz São Clemente Maria, aquela
colossal missão, não foi nem metade de sua obra.

Depois de ttm bombarcleamento cle Varsóvia,
criou êle dois orfanatos. E as suas pregações, cã-
lando fundo na alma dos protestaàtes, levavam-Ílos
a procurar a instrução, preparando-se para a abju-
ração.

Uma outra missão surgiu em Mittau. Logo,
estabelecia o Santo duas eutras: uma nas imediacões
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de Varsóvia,'em Ludkowa e outra em Radzumin. E
Clemente Maria, sempre incansável, sempre laCeado
dos bons amigos, trabalhava e trabalhava.

Contudo, o Santo não devia ver o resultado de

!í_o ingentes esforços, como dizia aos discípulos:"Os afazeres da congregação não se conformarão
senão depois de minha morte. Tende paciência, fuois
gue, assim que deixar escapar o último suspiro, tereis
conventos em abundância".

Sao Clemente Maria pregou pela última vez em
1820, no dia 8 de março. Estava, então, na Áustria.

A 15, sob altíssima febre, recebeu os derradei-
ros sacramentos. Depois da ação de graças, dormiu
um pouco. Quando acordou, a sorrir, disse os pri-
meiros versos de um cântico favorito:

- Tudo em honra de meu Deus!

Era meio-dia, quando ouviu os sinos a dobrar.
Exclamou aos que o assistiam:

Os assistentes ajoelharam-se, rezaÍam as três
Ave-Marias e, ao se levantar, Clemente Maria já se
fôra para sempre dentre êles.

Pio VII, quando soube daquela morte, da perda
imensa que o mundo cristão sofria, disse:

A religião perdeu, na Áustria, o principal
sustentáculo. '

Segundo a bula de canonização, o corpo de
Clemente Maria Hoffbauer foi sepultado no cemi-
tério de Santa Maria de Enzerdorf. O túmulo foi
obieto de veneração e lugar de peregrinação.
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Ora, os redentoristas de Viena, deseiosos de

possuírem os preciosos restos do santo missionário,

àe tê-los ao pê de sua casa, transferiram-nos para

a igreja de Santa Maria Scalaris, quando, então,

,*ã áulher, doente do peito e desenganada pelos

médicos, recuPerou a saúde'

São Clemente Maria Hoffbauer foi canoniza-

do, solerr"*"tt", effi lg)g, a 20 de maio, por Pio X'

a&a
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Co nÍe.ssor

Santo Especioso nasceu'em Roma, e foi um dos
primeiros, com o.irmão Gregório, â ir se colocar de-
baixo da regra de São Bento.

. O grande Bento, patriarca dos monges do Oci_
dente, recebeu a ambos em sua comunidrã", 

", 
por.o

*poir, enviava-os ao mosteiro que construíra em
Terracina.

Nos Diálogos de são Gregório encontram-se
os detalhes da morte de santo Éspecioso, ocorrida
em 545.

. Tendo- que ir à cápua para tratar de negócios
da comunidade, despediu-se'dos monges. Dürante
sua ausência, o irmão Gregório foi tomado pelo
êxtase, em meio a refeição pois Deus queria que
assistisse ao desenlace de Especioso, que se acháva
longe. Quando voltou a si, Gregório rãferi,, u toào,
g que sucedera, e, enviado à cápua para se certi-
ficar da realidade, ali foi levado a iepuliura do irmão,
constatando a verdade que lhe fôra-revelada por via
divina.

?B*?9
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BEM-AVENTURADOS MONALDO DE

ANCONA, FRANCISCO DE PETRILLO

E ANTÔNIO DE MILÃO (*)

Mártires
Todos os três bem-aventurados acima citados,

franciscancs, pertenceram à ordem dos irmãos !rre-'

nores, e, na Ármênia, pregaram o Evangelho' to1
grurrá", frutos, aos sarracenos, na cidade de

Arzenga.
Um dia, o cádi resolveu convccar os anciãos e

os faquires para aconselhar-se quanto à atitude Qge

devia tomar a respeito daqueles que atacavam a lei

de Maomé.
Responderam-lhe, excitados :

Que sejam mortos! Que desapareçad Não
insultam áles o nosso profeta e a sua lei? Não os

.r"*or, a cada dia que pu.ru, mais e mais audaciosos?

Foram, pois, presos os três irmãos' E Monaldo'
Francisco e 

-Antônio, 
antes de terem decepadas a

cabeça, viram-se, dolorosamente, de braços e pernas

amputados.
Era em I 826, e um sarraceno, apiedado da sorte

dos que pregavam o Cristo crucificado, d'Aquele
gue pelos- húens todos, fôssem êles quais fôssem,

I
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derramara todo o santo e precicso sangue,
vir. E por ato tão meritório, foi rnoito.

Um cego, conta-se, enterrados que
um padre armênio os bem-aventurádos
recuperou a vista à beira da sepultura.

quis inter-

foram por
mártires,

aa,.s

' No mesmo dia, na Inglaterrâ, o bem-aventurado
Guilherme Hart, mártir. Nascido em w"ll;, ;;
somerset, estudou em oxford, Íro Lincoln càri"sl,
sendo morto em 1583, condenado por alta tu;içã;:
S9g_ a citação de um simples estatúto de HenriqueuII. Durante os seis dias que precederam a
execução, preparoq-se para. o suplício pelo jejum e
a oração. com calma, recebeu o anúnéio da última
hora,. suportando com grande paciência os insultos,
as calúnias e as injúrias dos ,irrirt.o, que estavam
presentes. Suas últimas palavras foram : Ad te leuarui
oculos meos. Beatificado por Leão XIII.

Em Barcelona, outra Santa Matrona, virgem e
m.ârtir.. originária de Barcelona, orÍá muito p"qu"-
nina, foi educada por um tio rico. com ele, viveu
em Roma, onde visitava os doentes. Aos prisionei-
ros, vítimas da perseguição do século I\a tratava
carinhosamente. Prêsã támbem, e encarcerada, pas-
sou pelos tormentos da fome e da sêde, ful"ce"do
santamente. As relíquias, no século vIII, eram vene-
radas num convento de Barcelona.

, E-. Cápua, uma terceira Santa Matrona, virgem,
do século v, cujas atas a dão como uma princesa
de Portugal, mas que não merecem crédito. Doente,
teve uma visão,_ na qual lhe foi dito que se se trans-
ferisse para a Italia, são prisco, mártir d" cá;;;,
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havia de curá-la. Na [tíúia, curada, viveu até a
morte. Venerada como santa, e invocada Para coo-
jurar a peste.

Em Viena, Dauphiné, Santo Ysice, bispo e

confessor, desaparecido em 490. Também conhecido
por Hesíquio, foi bispo de Viena, sendo sucedido
pelo próprio filho, Santo Avito. Morreu santa-
mente, e Pio X, em 1903, confirrnou-lhe o culto, bem
como os do bem-aventurado Teobaldo e outros
guinze.

Em Dilon, São Tranqüilo, abade de São Benig-
no e confessor. Depois de sua morte, que ocorreu
em 540, foi sepultado perto de São Benigno. Gre-
gório de Tours afirma que milagres foram operados
à beira da tumba.

Em Cardegna, perto de Burgos, Sao Sisebuto,
abade e confessor, falecido em 1082.

Santo Aristóbulo, discípulo dos apóstolos, tendo
terminado o curso de sua pregação, foi martirizado.

No mesmo dia, os santos Menigno, Foulão,
maftkizados durante o reinado de Décio.

No Egito, São Nicandro, que, procurando com
cuidado as relíguias dos santos mártires, mereceu a
palma do martírio, quando reinava Diocleciano.

Em COrdova, Santa Leocrécia, virgem e mártir
(ver 11 de março).
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SANTO ABRAÃO

Ermitão
e

SANTA MARIA

Sua Sobrinha, Penit'er7te

A vida dêsses dois santos foi escrita por um
amigo, Santo Efrém, diácono de Edécia, na Meso-
potãmia, incluído com justiça entre os padres da
Igreja.

Abraão nasceu em 300, em uma cidade perto
.de Edecia. Os pais eram riquíssimos e o amavam
excessivamente. Muito jovem ainda, foi prometido
em casamento, pois esperavam para êle alguma dig-
nidade. Mas êle pensava de modo diferente. Desde
pequeno Íreqüentava as igrejas, escutava com prazer
as Escrituras divinas e as meditava com aplica-

ção. Entretanto, os pais o pressionavam a coÍl-
trair matrimônio. Abraão não o queria. Mas, como
o importunassem continuamente, viu-se obrigado a

ceder, por vergonha de desobedecer-lhes. As núp-
cias foram celebradas durante sete dias, segundo o
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costume do país. No sétimo, quando estava sentado
na alcova nupcial com a espôsa, a graça de Deus
lhes iluminou sübitamente o coração, como se fôsse
uma luz. Tomando-â por guia, saiu imediatamente
de casa e, eÍr seguida, da cidade. Encontrou a duas
milhas de lá, uma cela vazia e lá ficou, pleno de ale-
gria, glorificando a Deus de todo o coração.

Algumas pessoas se espantaram, talvez, com a
atitude de Santo Abraão. Mas hoje ainda a santa
Igreja de Deus concede a cada um dos novos espo-
sos, após a celebração do casamento e antes de sua
consumação, dois meses de liberdade para abraçar
a vida religiosa por votos solenes. E o concílio de
Trento declarou: «Se algu+ám diz que o casamento
ratificado, não consumado, não pode ser dirimido
pela profissão solene de religião de um dos esposos,
seja anátema!>>

Todavia, os pais e os amigos do homem, náo
sabendo o que tinha acontecido, ficaram penaiiza-
dos, procurando-o por tôda parte. Após dezessete
dias, encontraram-no na cela. Estava rezando. Ao
vererr-ro grande foi a surprêsa. Mas o bem-aven-
turado lhes disse: <<Por que estais atônitos? Ben-
dizei ao Senhor misericordioso que me retirou do
lamaçal das iniqüidades e rezai para que me dê a
graça de ir atê o fim da vida com o iugo que se

dignou impor-me, indigno que sou>>. Os pais e os
amigos responderam: Assim seja. El" lhes pediu,
ainda, que não o importunassem com visitas fre-
qüentes. Em seguida, cerrou a porta da cela, ficando
fechado no interior, deixando apenas uma peeue-
níssima janela, por onde lhe passavam a comida.

Sua inteligência foi iluminada pela graça. Dia
a dia realizava progressos no caminho da perfeição.
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Adquiriu grande capaçidade de continência, com o
dom das vigílias, das lágrimas, da humanidade e da
caridade. A fama se lhe estendeu por tôda parte, e
todos guantos ouviam falar dêle iam vê-lo, para
receberem alento, dado que Deus o havia dotado de
sabedoria e prudência. Os pais mesmos o acusavam
como astro brilhante. Dez anos após retirar-se,
morreram-lhe os pais, deixando-lhe muitas riquezas
e ouro. Pediu, então, a um amigo fiel gue distri-
buísse tudo aos pobres e aos órfãos, para que não se
sentisse distraído das orações, se fôsse êle mesmo
Íazer êsse trabalho. Assim ficou livre de qualguer
inguietação. A intenção do bem-aventurado era não
prender o espírito a nada na terra. Por isso, não
possuía nada além de um abrigo, uma túnica ou
camisa de pele de cabra e uma tijela de que se servia
para comer ou beber. Adquiriu humildade extraor-
dinária e caridade igual para com todos. Não pte.-
feria o rico ao pobre, absolutamente, nem o príncipe
ao súdito. Tratava todos de modo igual, sem olhar
para a posição da pessoa. |amais repreendeu alguém
severamente. Sua palavra era amadurecida pelo sal
da caridade e da indulgência. Quem, ouvindo-lhe
as doces e belas respostas, ou vendo-lhe o rosto
venerável, bem como angélico, poderia enfadar-se
de ouvi-lo ou vê-lo? Em todo o tempo de sua ascé-
tica, observou a mesma regra, sem nada mudar du-
rante cinqüenta anos. Tempo tão longo lhe pareceu
apenas alguns dias, tal o amor por )esus Cristo e o
ardor por seu serviço.

Na circunscrição da cidade existia um burgo
considerável, cujos habitantes todos eram idólatras,
desde o mais novo ao mais velho. |amais alguém
tinha podido convertê-los, nem sacerdotes e diâ-
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conos, gue os bispos para lá mandavam, nem uma
multidão de monges gue lâ haviam tomado lugar
uma ou duas vêzes, Tudo resultara infrutífero. Um
dia o bispo, sentado entre seus sacerdotes, lembrou-
se do santo homem, e lhes disse: <<Não conheço ho-
mem perfeito em tôdas as obras, e ornado de tôdas as
virtudes gue Deus ama, como o venerável Abraão>>.
Os eclesiásticos responderam: <<É um verdadeiro
servidor de )esus Cristo e perfeito religioso.>> O bispo
replicou: <<Minha intenção ê mandá-lo para êsse
burgo de pagãos. Com paciência e caridade poderá
convertê-los para Deus>>. E, levantando-se imedia-
tamente, foi procurá-lo com os sacerdotes. Lâ che-
gando, o bispo o saudou, pôs-se a falar do burgo e
a exortá-lo a gue para lá fôsse, Diante disso, o santo,
como gue abatido de dor, disse ao bispo: <<Per-

miti, meu Pai, gue chore minhas inigüidades, porque
sou homem imperfeito e incapaz de semelhante coisa.
O bispo respondeu: Pela graça de |esus Cristo, ês

capaz. Não demores, pois, a cumprir o ato de obe-
diência. O bem-âverturado insistiu: Eu conjuro
vossa santidade a ter piedade de minha fragueza e
permitir gue chore meus próprios pecados. O bispo
tornou: Deixaste tudo, odiaste o mundo e tudo o
gue he nêle; tu te crucificaste; todavia, embora
tenhas feito tudo isso, não és obediente. O santo
começou a chorar: Quem sou eu, um cão rnorto, e
qual é minha vida, para me designardes? Sentado
em seu lugar, disse-lhe o bispo: tens de salvaÍ e cor-
verter muitos outros, Ve bem, a recompensa será
grande. O santo respondeu, desfeito em pranto: Que
se faça a vontade de Deus! Irei por obediência.>>
Imediatamente, tiraram-no dê cela e o conduziram à
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cidade, onde o bispo o ordenou e de onde o enviou ao
burgo, acompanhado do clero.

A caminho, Abraão Íezava a Deus que tivesse
piedade da sua flagueza. Quando chegou, ao ver a
idolatria dos habitantes, pediu mais ainda a Deus
que tivesse piedade da cegueira dêles. Mandou
imediatamente gue seu fiel amigo lhe trouxesse o
dinheiro sobrado. Com tais recursos, construiu ime-
diatamente uma bela igreja, onde pedia a Deus com
lágrimas que reunisse o povo dispersado. Um dia,
saindo, entrou no templo dos pagãos, e derrubou os
ídolos e os altares. Uma lei do imperador Cons-
tantino o autorizava. Os habitantes, ao saberem
disso, furiosos, surraram-no e o expulsaram do
burgo. Para lá voltou duranta a noite, entrou. na
igreja e Íezou por êles, entre lágrimas. Os habi-
tantes foram pela manhã e ficaram espantados de o
verem rezando. Desde então, passaram a ir lá dià-
riamente, não para rezar, mas para ver a beleza do
edifício e contemplar os ornamentos. Abraão coÍre-
çou, então, a exortá-los ao conhecimento do verda-
deiro Deus. Mas êles lhe bateram com bastões,
arrastaram-no para fora do burgo e o deixaram,
tendo-o por morto. À meia-noite, voltou êle a si e
pôs-se a ÍezaÍ, entre lágrimas, pela conversão da-
quele povo. Depois, levantando-se, voltou para a
igreja e, de pé, cantou aiguns salmos. Os habitantes
voltaram no dia seguinte e ficaram boquiabertos de
o encontrarem. A admiração transformou-se em
raiva. Atirararrr-se sôbre êle, dominaram-no, colo-
cârâÍr-lhe uma corda aos pés e o arrastaram para
fora do burgo. Maltratârârn-Ílo, assím, durante
três anos. Mas o gue quer que lhe fizessem, bater,
ultrajâ-lo, arrastá-lo com cordas, Íazê-lo passar fome
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e sêde, não o indispunha contra ninguêm' Ao con-

;.ilú,'redobr uuu i caridade para gõ* todos, eXoÍ-

i;;i;, rezando, agradando aós velhos como se [ôs-

sem seus pais, aõs demais como irmãos, aos mais

jovens como seus filhos, embora o tratassem com

escárnio.
um dia, os habitantes do burgo reuniram-se

desde o mais novo ao mais velho. Começaram a

dízer uns aos outros com admiração: «Vêde a
' r 'sse homem e a indescritível caridadepaClenCla Oe I

para conosco. Como, ro meio de tantas tribulações

e maus tratos que lhe infligimos, -rão se afastou

àugui, não disse ã nenhum de nós palavra de ofensa,

nãó criou por nós aversão, mas sofre tudo não ape-

nas com paciência, senão tambrám com grande ale-

gria. Certamente, se não tivesse consigo, coTo

ãiit*u.o Deus vivo, e o reino, e o paraíso, € o suplí-

cio, e a recompensa, jamais suportaria isso de nós.

Aliás, como, sôzinho ,'teria derrubado nossos deuses,

;; áre êles se tenham podido -vingar-se dêle? E
verdaãeiramente um servidor de Deus e tudo quanto

disse é divino e verdadeiro. Vinde e creiamos no

Deus que nos prega>>. Tendo falado assim, foram

todos t", .o- á1", ã igreia exclamando: <<Glória ao

Deus do céu, que nos enviou seu servidor-, para nos

arrancar do êrro e nos salvar!>> Quando o bem-

aventurado os viu, sentiu-se invadido de profunda
alegria. O rosto se the abriu como flor das mais

belás' <<Meus pais, meus irmãos, meus filhos! Sade

benvindos! Sede benvindos, vós que entrastes aqui
em nome do senhor. Vinde todos juntos, rendamos

glória a Deus que vos abriu os olhos e a inteligência

[utu o conhecârdes. Recebei o sêlo da vida,-pala
setdet purificados das impurezas da idolatria. Crêde

-
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de todo coração e de todo espírito gue Deus ê o

riamente, o símbolo dos apóstolos. Todos respoÍr-
deram: <<Sim, nosso pai á guia de nossa vida, simrlêle será como dizeis e como ensinais; eis como cte-
mos, eis como pensamos>>. Batizou-os eÍr nome do
Pai, do Filho, e do Espírito santo, desde o meno r atê
o mais velho, em número de mil almas.

Após o batismo, instruiu-os durante um ano
inteiro, dia e noite, sôbre a fé. e a moral cristãs. ven-
do-os firmes no bem, temendo, por outro'lado, que
a grande afeição dêles pudessé constituir ocasião
para êle relaxar a disciplina monástica resol-
veu deixá-los secretamente. Entrou uma noite
na igreja, agradeceu s Deus, de todo o coração, as
graças gue lhe havia concedido, e suplicou êonfir-
masse todos no seu amor e serviço. Dépois, fazendo
três vêzes sôbre o burgo o sinal da cruz, retirou-se
para um Iugar desconhecido. No dia seguinte, os
habitantes vieram ter com êle, como dJ costume,
Não o encontrando, ficaram assustados. Disper-
sando-se como ovelhas errantes, procurârElrrr-flo por
lQdu parte, chamando-o pelo no-L com voz choróru.
Não podendo descobri-lo em nenhuma parte, cor-
reram ao bispor_ gue também se afligiu cóm o desa-
parecimento. Enviou diversas pessoas à sua pro-
cura, como em busca de uma pedra precíosa,
sobretudo por causa das lágrimas .inconsoÍáveis do
rebanho. Após as buscas efetuadas, infrutíferas, o
bispo foi ao burgo, e consolou os habitantes. Em
seguida, ordenou dentre êles dois sacerdotes, dois
diáconos e dois leitores, porque havia muitos dignos
-e capazes. O santo, sabendo gue tudo voltarã ao
bom andamento, tornou à cela, ágradecendo a Deus. -
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funtou outra pequena cela exterior à antiga- Fecha-
vâ-s€ na de dêntro. Quando os habitantes do burgo
soubâram da sua volt a, f.icaram radiantes de alegria.
Acorreram ao local, como se se dirigissem a um pai,
edificados com o gênero de vida que ievaYa. Para
êles era um favor ãos maiores vê-lo, ou ouvir da sua

bôca uma palavra de salvação.
Satã, por seu turno, notando gue todos os

reveses qué havia preparado para o santo homem

não tinham contribuído sertão para torná-lo mais
fervoroso e perfeito, atacou-o de maneira diferente,
durante a noite. Quando Abraão estava em pé, Íeci-
tando os salmos, a cela resplandeceu, repentina-
mente, com uma luz mais forte que a do sol. E uma
voz se Í.êz ouvir, como a voz de uma grande multi-
dão, dizendo: <<Tu és f.eliz, senhor Àbraão, tu és

verdadeiramente f.eliz, porgue ninguêm pode ser
comparado a ti, por causa de tôdas as tuas boas
obras. Ninguém f.êz tôdas as minhas vontades, como
tu. É por isso gue és um bem-âveflturado>>. O santo
homem compreendeu imediatamente o ardil do
maligno. E, erguendo a voz, disse: <<PereçaÍtr cor-
tigo tuas trevas, porgue estás cheio de dolo e de
enganos. Sou um pecador. Mas com a caridade de
meu Deus e a esperança em seu socorro, não te temo
absolutamente e os teus fantasmas não Íte âpâvo-
ram. Minha f.ortaleza inexpugnável ê o nome do
Senhor e Salvador )esus Cristo, que eu amo, e em
nome do qual te repreendo, cão imundo e miserável>>.
A essas pãlulr"ut, b etpírito das trevas desapareceu
como a fumaça. E Abraão continuou tranqüila-
mente a louvar a Deus, como se não tivesse visto
o fantasma. Os espíritos malígnos procuraram
ainda por muito tempo, e por diversas aparições,
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apavorá-lo, perturbá-lo ou ao menos distraí-lo. Seus
esforços serviram apenas para Íazê-lo amar a Deus
màis ainda e servi-lô com mais ardor.

O santo homem tinha um irmão único gue
morreu, deixando uma peguena ôrfá, channada
Maria. Os amigos a conduziram ao tio, com a idade
de sete anos. Êle a abrigou na cela exterior, com
uma peguena janela entre os dois, pela gual lhe ensi-
nou os salmos e as Escrituras. Ela vigiava com êle
atê o ofício noturno, cantava com êle os salmos,
guardava como êle a abstinência, e se esforçava por
praticar como êle tôdas as virtudes. Seu bem-âveÍr-
turado tio pedia constantemente a Deus que a
atraísse e fizesse com que sua inteligência jovem
nêle se fixasse, para. não se embaraçar com as
solicitudes da terra. Como o pai lhe tivesse dei-
xado grandes riguezas, distribuiu-as aos pobres. A
sobrinha, por seu lado, dizia-lhe cada dia: <<Meu pai,
eu te peço, teza por mim ao Senhor, para que eu seja
libertada de todos os maus e absurdos pensamentos,
assim como de todos os embustes do demônio>>. Ela
progredia, com piedosa alegria, no serviço e no amor
de Deus, observando com fidelidade a regra da vida
ascética. Seu tio estava contente por ver-lhe os pro-
gressos. Durante vinte anos praticou com êle a vida
ascética, como cordeiro sem mancha, casta pomba.

Satã tinha inveja dêsses novos habitantes .do
paraíso, como êle o fôra, antes dos nossos pais; para
tentá-los servira-se do embuste de uma serpente.
Para tentar os dois ascetas, serviu-se da corrupção
de um falso monge. Êsse miserável apareceu-'para
ver santo Abraão, como para aproveitar-se das suas

lições e exemplos. Vendo a jovem atravês da
peguena janela, foi tomado de paixão impura. Du-

http://www.obrascatolicas.com



VlDÁ§ DÔS §Á.NTÔS

rante longo tempo, quase um ano inteiro, procurou
seduzir a"prêsa.'Por-fim, ela abriu a porta e saiu da

cela. Mas Como aConteCeu aos nossos primeiros
pais, após terem perdido o tesouro -du 

graça, se lhes

ãbrira* os olhos e tiveram vergonha de si mesmos,

assim a sobrinha de Abraão, após ter perdido o
tesouro da virgindade, abriu os olhos e teve horror
de si mesma. Despedaçou o cilício e castigog o pró.,

prio rosto. Seu desespêro chegou tão longe, gue guis
âstrangular-se. <<Porgue, dizia chorando, iêt estou
morta." Perdi o fruto de minha vida penitente, de

minha continência e de minhas lágrimas. Ofendi a
Deus, matei a mim mesma' Como cai? Ignoro. Onde
estão as advertências de meu santo tio? Onde estão
os ensinamentos de seu amigo Efrêm? Cuida de ti
mesma, dizia-me êle, conserva tua alma sem Ílârr-
cha para teu espôso incorruptível e imortal. Teu
espôso é santo e ciumento. Não ouso mais €rguer
os olhos para o céu; estou morta diante de Deus e

diante dos homens. O melhor é ir para onde'nin-
guêm me conheÇâ, iâ gue estou morta e não há mais
ésperança de salvação>>. Imediatamente, levantan-
dó-se, foi para outra cidade, onde, mudadas as ves-
tes, se instalou em uma hosPedaria.

Enquanto isso acontecia, o santo viu em sonho
um dragão monstruoso, gue veio com horríveis
assobioJà sua cela, e devorou uma pomba, voltando
depois para seu antro. Ao acordar, ficou profunda-
ménte triste e chorou copiosamente. Temia que
fôsse anúncio de uma perseguição contra a Igreja
ou um cisma, ou uma heresia na lgreia. E pediu ao
Senhor gue lhe desse luzes para compreender g gge
era, Dois dias após viu o mesmo dragão, saindo do
antro, vir a êle, na cela, pousar a cabeça sob os pês
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do santo homem, depois abrir-se-lhe o ventre e de
dentro sair uma pomba gue lá se encontra viva e
sem lesão. Imediatamente, acordando, chamou pela
sobrinha, perguntando por gue há dois dias não a
ouvia cantar os louvores de Deus. Como não rece-
besse resposta, compreendeu logo o gue significava
a visão. Pôs-se a chorar amargamente e disse:
<<Pobrezinha! Um lobo cruel rou6o, meu cordeiro,
minha criança está cativa! E, elevando a voz excla-
mou: Salvador do mundo, |esus Cristo, reconduzi
vossa Maria ao regaço da vida, para gue minha
velhice não desça com tristeza para a tumba.
Senhor, não desprezeis minha piece; enviai-me
prontamente vossa graça para arrancâ-la do dra-
gão?. Os dois dias em que teve a visão significavam
os dois anos gue a sobrinha passaria foia. Dia e
noite, êle pedia a Deus por ela. Ao fim de dois anos
soube onde ela estava e gual o seu comportamento.
Mandou, então, um amigo [iel, obter ínformações
yaii seguras e- pormenoriãadas. Em seguida, ,ogou-
lhe gue lhe obtivesse uma roupa miliiar, com um
cavalo e uma moeda de prata. Saiu da cela, montou
no cavalo, colocou à cabeça um grande chapéu de
pêlo de camelo, gue lhe cob ria atê o rosto e pôs-se
a caminho para livrar a sobrinha Maria, como
outrora o patriarca Abraão, para livrar o sobrinho
Lot. Chegado à hospedaria, olhou para todos os
lados, par-a ver se a enxergava. Como ela não dpà,-
recesse, disse ao hospedeiro: <<Amigo, ouvi dizer
gue tens. agui uma jovem muito bela, que eu gostaria
de ver!>> O outro, notando-lhe a idade avànçada,
f.êz-lhe algumas repreensões. Todavia, acrescentou:
<<Sim, há uma muito bela>>. Era verdade. <<Por
Íavor, tornou o santo, deixa-me vê-l at pata que nos
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rejubilemos hoje, juntos, pois eu a amo Fuito, pelo
gue .ouvi contarem>>. Quando ela apareceu, metida
em trajes de cortesã, pouco faltou para que o bom
ancião se desfizesse em lágrimas. Contev€-sê, entre-
tanto. Tinha mêdo de que ela o reconhecesse e
fugisse. Quando estavam sentados e bebiam juntos,
o'santo homem falou-lhe como alguém gue a amasse
exageradamente. Ela se levantou e lhe abraçou o
pescoço e o cobriu de beijos. Mas, ao beijá-lo, sen-
tiu o odor gue lhe lembrou a vida ascrática. Deixando
escapar um profundo gemiCo, disse: <<Infeliz que
sou!>> O hospedeiro, atônito, lhe disse: <<Senhora
Maria, há dois anos que estais aqui e jamais vos ouvi
suspirar ou dizer semelhantes palavras. Que vos
aconteceu?>> Ela respondeu: <<Deveria estar morta
há três anos! Seria f.élizr>. O santo ancião, temendo
gue ela o reconhecesse e que, assustando-se, fugisse,
interrompeü-âi <<E é na minha presença gue vens
Iembrar os pecados!>> Depois, dando a moeda de
prata ao hospedeiro, disser <<Preparâ-Ílos um bom

)antar, para que nos alegremos hoje com esta jovem;
vim de muito longe por amor a ela>>, E o bom velho,
gue, fazia cinqüenta anos náo cornia pão, comeu
carne e bebeu vinho sem escrúpulos, concluindo com
o Evangelho: <<É necessário nos alegrarmos neste
dia, porgue minha filha estava morta e reviveu;
estava perdida e a encontrei>>. Após terem cornido
juntos a jovem disse: <<Senhor, entremos no quarto
para repousar>>. Êle respondeu: <<Entremos>>. E
vendo um leito preparado, sentou-se alegremente. A
jovem lhe disse: <<Permiti, senhor, gue vos, tire o
calçado>>. Êle respondeu: <<Vai antes fechar a
porta>>. Ela insistiu em tirar-lhe o calçado, mas êle
não o permitiu. Quando voltou de fech aÍ a porta
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a chave, êle lhe disse: <<Senhora Maria, aproxi-
[lâ-te)). Quando a jovem se aproximou, êle a segu-
rou fortemente pela mão de maneira que não pudesse
escapar. Depois, tirando o disfarce e chorando, lhe
disse: <<Minha filha, não me reconheces mais? Não
sou teu pai Abr aáo? Não fui eu que te eduquei? Que
te aconteceu, minha filha? Por que não me disseste
nada, quando a tempestade do inferno te assaltou?
Certamente, eu teria bradado, com Efrém, para
aguêle que pode salvar-te da própria morte. Por
que, desesperando, te abandonaste ao .demônio?
Por gue me deixaste, imerso na dor? 'Entre os ho-
mens, guem é sem pecado, minha filha, senão Deus?>>

A jovem, tomada de surprêsa, continuava
muda, não ousando levantar os olhos. Permanecia
em suas mãos como pedra insensível, abatida que
estava de vergonha e de mêdo. O santo ancião coÍt-
tinüou, entre lágrimas: <<Não me falas nada, minha
filha? Não foi por ti gue vim até aqui, cheio de tris-
teza? Sôbre mim caia teu pecado. Responderei por
êle, no dia do julgamento. Eu é que devo Íazer páni^
tência por êsse pecado,>> Exortou -d a,tê meia-noite.
Então, com um pouco de confiança, ela disse: <<Não
ouso olhar-vos, de vergonha. Como poderia invocar
o santíssimo nome do Senhor, manchada que estou
com tanta imundícia?>> O velho replicou: <<Sôbre mim
caia teu pecado, minha filha. A mim é que Deus
pedirá contas. Nosso amigo Efrêm chora e reza por
ti. Minha filha, eu te peÇo, tem piedade da minha
velhice, compadece-te dos meus cabelos brancos.
Minha guerida filha, eu te suplico, levanta-te e
se§fu€-Íre.)) EIa lhe respondeu: <<Se Deus aceita
minha penitência, eu vos seguirei. Esperando, pros^
tro-me aos vossos pés e beijo os rastros de vossos
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pés, porque tivestes piedade de mim, e viestes agui
para me arrancar dos laços do demônio.>> E pog-
sando a cabeça sôbre os pês do santo, chorou tôda
a noite, dizendo: <<Senhor, gue vos darei, por tanta
misericórdia?>>

Ao hascer o dia, o bem-aventurado velho «íisse:

<<Levanta-te, minha filha, e partamos.>> <<Ainda tenho
aqui, disse ela, ouro, e algumas vestimentas. Que
désejais que faça disso?>> <<Abandona tudo, respoll-
deu o suáto, porque ê a parte do demônio>>. E saí-
ram imediatamente. Êle a colocou sôbre o cavalo,
gue êle mesmo conduzia' pela rédea, andando na
fiente, cheio de alegria. Era o bom pastor trazendo
sôbre os ombros a ovelha perdida.

Chegado ao retiro, fechou a sobrinha na cela
interior gue êle ocupava antes e se colocou na cela
exterior. Maria retomou o cilício com os primeiros
exercícios de penitência. Perseverou nas lágrimas
e na humildade de coração. Castigou o corpo por
vigílias, jejuns e as mais duras austeridades. Após
três anos, Deus Í.ê,2-lhe conhecer gue a penitência
fôra aceita e concedeu-lhe, como prova, o dom de
curar os doentes,

O bem-aventurado Abraão viveu ainda dez
anos, glorificando a Deus, pela conversão sincera
da sobiinha, e morreu em Íeliz velhice, com a idade
de setenta anos, após ter passado cinqüenta na vida
ascêtica, sem jamais se contr adizer nas atitudes, mas
crescendo sempre em fervor. Nos funerais, quase
tôda a cidade estava presente, com os burgos vizi-
nhos. Cada um se aproximava do corpo e subtraía
uma bênção das vestes. E qualquer gue fôsse o mal
de gue sofresse uma pessoa, tocando na relíguia,
sarava imediatamente. Santo Efrém expôs as vir-
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tudes de Santo Abraão em uma obra, que não che-
gou atê nós. Acrescenta gue Maria viveu ainda
sete anos, após a morte do tio, Continuou a passar
o_tempo chorando e nos exercícios de penitência.
Mas com tanto fervor e contrição, que as pessoas
gue passavam e a ouviam chorar e suspirar, não
podiam reter o pranto e choravam com ela, pelas
próprias faltas, glorificando a Deus. Quando rror-
reu, seu rosto parec etJ, a todos gue a viram, resplan-
descente de graça. De sorte gue, diz santo Efrém,
compreendemos gue o côro dos santos anjos estava
presente e rendemos graças a Deus, guê, por sua
inefável clemência, salva os gue nêle esperam, por
nosso Senhor. ]esus Cristo.

***

PADRE ROHRBACHEII,
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SANTOS HILÁRIO, (*) BisPo,

TACIANO, DIÁCONO (*)

Mártir'es

Hilario era de Aguilêia, e, desde a infância,

educado na religião ãatólica, deixou o mundo,

atraído pelo estuão das santas Escrituras'

Diácono, depois bispo, premido p-elo povo, que

o desejava alçadó aquelá dignidade, Hilário foi pas-

tor zeÍoso e sábio, prudente e piedoso'

Taciano era seu discípulo, ao qual conferira a

ordem do diaconato.

Era no tempo cio César Numeriano, e um edito,
lançado recentemente, obrigava os cristãos a sacri-
ficar aos ídolos.

Berônio, prefeito da cidade, instigado pelo

sacerdote dos ídolor, Monofantus, ordenou gue the

trouxessem à presença Hilário e seu diácono'

Presos, o santo bispo e o diácono foram levados
a Berônio, que lhes disse da necessidade que tinham
de acatar as ordens do imPerador.

Hilário respondeu:
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Desde a minha juventude, aprendi a sacri-
ficar ao Senhor, ao Deus vivo, e a |ãsus Cristo seu
Filho, eu apresento, sem cessar, minhas adorações.
Quanto aos demônios, vãos e ridículos, qr. thu-
mais deuses, mas não o são, não lhes 

- 
ofereço

sacrifícios.
Berônio, ern vão, procurou convencer o santo

bispo: nem palavras repassadas de doçura nem
ameaças, das mais terríveis, tiveram qualquer efeito.

Conduzidos, Hilário e Taciano, diante da está-
tua de Hercules, no seu suntuosíssimo templo, ali o
santo homem, despojado das vestes, foi cruelmente
vergastado, depois estirado no cavalete.

Hilario cantava hinos'ao Senhor, € Berônio, Çüe
incitava os carrascos a redobrarem de crueldade,
acabou por cansâr-se, e ordenou que atirassem com
o valoroso bispo na prisão.

Presos, o bispo e o diácono principiaram a orar,
pedindo a Deus que confundisse os aãoradores dos
falsos deuses.

LIma densa neblina, então, desceu do cérs, e
pairou sôbre a cidade. E um grande tumulto agitou
a Aquiléia daquele remoto áno de 284. Múitos
pagãos, espaventados, fugiram, enguanto outros, tal
o terror, morreram de mêdo. E o suntuosíssimo
templo de Hércules, tremendo nas bases, desabou
çom fragor.

Ordens foram dadas, rápidas, para que Hilário
e Taciano fôssem decapitados inôontinenti, rnor-
rendo com êles outros cristãos que já se achavam
presos: Felix, Largo e Dionísio.

.f++
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SANTA EUSÉBIA (*)

Virgem e Abadessa

Eusébia, tambrám nomeada Ysoie, eÍa filha ôe

Santo Adalbaláo " 
de Santa Rictrude, e afilhada da

|5,h; Nantild d, â qual lhe doou a terra de Verny,
que ficava perto de Soissons'

Aos oito anos, morto o pai, Eusébia' a pedido

da avó, Gertrudes, então got"tttundo a abadia cle

Hamay, transferiu-se pataáguela comunidade. Es-

tava .ô* doze anos, e logo, com o desaparecimento

da avó, sucedê-la-ia no cargo.
Ora, a máe, então na fundação -de 

Marchiennes'
considerando a pouca idade da filha para tão alto

pôsto, quis tê'la, por uns tempos, a .seu lado' mas

iiusabia rêcusoü-sã. Sentia um grande atrativo por

Hamay, gue náo se conformava em deixá-lo'
Ãqr"tu recusa da filha sô f.êz agastar Rictrude,

que escreveu ao rei ClOvis II. para que êste a obri-
gasse a obedecê-la.s 

A santa virgem, então, ficou com tôcla â cortU-

nidade, sob a direção da mãe, por algum tempo, tor-
nando, depois, PaÍa-HamaY.

|o.reá aináa, Eusebia pressentiu a morte. Disse

às irmãs que o fim lhe havia chegado, com calma

surpreendánte, falecendo em Paz, doce e confiarte-
mente, em 680.
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Enterrada na igreja de Hamay, Deus ilustrou-
lhe o túmulo com vãrios milagres. 'A 

abadêssu qu"
a_sucedeu, construiu-lhe uma grande igreja, 

" u §ão
vindiciano,. bispo de Arras e"cambra"i, áoube- p;;-
ceder a dedicação, e a transferência do .orpo, ãrL,
depois, passou de Ham ay para Marchi"rrrâr.' hli,
todos os anos, no dia do aniversário da primeira
translação, levavam o corpo da santa abadâssa, 

"*procissão, até o lugar da primeira sepultura.
com a irrupção normanda, os dois mosteiros

foram incendiadôs, e aquela tradição d"r";;r".;;.
Sob Carlos, o Simples, oo s,áculo X, foram

aquelas casas reedificadas, e o corpo de santa É;;-
bia, atê então conservado, veio ; desaparecer em
1830, quando da pilhagem do arcebispado.

í

***
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BEN{-AVENTURADO TORELLO DE

POPPI (")

Ermítã'o e Confessor

Torello nasceu a l6de março de lz)zem Poppi,
diocese de Arez zo, rLa Toscana. Educado no temor
de Deus, atê os dezoito anos, sob a vista dos pais,

levou vida piedosa.
Orf.áo,- liberto das peias paternas, f-êz'se amigo

de vários jovens de maus costumes, e deprâvou-se,
surdo ao chamamento dos gue o amavam verda-
deiramente.

Um dia, Torello divertia-se com os falsos
amigos. Sob a sombra duma grande árvore, jogavam
as bãlas. Ora, sôbre êles, gmpoleirado ntlm galho à
meia altura, estava um belo galo, 9üe, em dado Íro-
mento, deixando o poleiro, voou, baixou e pousou
num dos ombros do antigo Torello piedoso.

Admirado, o jovem ouviu-o cantar, muito
sonora e empertigadamente, por três vêzes, ao
mesmo tempo que, interiormente, uma voz the dizia
<<É tempo de deixares o vício>>.

Foi um chogue, e tão grande, gue Torello, na
mesma hora, a correr, deixando os companheiros,
foi parar sômente às portas da abadia de São Fidelis,
gue estava sob a ordem de Valombrosa.

http://www.obrascatolicas.com



I
-,

\

86 PÀDRE RÔTTRBACIIEfr

Torello pediu para ver o abade, então Reinaldo,
e, quando êste apareceu, o moço, com grande pranto
e com -grande ímpeto, atirou-se-lhe aos pés, supli-
cando-lhe_ gue o ajudasse a recuperar a perdida
graça de Deus.

O abade acolheu-o carinhosamente, com muita
bondade, ouviu-o em confissão e lhe deu a santa
comunhão. E Torello, aos pés de um crucifixo, a
olhar ardentemente a ]esus macerado, pendente da
cÍLtz, prometeu-lhe, com unção, passar o resto da
vida nos exercícios da penitência.

Ao bom abade Reinaldo, Torello falou da
decisão_gue tom ara: desejava viver num lugar soli-
tário. E tendo encontrado uma caverna em-Avella-
neto, lugar assaz deserto e agreste, mais ou menos a
uma milha de Poppi, ali se fixou. Construiu uma
pequena cela, bastante estreita, revestiu-se dum
cilício muito rude e pôs-se a seguir severíssima
regra.

Dormir, dormia Torello sôbre a terra nua e
dura, tendo por travesseiro uma incômoda pedra
arestuda. Comer, comia Torello sômente pão, de
bebida ünicamente água, mais se nutrindo áo espi-
ritual do gue do material.

Em oração e contemplação, passava êle dois
terços da noite. E aos assaltos do demônio, tlage-
lava-se com uma corrente de ferro, terrível, rolava
sôbre os espinhos dos bastos espinheiros ou se metia
num charco d'água gelada, imunda.

Deus, então, recompeflsou-o com o dom dos
milagres, principalmente dotando-o com o poder de
amansar os ferocíssimos lôbos gue infestavam â§lue-
Ias desoladas regiões.
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Torello de Poppi levou vida de oração, de coÍl-
templação, de penitência e de solidão por sessenta
anos.

Estava com oitenta, quando, urn dia, apareceu-
lhe um anjo. Vinha comunicar-lhe o fim dos dias.
Só então Torello tornou a Poppi, em busca do con-
fessor, a preparar-se para a morte e solicitar
sepultura na igreja da velha abadia a que, f.azia
muito, fôra bater.

O abade, como Torello se propunha voitar à
solidão de tantos anos, suplicou-lhe que se deixasse
ficar no mosteiro, mas o santo ermitão não o quis:
era coisa que não merecia; ademais, lá com êle vivia
um discípulo, Pedro Pedro de Poppi o qual
devia receber seu último suspiro.

Abençoado pelo confessor, tornou à caverna
onde se aperfeiçoara através de tantas lutas, de prá-
ticas sôbre práticas, e ali morreu em 1282, sem
agonia, arroubado que fôra.

Então, com claros repiques alegres, os sinos
todos de Poppi bimbalharam por si mesmos, e uma
multidão, atraída, excitada e compacta, mas ordeira,
foi render-lhe as últimas homenagens.

Enterrado na abadia de São Fidelis, inúmeros
milagres foram operados.

Bento XIV confirmou-lhe o culto imemorial.

No mesmo dia, em arôrr", Santo Heriberto,
bispo célebre pela santidade, natural de Wor-s,
cidade do palatinato do Reno. Nascido em 970, era
filho de Hugo, conde de Worms, e de Tietwida,

8T
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filha do conde de souabe. Faleceu em rc21, sendo
enterrado no mosteiro de Try.

Na Bélgica, outro santo Heriberto, ermitão
numa floresta próxima a Namur, e confessor. D.rr-
parecido em l2l0 .

Em Assis, a bem-aventurada Benedita, virgem,
nascida em 1214, falecida em r 260. clarissa de"Sao
Damião, mosteiro governado por santa clara, à
quem sucedeu em 1253, administrou-o por sete anos.

Na Ásia, Santo Aninas, anacoreta, época des-
conhecida. Favorecido com o dom dos miiugrà., ão
poder sôbre os animais ferozes, nas suas idai e vin-
{ur, quando necessitava deixar o retiro do êrmo,
dois leões, mansamente, o acompanhavam. 

-(Local,

Siria ).

Em Sens, São Cologuil, rei, do qual não se
conhecem detalhes. Falecido em 660.

Em Terracina, os santos Valentino, bispo, e
Damião, diácono, mártires. Valentino era de'Ter_
racina, nos tempos de constantino, o Grande. Da-
mião, filho único duma_pobre viúva, foi por aquêle
bispo adotado e feito díácono. Morto, ,oú Êtiã;,o Apóstata em 360.

Na Irlanda, São Finam, o Leproso, filho de
família real, que suportou a doençu'.o* admirável
paciência. Fundou os mosteiros de Inisfallen, Ard-
finnan e de cluin. Faleceu neste último em 625.

_ Na Bélgica, mais uma vez, São Denteliro, cofl-
fessor no século vII. Filho de são Mu"g", ;-d"
santa vaudru, era irmão de são LandriJo 

" 

-dá,

santas Aldetrudes e Madelberta. Falecido tao-ro-
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mente com sete anos de idade, muitos milagres foram

operados à beira da campa que o recebeu'

Em Vicence, o bem-aventurado foão de sordi,
bispo e mártir. Nascido em Cremona em 1125, tor-
,rori-r" órfão de pai muito cedo. Cônego da cate-

dral da cidade em que viera àl:u;z. )oão, neste cargo,

foi doce, caridoso,'prudente e zeloso. Casada pela

segunda Yez, a máé--para seu consôlo, morreu em

odã, de santidade. OÉrigado a deixar Cremona, sob

Érãà"ri.o Barbarroxa, ãu solidão, para a qu-al se

,"ti.ou, logo foi procurado e alçado ao bispado de

Mântua, effi lugár de Ftaziador-e, que ab-raçara o

.ú; de Otaváno. Em 1179, |oão de Sordi eÍa

ú"p" a" Vi"ence. Assassinado (1181) por Pedro

de'Bolonha, ao qual fôra obrigado a excomtrngar, o

corpo foi entetrádo na catedral, com- grande âColr-

panhamento de p-ovo, que passou a honrá-lo como

*ártir. Leão XIÍl aprovou-lhe o culto em 1824'

Entre os gregos, são cristódulo, abade e coo-

fessor. Falecido em 1 101 .

Em Sienne, o bem-aventurado Pedro Tecelano.

confessor. Natural de Campi, nasceu numa família

de artesãos. Fabricante de pentes, depois coÍIêÍ-
ciante, casou-se e viveu em perfeita união com a

"rpOru. 
Viúvo, sem filhos, aos pobres distribuiu o

qu" porsuía e procurou os irmãos menores, aos quais

juntou-s", ,"- contudo ligar-se pelos votos' Viveu
como terciário e continuou com seu modesto negocio'

Conta-se dêle que, deseian do Íazer pública confissão

dos pecados, discrirninou-os num papel' Um anig
então, upur"."u-lhe, trazendo do áCú o perdão. 

,E
o papel, que era Pardo, com o desaparecimento do
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anio, tornou-se alvo como a neve. Faleceu Pedro
Tecelano em 1289. Pio VII, eür 1802, aprovou-lhe o
culto.

No Can ada, os bem-aventurados |oão de Bré-
beuf e Gabriel Lalemant, jesuítas, mártires. foão era
natural da diocese de Bayeux, de Conde-sur-Vire,
onde nasceu em I 593. Em 1617, entrou para a Com-
panhia de |esus, sendo enviado ao Canáda em 1625,
Gabriel nasceu em Paris, a 10 de outubro de 1610,
tendo entrado para a Companhia em 1639. Dese-
jando ser missionário, foi manclado para o Canadá.
Em 1646, chegava a, Quebec. DecÍarada a guerra
entre hurões e irogueses, ambos os jesuíhs joram
mortos, depois de sofrimentos atrozes, por aguêles
índios, no ano de I 649,

Em An azarbe, na Cilícia, São |uliano, mártir,
gue, sob o p_refeito Marciano, Íoi longa e duramente
iorturado. Afinal, encerrado num saCo cheio de ser-
pentes, foi lançado ao mar.

No mesmo dia, em Roma, o martírio de São
ciríaco, diácono, gue, após ter sofrido longa e rigo-
rosa prisão, foi coberto de alcatrão, estendido sôÉre
um cavalete, puxado com cordas feitas de nervos,
ferido :o* gg]nes de bastão, finalmente decapitaclo
So* Lárgio, Esmarágdio, Crescêncio, Mêmia e Iu-liana, virgens, e dezessete outros, por ordâm
expressa de Maximiano. Entretanto, sãó lembrados
no dia 8 de agôsto, dia em gue o papa são Marcelo
Ievou seus corpos e lhes deu uma rêprltura condigna.

Em Licaônia, São. Papas, mártir, gue, flagelado
{urgmente por causa da fê, estraçalttaáo com"unhas
de ferro, foi forçado a andar com sapatos gue tinham
pregos com as pontas para dentro, e depois, atado
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a uma árvore, guando, então, expirou' Essa árvore,
gue anteriormente era estéril, tornou-se, desde êsse

dia, fêrtil.

Em Ravena, Santo Agapito, bispo e confessor.

Em Clermont, Auvergne, São Patrício, bispo.

92 PADRE ROHR,BACHEB
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17., DIA DE MARÇO

SÃO PATRÍCIO,

Apóstolo da lrl'anda

É aos Pontífices roman()s, Jue a Grã-Bretanha.
a Escócia e a Irlanda do Norte devem a conversão
ao cristianismo e, conseqüentemente, as preciosas
vantagens da vida presente e da vida futura.

Sem falarmos aqui do papa São Gregório o
Grande, que pelo fim do se:<to século da era cristã,
converteu a nação inglêsa prôpriamente dita, por
seu discípulo Santo Agostinho, já no segundo século,
o Santo rei Lúcio da Grã-Bretanha pedia missioná-
rios ao papa Santo Eleuterio, que lhe enviou alguns.
Na primeira metade do qu into século, um pelágio
procurava espalhar sua heresia entre os bretões.
Êsses povos detestavam o êrro. Acontece, porém,
que não estavam bem instruídos para combatê-lo.
Recorreram ao Papa e aos bispos dos gauleses. O
papa São Celestino enviou para Iá o diácono Paládio,
que se apressou em levar-lhes socorro. A pedido
dêste, São Celestino mandou como seu legado São
Germano, bispo de Auxerr€1, que foi acompanhado
de São Lôbo, bispo de Tro''ges. Isso foi no ano de
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429. Para firmar ainda mais a religião na Grã-Bre-
tanha, o papa São Celestino para lá enviou rovâ-
mente o diácono que ordenara bispo dos Escoceses,
dos quais uma parte tinha transmigrado da Irlanda
para o norte da Bretanha. E foi êle o primeiro bispo
dessa nação, que atê. entáo, era bárbara. São |erô-
nimo afirma que não havia casamentos moralizados
e que êles comiam carne humana. São Paladio, para
lá foi enviado como bispo, no ano de 435. É lem-
brado no dia 6 de julho.

O Purgatório de São Patúcio, segundo a lenda.
Conforrne uma miniatura de um mosaico do

século XIV.

O papa São Celestino, ao sabê-lo morto, substi-
tuiu-o por São Patrício, que foi sagrado bispo e o
enviou a prega r a f.é na lrlanda, de onde os esco-
ceses eram originários. São Patrício tinha cêrca de
cinqüen ta e cinco anos, nascido que fôra pelo ano de
377, na Escócia, circunscrição da cidade de Alclude,

-
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hoje Dunbritton. Com a idade de 16 anos, foi levado
prisioneiro para a Irlanda e lâ ficou cinco ou seis
anos, durante os guais aprendeu a língua e os cos-
tumes do país. Piratas o levaram para a Gália em

4OO, quando 'se retirou para um mosteiro, o de São
Martinho, isto rá, em Marmoutier, recebendo a ton-
sura monástica. Lâ ficou três anos. Voltou para
a Grã-Bretanha, depois passou para a ltália, onde
dedicou sete anos à visita a mosteiros do país e das
ilhas vizinhas. Foi ordenado sacerdote e ficou três
anos junto de São Sênior, gue, segundo se crê, foi
bispo de Pisa. Todavia, acreditou êle ter recebido
ordem de Deus, por revelações, para ir trabalhar na
conversão dos irlandeses. Para lá se dirigiu; porêm,
em vão. Os bárbaros não quiseram ouvi-lo. Voltou
para a Gália e passou cêrca de sete anos perto de
São Germano de Auxerre, retirando-se, em seguida,
para a ilha de Arles, onde morou nove anos.

A conselho de São Germano, foi a Roma. Foi
quando o papa São Celestino o sagrou bispo e o
mandou para a lrlanda, no ano de 432. Pregou o
Evangelho, e com muito êxito. Seu zêlo foi confir-
mado pelos milagres, de tal sorte que é tido como
apóstolo da ilha. Um ano depois, fundou o Íros-
teiro de Sabal, perto da cidade de Doun e deixou-lhe
como abade São Dunnius, seu discípulo. Fundou
também a igreia de Armagh, a principal do país. A
vida de São Patrício era austera. Fez tOdas as via-
gens a pê, até à idade de cinqüenta e cinco anos, ou
,seja, até se tornar bispo. Depois, os caminhos ruins
da Irlanda o obrigaram a servir-se de uma cêrruâ-
gem. Foi êle gue introduziu entre os irlandeses as
letras, que não tinham, antes disso, outras obras

95
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públicas senão versos rimados, compostos por seus
poetas, que se relacionavam com sua história. São
Patrício foi ainda duas vêzes a Roma, uma em 444,
outra em 445. Morreu pelo ano de 4.60, com a idade
de oitenta anos.

rt*
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Virgem e Abadêsw

A família de Gertrudes era uma família de
santos. O pai, o duque Pepino de Landen, adminis-
trador do palácio dos reis da Austrásia, morto em
640, rá venerado como santo no Brabante, no dia 2l
de fevereiro. A mãe, foi a bem-aventurada Ite ou
Itubérgia, irmã de São Modoaldo, bispo de Tràves.
À morte do pai, Gertrudes tinha apãrras guatorze
anos e já havia declarado, na presença do Rei Dago-
berto, qqe não desejava outro espôso que f eõus
Cristo. Como morasse com a máe, Santo Amándo,
bispo de Maestricht, um dia em gue se encontrava
na localidade, aconselhou a genitora de Gertrudes
a fundar um mosteiro para ela ê para a filha. Embora
essa maneira de servir a Deus fôsse desconhecida da
santa viúva, decidiu-se imediatamente e CoÍrsâ-
grou-se a Deus, com todos os seus bens, não obs-
tante as grandes oposições que se levantaram. Assim
toi que se originou o mosteiro de Nivela, em Bra-
bante. Temendo gue alguém lhe raptasse a filha
para fazê-la câsâr-se com algum pod"roro senhor,
santa Ite mesma cortou os cabelos á jovem em forma
de coro a, e f.êz com que o bispo desse o véu a ela e a
outras moças. com apenas vinte anos de idad e , ã
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mãe obteve gue se tornasse abadêssa de Nivela' De-
sempenhou-se com perfeição dêsse cargo, pelg: cui-
áudàr e bons e*e.plos. Eez vir de Roma relíquias

e livros santos e hómens sábios, de além-mar, para

instruírem a comunidade no canto dos salmos e na

meditação das coisas santas. Eram irmãos êstes

irlandeses, entre os quais estava São Foilão e Santo

Ultão. Santa Gertrudes mandou construir uItr ltros-

rci;; para êles em Fossa, perto de Nivela' Mor-
,endo-lhe a mãe, não mais se encarregou dos

assuntos exteriores relativos aos monges e dos inter-
nos referentes às religiosas, a fim de dedicâf-se intei-
ramente à contempÉção. Sentindo-se, mais tarde,

eslotada pelas a'bstinencias 9 vigílias, Íez cgm

ú"" iOs" 'escolhida plra seg 
- 
lugai, sua sobrinha

üulfetrude, filha de'Grimoaldo, administrador do

paiácio de Austrásia, em lugar de seu pai, Pepino.

Vulfetrude não tinha mais do gue vinte anos, mas

fôra educada, desde a infância, perto da tia'

Santa Gertrudes não pensava em outra coisa

senão em prepâÍâf-se paraã morte, desembaraçada

gue esturá d" tôda preocupação. Assim que sentiu

áproximâf-se-lhe o [im, chamou um dos monges gue

serviam o mosteiro e lhe disse: <<Ide depressâ pÍo-
curar Ultão no mosteiro de Fossa e dizei-lhe gue

Gertrudes se aproxima do fim e que teme essa âpfo-
ximação, up.rãr de estar perpassada de alegria.>>

Ultao .espondeu, Hoje é dia 16 de março. - Gertru-
des, u ,"riu do Senhor, morrerá amanhã, durant! a

missa. Dizei-lhe que não tema nada, pois -Sã9 Pa-

trício e os anjos ãstão prontos PaIa recebê-la nà

glória». Essa notícia ett"["., Gertrudes da mais doce

õonsolação. Passou tôda a noite em oração com as
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irmãs. No dia -seguinte, güe era um domingo, Íece-
b.y, pelas seis hoias, o viáfico. E, enquantã f.azia a
ação de graçâs, entregou a alma a Deuí no momento
em gue o sacerdote acabava de pronunciar as pala-
vras da consagração. o biógrafo, que nos relata essa
passagem da vida santa, é digno de-crêdito, dado gue
se encontrava presente na ocasião

Santa Gertrudes deixou uma irmã, Santa Bêgua,
gre f-ola espôsa do dugue Angesiso, filho de sãnto
Arnolfo, administrador- do paÉcio, depois bispo áe
Metz. Teve por_filho Pepino, duqu" ã" ausd.rasú,
irmão de carlos Martelo, avô de Pepino o Breve e
bisavô de Carlos Magno. Enviuvándo, 

- 
f;i ú;Nivela,' trinta e três aãos depois da morte de' su"

irmã Gertrudes, ou !ei?, ,ro áro de 692 e p"di, á
abadêssa e à comunidade que a ajudassem nó deseío
que tinha de fundar u* -orteiró. a .f"aã;;-lt;
deu relíguias e exemplares dad Santas Escritur*
com um pedaço de leito onde Gertrudes -orr"r".Ajuntou a êsses presentes algumas religiosas das
mais Íervorosas e das mais anligas deÀlívela, p;;;
introduzirem a re_gra no mo_steirá que Bégu" árã"ã
construindo em Àndena. santa negrã íci"é-,.iil
giosa € morreu nesse mosteiro, dois ãnos depois de
ter sido terminada a construção. É venerada 

"o 
ai"

17 de dezembro.

A- princesa Adélia, neta do rei são sigisberto,
e avô de São G-lggo..io, bispo de Utrecht, veiã ulgr";
anos depois a Nivela esclárecer a verdad" do, ãilã-
gres qale 

-se propalavam a respeito de santa Gertru-
des. Pediu a uma.religiosa-gue lhe_dissesse em gue
dia iria cair, naquele urL, a festa de santa G;rtrrü.
Foi-lhe responüdo gue seria na sexta-feira-da Ai";
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Abadia de Nive1le. Miniatura das

do século

Ciências de Hainaut, mosaico

xv.

â
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semana da quaresma. Era em 696. Etra costunle,
pela ocasião de uma fr:sta solene, durante a llua-
resma, Í.azet, após a missa, a refeição que não se
Í.azia em outros dias c[e, jejum, senão depois das
vésperas. Adélia, porém, gue duvidava um pouco
dos poderes e dos milagres de Santa Gertrudes,
disse: <<Queira Deus que eu não tenha de tomar
nenhuma refeição extraordinária nesta solenidade!>>
A religiosa respondeu: <<Se Santa Gertrudes tem
poder junto de Deus, ela saberá obrigar-vos a tanto.>>

Chegou o dia da festa. Os monges, âs reli-
giosas, os leigos que se tinham reuni do, f.izeram uma
refeição após a missa e c:omeram de tôdas as iguarias
das quais podiam f.azer uso durante a quaresma.
Adêlia foi a única que n,ão quis comer, com receio de
romper o jejum.

Tinha um filho ainda pegueno, QUe, durante a
refeição da comunidade fôra brincar ao redor de uma
fonte existente no recint.o do mosteiro, e caiu dentro
dela, afogando-se. As religiosas, ao saírem do refei-
tório, encontrârârn-Íto morto. Seus gritos bem
depressa informaram Adelia do funesto acidente.
A religiosa gue havia discutido com a princesa acêrca
do poder de Santa Gentrudes, tomou a criança e,
após ter recomendado,à mãe que tivess.e muita fê,
colocou-a sôbre o leito da santa. A crianÇâ ressus-
citou imediatamente na presença de todos. Adelia,
então, confusa por caus:r de sua incredulidade, reco-
nheceu com alegria o poder de Santa Gertrudes e
não mais teve escrúpulos em comer antes da hora,
no dia de sua festa. Tomou refeição com tôda a
casa e no dia seguinte mandou cantar uma missa em
ação de graças, em honra de Santa Gertrudes. Para
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que ninguêm tenha dúvidas a respeito dêsse milag-re,
o autor que o relata, invoca a Deus como testemunha,
pois o viu com os próprios olhos e as circunstâncias
que não presenciou, soube por meio de pessoas
dignas de crédito.
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sÃo JosÉ DE ARTMATÉrA (*)

Confeswr i

_ Ioré era natural, como o nome mesmo o diz, de
Arimatéia, cidade da |udéia. Foi quem procurou
Pilatos, ao gual pediu- o corpo de f.Ioso senhor,
morto na cruz

<<Então, um homem chamado |osé, gue era
membro do sinedrio, varão bom e yusto, o qual não
tinha concordado com a determinação dos outros,
nem com os seus atos, oriundo de Arim atêia, cidade
da |udéia, gue também esperava o reino de o"rr, rài
ter com Pilatos, e pediu-ihe o corpo de |esus>> ( I ).

|osé era discÍpulo de ]esus, e foi guem o
encerrou num sepulcro novo.

<<Pela tarde, veio um homem rico de Arim atêia,
chamado ]ol", gue também era discípui. J"-É;;:
Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo'd" ).rúí (ií'.

<.Qyando ery jâ tarde, pois era a parasceve, isto
é, a vigília de sábado, foi ]osc de Arim atêia, membro
ilustre do sincdrio, que támbem 

"rp"rulra 
o reino de

D":§, .S apresentou-se corajosamânte a pilJ;;, -;
pediu-lhe o corpo de ]esus. pilatos admirou-se de

(1) I-n. 23,
(2) I0Ú:t. 27,

50-52.
57-58.
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gue estivesse jt, morto; mandando chamar o cer-
turião, perguntou-lhe se estavJ iá morto. Informado
pelo ."t triiao, deu o corpo a ]osé. |osé, tendo coÍl-
prado um lençol, e tirando-o da cÍ1J2, envolveU-o Ílo
i.rçol, e depositou-o num sepulcro,-que estava aberto

,L ,o.hu, tolou uma pedra para diante da bôca do

sepulcro>> (3 ) .

Depois da Ascensão do Senhot, diz-se, fosé de

Arimatéia teria ido à Gália, perseguido que fôra
pelos judeus, chegando à Inglaterra' da- qual teria
riao o primeiro apóstolo, e o fundador do oratório
de GlastonburY

A igreja grega celebra-lhe a festa a 3l de julho,

e em diversas- datas outras, ou preferentemente, em

certos domingos, como o segurdg depois da Páscoa,

o sexto depoú da Exaltação da Sant a Cruz'

Na igreia latina, ê êle honrado no dia 17 de

março.

Crê-se que em São Pedro do Vaticano existe

um braço de São |osé de Arimatéia.

**t

(3) Mc. 15, 42-47.
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SANTA WITHBURGA (*)

Virgem

Withburga era a filha mais moça cte Anna, rei
Este inglês. Com a ama, foi enviada a Holkham,
Norfolk, onde, tempos depois, soube cla morte
pai, numa batalha.

Withburga, assim, resolveu retirar-se do sáculo
e consagrâr-se a Deus. Reduzida a uma grande
pobreza, aos que lhe alevantavam um mosteiro nada
mais lhes podia fornecer, como alimento, do que pão
amanhecido e sêco.

Um dia, depois de ter invocado, por muito
tempo, a Mãe de Deus, a Santa Virgem deu-ihe a
conhecer que duas corças, de úberes entumecidos,
pejados de leite, tôdas as manhãs e tôdas as tardes,
vinham, mansamente, matar a sêde num riacho que
corria ali por perto.' 

Withburga, alegre porque poderia amenizar a
situação dos bons e dedicados operários, pediu a dois
dêles que fôssem esperar as cervas no lugar que
Nossa Senhora lhe havia indicado.

Capturadas sem que aos homens oferecessem
qualquer resistência, foram levadas para Withburga.
Tiveram, então, leite todos os dias, porque, sôltás,
as corças tornavam à Santa, diàriamente, nada
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atemorizadas, como é caracterÍstico nesses doces
animais.

Santa Withburga não chegou a ver terminado
o seu mosteiro. Morta em 683, naquela áspera soli-
dão a que se ativera foi sepultada.

Cinqüenta anos mais taide, encontraram-lhe o
corpo e o transferiram para a igreja que ela mandara
construir, passando, depois, sob o abade Brithnoth,
para Ely.

*

No mesmo dia, em Colônia, Santa Vicência
(época ignorada ) . Teria sido irmã de Santa Ger-
trudes hoje mencionada, ou, segundo alguns autores,
companheira de Santa Úrsula. Uma capela, em Co-
lônia, traz-lhe o nome, abrigando-lhe o túmulo.

Em Alexandria, Santo Ambrósio, confessor,
notável pelo nascimento e rigueza. Elevado ao dia-
conato dada a ciência e virtude, foi prêso quando da
perseguição de Maximino. Confiscaram-lhe os bens,
exilaram-flo oâ Germânia, e, tornada a paz à lgreja,
voltou à Alexandria, morrendo nos tempos de
Décio, em 250.

Em Pádua, São fuliano Llrius, sôbre o qttal se

desconhecem detalhes, salvo que no século XI suas

relígirias foram descobertas na igreja de Santa Jtts-
tina de Padua e que o culto que lhe rendem foi apro-
vado pelo papa Leão IX em 1503.

Na Escócia, São Becano, ermitão e confessor,
da família dos Mac Ernan. Era monge de lona,
tendo falecido em 667.

Entre os gregos, São Teosterito, abade, nascido
em Brillion, peguena cidade, perto da gual se €rcoÍl-
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trava o mosteiro de Pelecete. Grande defensor do
culto das santas imagens. Ha duvidas com respeito
ao ano em que faleceu: possivelmente em 770,

Na Etrúria, o bem-aventurado Tomaselo, O. P.,
confessor. Professando na ordem dos irmãos prega,
dores, foi notável pela ciência e santidacle. Favore-
cido com o dom da profecia, anunciou, um ano antes,
a hora da própria morte, o güe, efetivamente,
sucedeu $2íO).-

Em Roma, os Santos Alexandre e Teodoro,
mártires.

Em Alexandria, memória de vários santos mâr-
tires, gue, presos pelos adoradores de Ser:ápis,
recusando-se constantemente a adorar êsse ídolo,
foram impiedosamente massasrados, ao tempo do
imperador Teodósio. Êste ordenou imediatamente,
por um édito, gue o templo de Serápis fôsse arrasado.

Em Constantinopla, São Paulo, mártir, guei-
mado por causa da defesa do culto das santas
imagens, durante o reinado de Constantino-Co-
prônimo,

Em Châlons sôbre o Saône Santo Agrícola,
bispo.

***
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SÃO CIRILO

Sacerdote e depois bispo de leruselém.

São Cirilo, de início sacerdote depois bispo de

]erusalém, nasceu nessa cidade, pelo ano de 315.
Ordenado sacerdote por voi ta de 345 por São Ma-
xímio, foi encarregado de pregar todos os domingos
nas reuniões dos fiéis, e, ao mesmo tempo, de instruir
os catecúmenos, que eram judeus e pagãos que dese-
javam converter-se. Restam-nos dale vinte e três
catecismos ou instruções familiares e orais, das quais
as dezoito primeiras explicam o símbolo e as cinco
outras, os sacramentos do batismo, da confirmação
e da eucaristia, que os neófitos recebiam no mesmo
dia. É uma obra de inestimável valor, pela clareza
e a seqüência com que a doutrina cristã ê nelas
exposta e defendida contra os pagãos e hereges.

Na primeira instrução, Cirilo exorta os neófitos
a se despojarem do homem velho, pela penitência da
confissão, a fim de se revestirem do homem novo,
pelo batismo. A segunda instrução e sôbre a peni-
tência. A terceira, sôbre as figuras, a Írecessidade e

os efeitos do batismo. A quarta tem por texto as
palavras de São Paulo aos colossenses: <<Tende

cuidado , para gue ninguém vos surpreenda pela filo-
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sofia, e por raciocínios vãos e enganad-ores, segundc

as tradiçO"r humanas e não segundo |esus Cristo>>.

São Cirilo expõe as precauções a tomar para se

preservarem dessa sedução de Satanás, que se trans-
io.-a em anjo de luzes. «TOda religião consiste em

saber os dogmas nos quais devemos crer, e as boas

obras que dãvemos praticar. Não se pode- agradar
a Deus sem essas duas coisas juntas. De nada adian-
taria ter para com Deus sentimentos dignos d.êle 

- 
e

viver na desordem, como também levar uma vida
regrada e não ter para corn Deus os sentimentos que

êlã merece. É, pois, conseqüente que devemos
conhecer as duas coisas. Ainda mais que muitos
procuram seduzir pela filosofia e por erros vãos; os

helenos ou pagãos. por uma eloqüência de cortesã;
os judeus, pela Escritura que interpretam mal; os

herejes por um veneno escondido sob 3 aparência.de
doutriná cristã. O Senhor diz com relação a todos
êsses: <<Tende cuidado, para que ninguêm vos
induza em êrro>>. E por isso que ensinamos que é

necessário crer, e em seguida o explicaremos>>.

São Cirilo reduziu a doutrina cris tá a dez dog-
mas principais: Deus, |esus Cristo, seu nascimento
de uma virgem, sua morte na cÍ1J2, seu sepultamento,
sua ressurreição, sua ascensão, o último iuizo, o

Espírito Santo, a alma humana, o corpo, os ali-
mentos, a ressurreição do corpo, â Santa Escritura.

A respeito do primeiro artigo, isto ê, que não
há senão um so Deus, refuta sumàriamente os mani-
queus e os marcionitas, que admitiam dois dettses, e

ós pagãos que admitiam um sem-número dêles. Fa-
lando-de |esus Cristo, diz: <<Foi de fato cn-rcificado
por nossos pecados. Se alguém duvida, não é preciso
mais do que atentar para o próprio lugar em que nos
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encontramos: o santo lugar do Gólgota, onde foi
crucificado, e onde se construiu o témplo no qual
nos reunimos para honrar aquêle gue foi pregado à
cruzi e tôda a terua está cheia do madeiró dá cruz,
retalhado em peguenos pedaços. . . Após ter termi-
nado o sofrimelto e resgatado os homens do pecado,
]esus Cristo subiu aos ãéus, acompanhado dã an;os,
e à vista dos apóstolos; se não crerdes absolutamánte
nestas palavras, crêde ao menos na virtude do que
se vê com os olhos. Todos os reis, ao morrerem, per-
dem a autoridade com a vida. |esus Cristo, poré*,
1pós ter sido crucificado, é adorado por tôda á terra.
Quando nós falamos no crucificado, os demônios
tremem. Existem muitos homens pregados à crtJzi
Um só, entretanto, poderia pôr em f"gà os demônios,
pronunciando-se-lhe o nome? Não- nos eÍrvergo,
nhemos, pois, da cru,z de |esus Cristo e não u ."r"""-
guemos escondida. Imprimamo-la sôbre a fronte,
para que os demônios, vendo o estandarte do rei,
fujam- ou tremam. Eazei êsse sinal, quando comeis,
quando bebeis, ,quando estais sentadós ou de pé, e
guando vos deitais ou vos levantais, quando faíais e
quando andais. E, para dizer-vo.s em uma pulu"ru,
f.azei-o em tôdas as vossas ações e em tôdas ,r lrorru,
emprêsas.

<<O homem é composto de duas substâncias, a
alma e o corpo, e Deus é o criador de ambos. Deveis
saber.que vossa alma tem o livre arbítrio, gue ela é
uma das mais perfeitas obras de Deus, que a criou à
sua-imagem e semel_h?rçr, que ela é imortal, porque
êle lhe deu a imortalidade, que a f.êz viva, ,uciorrát 

"incorruptível, que é livre e'pode f.azer o que guer.
Não são nem o_s astros, nem o destino que vos levam
ao pecado.>> são cirilo assinala as maravilhas da
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Providência, 
_ mesmo no coqpo humano, do qualo Espíriro sanro f.az :eu tempro. ..&;dJi-i;

estimar a continência, solitárior, 'Ê.t"s 
são os gue,

separados mesmo das virgens, I.rrã.;il ã"rlir"uma vida semelhante à doõ anjos. Mur, em vos Dro-pondo viver na casridade, guârdai-ráí ã;;"*ã;;;
os gue estão ligados pelos laços do casamento. oApóstolo diz que <<o casamenio é alguma coisa derespeitável e o leito nupciar sem ,rãoclra.;- 

-Vór;
pois, 

-gue - 
vos propondes viver na castidade, ,ãi,nascidos de pessoas casadas. Naà- d"r"-o, rejeitara prata polgue temos ouro, As pessoas caáadaspodem também esperar a ,âtrruía;-;" usarem docasamento legltimamente, com a intenção de t"r;filhos, e não apenas pTu contentarem suas paixõesanimalescas. os-gue não se casaram senão uma veznão devem condénar os. gue-aspiram a segundasnúpcias. Porque, como diz o Apártál,o do, o;;;ã;podem guardár a continência: ue -"fh* à;;r';;que abrâsEtf-se)).

são cirilo Íara-dos alimentos, porgue os mani-gueus e os marcionitas pretendiam que a carne e ovinho fôssem maus por sua própria natrlreza,
:9lt1o, ieiuamos, dii cte, ,ro. ábrt'"-ã, ;; .;;c .,e vrnno, não. porgue tenhamos horror dessascoisas, como se elas Íôssem .bg*úrràr, mas paramerecermos, pelo desprêzo do que é u!""daref;;;sentidos, a mesa celéste e -para gue, após têrmossemeado aoui na terra com lã;riilr, 

""rir"*;;-;;alegria, na ãutra vida».--eurãiããÉrliitrra Sanra,diz aos seus ouvintes; <<se ouvirdes argumas vêzeso1 hgrgges condgnarem 
" 

t"i 
" 
;;õf"às, e mesmoatacá-los, oDonde-lhes 

"rtu 
pãu"Ã-á"-i"rus cristo:Nao vim pu.u revogar a lei, mas paracumpri-la; mas,
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sobretudo, aprendei da Igreja quais 
-são 

os livros

do Velho . do 
-ú;;" 

Tesiamento e náo leiais nada

do que ê uto.riro. Quando sabereis distinguir

entre os que tã;;;;iot p"lu Igreja e os que são duv.i-

closos e controvertidos?>> A quinta instrução trata

da [é, e nos mostra o modêlo em Abraão e em outros

nersonagens. A sexta ensina a monarquia ou a sobe-

i';;;;;ia"á. de Deus, conrra o paganismo e contra

; h";;riu, de Maneu e Marcião e outros gnósticSst

A sétimu uni.-*á- qrl ,Oda a eternidade, Deus ê Pai

de um Filho único; a oitava, que Deus é todo-pod:-

roso. A nona instrução ê uma seqüência da

prã."a"nte, e explica quê. Deus iêz o céu e a tetra'

as coisas visíveis e as invisíveis;-que o Pai e o
Filho Íizeram tôdas as coisas; o Fiiho pelo poder

do Pai, que recebeu na geração eterna' e que dessa

forma rá um mesmo Deus com o Pai'

A decima instrução explica êste -artigo 
do sím-

bolo: E em um Senhoi fesus Cristo' 6 nlõpriamente
,* tratado da Trindade contra os iudeus' . <<Je

alguém quer ú.u.pi"dotumente o Pai, deve adorar

o Éilho, pois de outá forma seu culto não será fece-

bido.Opaipronunc-ioudoaltodoscéus:<<Êsteê
meu filho ,,;i;;;áo, "- 

que q.u:. minbas compla-

;à;;;rr. o pai se comp Íaz íLo'Filho. Se vós Ír€s-

mos ,,ao ,J, ;;;;;rà", nisso, não tereis a vida.

Não vos rdeixeis, pois, seduzir p"lo artifício dos

iudeus. que afirmam náo existir sãnão um só Deus;

';;;, ;Jr*iur"rem reconhecido que não existe senão

um só D"r., sabei que Deus tem um Filho único'

Não ,o, 
"ri 

q;;-" digo p-or primeiro; o salmista diz

,u p".rou io-Éilno, ,lO §""ho, *" disse: Tu ás meu

Éitfio, hoje't"-g"'"i>>' Não deis' pois' ouvido ao que

os iudeus dizém, mas ao que 
-dizem 

os profetas'

_-l
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Ficaríeis atônitos se os judeus reieitassem as palavras

áo, profetas, êles que apedreiaram os próprios

profetas?
<<O Antigo Testamento prq:la testemunho da

divindade do 
"Filho. Deus diz: <<Façamos o homem

não disse à minha imagem - à nossa imagem>>.

E, àpã, iL, ior-ado Ad áJ, diz-se, «Deus f.êz o ho-

mem à .ru i*àge;, [ê-lo à imag-em de Deus>>' A
Escritura não atiibui sÔmente ao Pai a dign-idade de

Deus, mas nela se compreende também o Filho, paÍa

acentuar que o homem não ê. lPenas criatura de

Deus Pai, mas tambêm de nosso Senhor |esus Cristo.

É o mesmo Senhor cooperado com o Pai' QUe coope-

rou fia punição de Sodom-a, segundo esta palavra

da Escríturui <<O Senhor f.êz chôver sôbre Sodoma

e Gomorra enxôfre e fogc do alto dos c*áus, da par:te

do senhor>> . E o mesmo senhor que apareceu a

Moisés.
<<No Novo Testamento há diversos testemunhos

em favor de Cristo. É testemunha de Deus o Pai

àr" do alto do céu o declara seu Filho; é testemunha

ã Éúirito Santo que desce sôbre êle sob a forma de

pornbut é testemunha o ar-cani" 9?!tiel que anuncia

ã Ma.ia; rá testemunha a Virgem Mãe de Deus; é tes-

temunha o estábulo em que t asceu, o Egito onde se

refugiou em sua infância, Simeão que o recebeu nos

l;"ü e Ana a profetisa. E testemunha ]oão Ba-

tista, o maior dentre os profetas, o primeiro homem

áã úo"o Tesiamento e que reuniu os dois Testa-

mentos em sua pessoa. É testemunha o |ordão, entre

os rios e, entre os mares, o de Tiberíades. São teste-

munhas oS CegoS, oS Coxos, os mortos ressusCitados;

testemunhas ár demônios mesmos, quando dizem:

<,Que há entre vó e nos? Porque nós sabemos que
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sois o Filho de Deus>>. são testemunhas os ventos
apaziguados, os .cinco pã9s multiplicados para ali-
mentar cinco mil homens. É testemunha o *ád.iro da
crttz, encontrado êstes dias entre nós, cujos adeptos
guase já enchem o mundo inteiro. E teste-urrhu u
palmeira gue se encontra no vale . qr" deu seus Íâ-
mos'às criançàs gue bendiziam o senlor. É testemu-
nha o Getsêmani gue parece ainda mostrar o trai-dor Judas aos 

".p"ãtadores. É t".t.*unha o Gài-gota, essa montanha santa gue se vê de todos os
lados;. a. sepultura na qual foi s"pultado, 

" u p.arã
gue ainda hoje Iá se encontra. É testemunha'o sol
gue nos ilumina neste momento e gue se eclips";;;
hora de sua paixão; as trevas gue cobriram a terra
desde a sexta hora até a nona; 'a luz que brilhou da
nona hora até o anoitecer. É testemrrrhu esta santa
montanha das oliveiras, de onde subiu para o pai;
são testemunhas essas nuvens gue receberá* ã
o 

§,enhor; as portas do céu, das guais dissera o salmo:
<<árDrl-vos, 

^portas principais, e o Rei da glória
entrará>>. são testemunhâs seus p1óprios iniãigos,
entre os quais o bem-aventurado- páulo, 

Çue, após
ter-lhe feito' guerra durante algum tempo, o serviu
por longos anos. são testemunhãs os doie apóstolos,
que pregaram a verdade, não sômente por palavras,
l'ilas.ainda pelos sofrimentos e peJa *ort". ' g testà-
munha a sombra de são Pedro,'gue curava as doen-
ças em nome de cristo, são tesiemunhas o sudário
e a túnica de Paulo, que por virtude do *.r*á
cristo, devolviam a saúáe, Sao testemurrha, õ;;:sas e -os gôdos, como tôdas as nações gue morrem .

por êle, embora não o tenham visio pessoalm""t",
com os olhos corpóreos. são testemuíhu, os demô-
nios, que os fieis afugentam ainda hoje dos posses-
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sos pela fôrça de seu nome. com tantas e tão boas
testemunhas, não acreditareis ainda? E"nã, É;;Cristo «ieu testemunho, eÍt pessoa>>.

A deci'ql-primeira instrução 
-explica êste artigo

do símbolo: créio no Filho único de Deus, g"ruào ãÀ
Pai, verdadeíro 

-Deus, antes de todo$ os ãéculos, epol quem tudo foi feito, É uma espécie de tratado
sôbre a divindade * ]esus crisó 

- 
prorr"d" p"i;

Antigo-e pelo Novo Teótame-nto, em- particuÉ ;;i;confissão de sã_o Pedro, príncipe dÃ apóstole- ;
soberano pregador da lgíeia. 'A áá.i*ã-segunda
instrução explica a encarnação do Filho de Dár, ã;
acôrdo com as-profecias d-e lacó, de Dr"l, d" ü;;etc,,.g* as palâvras do Evángelho, ,r.i. como do
simbolo dos apóstolos. A piedade cristã nota aí asparticglaridades seguintes. 'Vê-se ainda no monte
das oliveiras a *aica dos pés a" lÀu, cãrt, ô;subia aos céus, são cirilo tomou-a como testemunho
para com todos os habitantes de ferusalêm. Êi; ;ãnisso o cumprimento desta- palavra do prof"ta Z^-carias: <<Nesse dia estará de pé sôbre ai montanhas
das oliveiras. gue f,s" proxima de I;;;ié-;';oriente da cidade>>. sanío Agostinho at"sta igual-
X-1l: que se ia à |udéia adorar os vesrígio, à" i;;;cristo, que_se viam no lugar do qual sub'ira uo.'.érr.
Por que o filho de Deus r" "r.u;;;; no seio de umavirgem? são' cirilo responde como santo iriiã,A morte veio pela vi_rgem Eru. pá, irro, a vida
nos veio pela virglm _Maria. A serpente enganou aprimeira, o ?nj9 Gabriel anunciou a b"u ;;;í ;outra. são c^irilo diz positivamente que roi .ãur" 

"Tabor gue-o salvador foi transfig;"á;. Êrr"-t"rt"-
munho do bispo-de Jerusalé- ,oã mosrra;I;-içã.do país. Êle lem6ra a obriguãàã--do ."riúàtã I
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eclesiástico, por esta reflexão: <<Se os q-ue exe rcem

o sacerdocio de |esus não devem ter nenhum comêr-

ãiã .or.r nenhuma mulher, como poderia o proprio

Tesus ter nascido de um homem e de uma mulher?>>
'À- i"i a. Moisés ordenava, para a purificação, a

tferta de dras ,olut ou de duaÁ pombinlut' O Evan-

;;li; náo diz_qual.dessas duas oferendas fêz a vir-
ã"* Maria. Sào Cirilo nos ensina, de acôrdo com

;l;"U;áo a. ]erusalém, que foram duas rolinhas.

A decima-terceira instrução é acêrca da cruci-

ficação e do sepuiramento de- Jesus cristo. Lê-se,

."rr relação à 'hora da crucificação: <<Foi crucifi-

cado pcr ,ror. Foi julgado de noite' em época d.e

frio, át" que se f-azia fógueira para se aquettl' A

terceira hã.a foi .rr.ificaão. E da sexta à nona hora,

o ,oí ,. eclipsou e reapareceu luminoso clepois- da

nona hora. Velamo. .ô*o está escrito.' O profeta

Zacarías havia dito: <<Nesse dia não haverá luz e

Íara [rio; e haverá gêlo>>. De [ato, como f.azia frio,

<<Pedro se aquecia»] O profeta acrescenta: <<E êsse

dia será conhecido do Senhor». Não quer dizer que

Deus não conheça todos os dias, mas entre tan-

tos dias que existem, é o dia da paixão 
. 
do

§"rrt "r, " 
ái" que o Senhor fê2, dia que o Senhor

.orrh"." de modo especial' Então' diz o proteta:

«Não há nem dia nem noite>>' Qual é êsse enigma?

O É"angelho no-lo explica. Não havia clia, porque

o uol nãc"luzia perpàtuamente do oriente ao ocidente,

;;; q;tuda se*ta hora atê ànona houve trevas>>, du-

,urt. o dia. Ora, Deus deu às trevas o nome de

,roit". É por isso que não haverá nem dia nem noite;

,ã*". "' lu, não era total par.a ser chamada dia,

nem era trev a, paÍa ser chamada noite' Mas o sol

reapareceu apos a nona hora' O profeta predisse
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mesmo essa circunstância, quando disse: «Não
haverá nem dia nem noite>>, acrescentando: «E aluz aparecerá pelq tarde». vêdes a certeza do pro-
f.eta, vêdes a verdade das Escrituras. Mas p.rjr"-
tais a que horas precisamente o sol se ecriiroü, se
foi à quinta, à oitãva ou à décima. o profeta Àmós
vos responderá: <<Nesse dia, diz o senhor, o sol se
esconderá em pleno meio-dia>>. Efetivamente, a
partir da sexta hora, houve trevas, e a luz sumiu' dã
terra durante o dia. E qu4 será êsse tempo, qual
será êsse dia, ó profeta? <<Eu mudarei, dir, ,orsu,
solenidades em luto>>. Isso se passou efetivam";r;
no tempo dos Ázimos ou da pascoa. E acrescenta:
<<Farei verter sôbre êle lágrimas como sôbre ,* ritno
único; e será um dia de dor para êle e para todos os
que estão com êle». Por isso, nesse dia solene dos
Ázimos, âs mulheres se desfazia* 

"* lágrimas 
-ã

choravam sôbre êle, e os apóstolos qu" ," haviam
rscondido, estavam em abatímento. io-o essa pro-
fecia é maravilhosal>>

A décima-quarta instrução exprica estas pala-
vras do símbolo: Êle ressuscitou dos mortos no
terceiro dia, subiu aos céus, está sentado a Jir"ità
do Pai. Na decima-quinta, são cirilo explica êJ;
artigo: Vira ainda uma vez sôbre a terra, páru iulgar

Nas instruções décima-sexta e décima-sétima,
explica eloqüentemente o artigo do Espírito santo.
Ho-r suas explicações, vê-se que a Igreja de |erusalémtinha acrescentado, desde então, ao símbolo, rloartigo do Espírito santo, o que o segund" .oí.iiiã
ecumênico, primeiro de constantinopÉ, ucrescentou
universalmente contra o herético l\iacedonio- Sã;Cirilo prova suficientemente, pelo Arrtigo e pelo
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Novo Testamento, gue o Espírito San!.o.é Deus; que

é da mesma substânãia que o Pai e o Filhg gue tem

sua origem no Filho, .o.o êste a tem no Pai' <<Por

excelen"te gue seja a natureza dos anjos, diz na iqt-
trrça" de num eío dezesseis, foram tirados do nada.

iúÃ; Éspirito Santo procede eternamente de Deus.

Á natureáa dos anjos ãstá sujeita a mudanças, como

tôdas as coisas .íiudur, 
"mbot. 

elas não mudem.

ú;;o Éspírito Santo ê imutâvel, consubstancial-gue
é ao Pai ã ao Filho, Foi êsse Espírito gue predisse
j.ru, Cristo pelos _profetas, gue operou pelos após-

iolos e gue ainda Éoje marcá as almas no batismo.

O pui dãu ao Filho á ert. ao Espírito Santo. Não
sou eu gue o digo, mas o- p1óprio |esus: <<Tôdas as

ãáir"r *" forum"dadas peló Pál>. Depois, falando do

Érlirito Santo: <<Quando o Espírito.da verdade vier,

ã ;t;;i[icará, porgug receberâ de mim e vo-lo
anuricia râ>>. Sãó Cirilo diz ainda na instrução

,.gui"i.r «Não apenas São Paulo, mas os demais

apãstolos, e todos os gue, por seu mistério, creram

"ã 
Éui, oo Filho e no Éspírito Santo gue lhes é con-

ruUrtu"cial, foram cheioi do Espírito Santo>>.

Na décima-oitava instrução, explica estas pala'
vras ão ri-bolo: creio também na santa Igreja Cató-
lica, na ressurreição da carne e na vida eterna, Diz
Sil Cirilo <<gue á Igre;a é chamada católica, porgue

se espalhou por tôdâ a terra; porgue ensina univer-
salmônte e ó"- exceção tudo o gue ê necessário à

salvação; porgue sublnete ao verdadeiro culto todo o

;ã;; hu*rno, os soberanos, os súditos, os sábios e

ós ignorantes; porgue cura todos os pecados, e possui

tôdãs as virtuder. É necessário observar com cuidado

êste artigo do símbolÔ, a fim de evitar irreverências

íor herZticos. Quando, pois, chegardes a uma
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cidade desconhecida,'não pergunteis simplesmente:
onde é a casa do senhorí pórgue os héreges dáo
êsse nome aos seus velhacoutos. Não pergunteis
também: onde ê-algreja? Mas, onde é a lgre ia catô-
lica? Porque tal é ó nome próprio da saãt a rgreja,
nossa pãe e espôsa de |esus cristo, Perse[uida
outrora, coroava seus mártires com as coroas imor-
tais e variadas da paciência; hoje, na paz, é respei-
tada pelos reis; pelos grandes, pelos homens de tOdas
as condições. De resto, os reis ião limitados a naçôes
particulares, seu poder tem linrites; não outro póa""
como o da santa lgreja, que se estende por tôda a
terra, sem cerceamento de limites.>>

Essas dezoito instruçôes têm por objetivo pre-
parar os catecúmenos para receberem os três sacra-
mentos do batismo, da confirmação e da eucaristia.
Vêm em seguida cinco catecirn õr sôbre êsses Íles-
mos sacramentos, gue os neófitos acabavam de Í€ce-
!"rr A primeira e a segunda dessas instruções tratam
do batisoo, da renúnõia a satanás, às súas obras e
às suas pompas, assim como de outras cerimônias
comuns em |erusalém, como a unção santa de todo
o corp_o, a tripla imersão, a vestimenta branca, gue
assinalava os efeitos do sacramento. O terceiro tráta
dos mistérios, fala do santo crisma ou da confir-
mação, que os neófitos recebiam imediatamente após
o batismo. «Não imagineis gue se trate de um ol"o
comum, diz São Cirilo. Porque, como o pão da
eucaristia, após a invocação do Espírito, não é mais
pão comum, mas o corpo de ]esus Cristo; da mesma
forma, o crisma, após a invocação, não é mais óleo
comum, mas o dom de Cristo, gue, pela presença de
sua divindade, tem a virtude 

-de 
ôbt"" o Esiirito

santo. Assim, durante a cerimônia de u"çao-ãã
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fronte e dos outros sentidos do corpo, â alma ê san-

tificada pelo Espírito Santo vivificador>>. Na igreia
de |eruialém, ; unção do santo crisma se Í.azia

não sômente sôbre a fronte do neófito, mas também

sôbre as orelhas, as narinas e o peito, como para

armá-lo, por todos os sentidos, contra o inferno e o
mundo. O guarto a respeito dos_ santos misté-
rios, trata dó corpo e do sangue de |esus Cristo,
após a leitura destãs palavras dirigida aos Coríntios:
ó S"rrhor mo ensinou e vo-lo deixei por tradiçáo>>,

etc. São Cirilo fala nestes têrmos': <<A doutrina de

São Paulo que acabastes de ouvir basta paÍ? vos dar
certeza a respeito dos mistérios divinos, dos quais

fôstes julgados dignos e gue vos tornaram partícipes

do corpo e do sangue _ 
de |esus Cristo. Por isso

o ApOstolo vos dizia:- <<Na mesma noite em que |esus
Criito foi traído, tomou do' pão e, dando graças'
partiu-o dizendo: Tomai, comei, êste é meu corpo.
E, toor"ndo do cálice, rendeu graças e disse: Tomai,
bebei, êste é meu sangue>>. Êle mesmo assegura_ di-
zendo: <<êste é meu corpo>>. Quem ousaria duvidar?
E quando diz que o vilho é- seu próprio salgue,
podlria alguém áão u.reditar-lhe as palavras? Certa

i"r, em Cãná, na Galiléia, mudou água em vinho,
o qual se aproxima muito do sangue. E não seria
digno de ciedito o fato de mudar o vinho em seu

próprio sangue? Convidado para .as núpcias cof-

ioáir, [êz êsse milagre surpreendente. F-- q,"*
àuvidará de que beneficiou mais ainda os filhos do

espôso celeste com a 
- 
participação de seu corpo e

sangue? Por isso, recebamos tais coisas, com cetteza

pleria, como o corpo e o sangy".d" Cristo, porque sob

à aparencia do páo .ro. é dado seu corpo e sob a
apu.ência do vinho seu sangue, para que seiais um
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mesmo corpo e um mesmo sangue com êle. NOs
nos tornamos, com efeito, dessa maneira, cristóforos,
dado gue seu corpo e sangue se distribuem por
nossos niembros. E segundo o bem-aventurado
Pedro, somos participantes da natureza divina>>.

No quinto e último, a respeito dos mistérios,
explica certas cerimônias da missa, tal como eÍa
celebrada em |erusalém.

Alem dessas instruções aos neófitos, o sâcer-
dote Cirilo pregava ainda cada domingo aos fiéis
na igreja, trabalho que êle chama não de categui-
zaçáo, mas de prática. Resta-nos apenas uma dessas
práticas, sôbre a cura do paralítico.

Nesse trabalho de cate guizaçáo, invoca várias
vêzes São Pedro, como chefe dos apóstolos, o sobe-
rano prêgador da Igreja, o detentor das chaves do
reino dos céus, que recebeu o encargo de apa!-
cAntar as ovelhas intelectuais. Não apenas o chama
de corifeu, mas o corifeu dos apóstolos, como se lhe
faltasse outra palavra para designar tão alta pros-
minência. Acrescenta gue Pedro foi a Roma com
Paulo, e obtiveram por suas orações que Simão o
Mago, o gual por ostentação, pairava no ar, caísse
por terra. Isso não é de admirar, diz êle, dado que
se tratava de Pedro, gue falava o portador das cha-
ves do cêu, e Paulo, vindo do terceiro céu, onde
ouvira coisas inefáveis.

Morto São Maxímio, o sacerdote Cirilo lhe
sucedeu pelo fim do ano de 350, O comêço de seu
episcopado foi celebrizado por um grande prodígio,
o qual gg apressou a relatar ao imperadór Co-ns-
tâncio. Nos cingüenta dias da Páscoa atê Pente-
costes, em 7 de maio de 351, às nove horas da
manhã, uma imensa cÍuz de luz apareceu por sôbre

tzt
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o Gólgota, estendendo-s e atê o monte das Oliveiras.
Mostóu-se distintamente, não a uma ou a duas
pessoas, mas a todo o povo da cidade. Não se tratou,
como se poderia p€nsâr; de um Íenômeno Pâs-
sageiro. É.ror"recL,, sôbre a terra durante várias
ho"ras, visível aos olhos, mais brilhante do gue o sol,
cuja luz ateria encoberto, se ela não fôsse mais forte.
Imediatamente todo o povo acorreu à ig-reja com
grande mêdo, acrescido.de certa-alegria. Os jovens

ã or velhos, os homens e as mulheres, e mesmo as

criancinhas; os cristãos do país e os estrangeiros,
os pagãos que lâ se encontravam, vindos de
diveisõs lugares. Todos, em uníssono, louvavam
nosso Senhõr |esus Cristo, o Filho único de Deus,
o operador de milagres, vendo p9r experiência a
veráade da doutrina cristã, à gual o céu prestava
homenagem. Nessa carta, que ainda temos, São
Cirilo dá a Constâncio os epítetos mais honrosop.
Era, sem dúvida,'para atraí-lo à verdadeira fé, por-
que terminou por desejar-lhe que glorificas_se para
sempre a santá e consubstancial Trindade. A igreia
greg" celebra no dia 7 de maio a festa dêsse-milagre,
qr., aliás, foi atestado por grande número de outros
historiadores.

Vê-se por uma carta, que Sáo Cirilo Brofessava
abertamentã a divindade 

-consubstancial 
de )esus

Cristo, apesar dos prelados arianos que dominavam
na côrte.' Teve de iofrer muito, porgue mais de uma
vez o expulsaram de sua sede, com üolência. Por
isso, or bi"pos católicos reunidos em Constantinopla
no ano de-382, e gue formaram um concílio ecumê-
nico com aprovação da Santa 59, prestaram à sua
fe a mais biilhante homenagem. Declararam em sua

carra ao papa São Dâmaso à aos bispos do Ocidente,
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como Teodoreto relata em seu guinto livro: <<gue o
reverendíssimo Cirilo, bispo de |erus alêm, tinhá sido
eleito canônicamente pelos bispos da província, e
sofrera várias perseguições por causa dá fé>>.

Um dos prelados arianos, Eusébio de Nico-
média, educou um sobrinho do imperador Cons-
+.âncio, gue foi |uliano o Apóstata, precursor do
Anticristo. Para se vingar de Cristã gue havia
renegado, o apóstata |uliano deu-se ao empreendi-
mento de reconstruir o 1s-plo de |erusalém e de
nêlç restabelecer o culto judaico. Criito havia ânun-
ciado gug 

- 
êsse -templo seria destruído e que não

restaria dêle pedra sôbre pedra, Anteriormãnte, os
profetas jâ haviam predito gue essa última deso-
lação seria irremediável; que 

-os 
judeus não subsis-

tiriam jamais em corpo de nação; gue seriam
errantes, sem rei, sem príncipe, sertl sacrifício, sem
altar, sem 

- 
profetas, procurando a salvação e não

encontrando nada. Reerguer, pois, o templo e resta-
belecer o culto, seria desáenfii não só a Cristo, mas
também os profetas, seria arruinar ambos os Testa-
mentos e preparêr e triunfo do paganismo.' A Íim de incitar os judeus, |uliano lhes escreveu
uma carta bajuladora. E Íêz mais, Mandou virem
os principais dêles g perguntou-lhes por gue não
rctereciam mais sacrifícios, como o rei lhes oídenara.
SespoSderam-lhe que não lhes era permitido ,r.ri-
ficar fora de ferusalém e do templo, Então, êle lhes
declarou gue, estudando os livros sacros, hu"iã
descoberto gue o fi-, do cativeiro no gual g"-iaÀ,
tinha chegaáo; gue deviam, pois, retornar à pátría
e colocar novamente a lei em vigor. Depois,'áiu"-
tando os efeitos às palavras, enviou dá tôdaó as
partes, operários a ]erusalém, e ordenou aos tesou-
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reiros que fornecessem dinheiro necessário para a

construção do templo, gue devia custar soma§ imen-
sas. O golrernador da província estava encarregado
de prestar-lhe cuidados. Por [im, Alípio, amigo
íntimo do imperador, que o chamava de irmão Çue-
riclo, tinha a superintendência da obra, e se dirigira
aos locais, para apressar-lhe a execução.

A essa notícia, os judeus acorreram de tôdas as

partes a |erusalém. AcreditêvâÍl-s e iâ senhoret {o
lrurdo. Íi rru insolênc ia iâ ameaçava os cristãos de

passá-los a fio de espada. Em situação tão crítica,
§ao Cirilo, bispo de ierusalém, ficou exposto a rudes

assaltos, tanto por parte dos infiéis, como por parte
dos cristãos ftácos, Mas, em meio aos insultos de

uns e alarmas de outros, sustentou Sempre, baseado

em Daniel e |esus Cristo, que a tentativa dos l:dgus
e dos pagãos iria confundi-los a êles próprios. Tôdas
as apãrãncias conspiravam contra êle. Reunía-se

grurã. guantidade 
-de 

materiais; trabalhava-se dia
ã noite límpando o lugar do velho templo e demo-

lindo o, 'r.r"ihos fundamentos. Alguns judeus tinham

mandad o f.azer., para êsse trabalho, páf, cêstos, [er-
ramentas de p.uíu. Viam-se mulheres das mais deli-
cadas trabalÉando e levando os escombros nos seus

vestidos mais preciosos. Tinham dado jóias e pedra-
rias para coniribuir com as despesas do errpÍêer-
dimento.

A demolição estava terminada e, sem nisso
pensar, haviam cumprido, rigorosamente, ? palavra
ã" J..ur Cristo, de' «gue náo 'ficaria pedr3.sôbre
pedía>>. Quiseram f.azer o novo alicerce. Mas do

iocal se ergueram turbilhões terroríficos de chamas,

que conruãitutn oS operários. A mesma coisa âCoil-

teceu, guando por outras vêzes voltaram 'aO

'ar
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empreêndimento. A constância do Íogo, tornando
inacessível o lugar, obrigou-os a abandonar_ para
sempre a obra. 

- 
Essas são as. palavras de Amião

Maicelino, escritor da época, historiador criterioso
e fiel, pagão de religião e ligado ao serviço de

|uliano. Os autores cristãos dizem_a mesma coisa:
Santo Ambrósio, São Crisóstomo, São Gregório de

Nazianzo, todos da época do acontecimento; Rufino,
Sócrates, Sozômeno, Teodoreto, que escreveram no
século seguinte, todos falam do assttnto como de um
fato notóiio e sôbre o qual não há sombra de dúvida.
Sômente acrescentam alguns pormenores que Mar-
celino, ordinàriamente prolixo, negligencia, talvez
para resguardar a honra de seu herói. Na noite

ârr" preãedeu o dia em que deveriam começar
a obra, originou-se gÍâIlde tremor de terra, que não
apenas atirou longe as pedras gue se €ncontravam
no fundamento, como também derrubou a maior
parte dos edifícios dos arredores. As galerias públi-
cas, onde estava reunido grande número de iudeus,
para vigiar'a obra, caíram fragorosamente e sepul"
taram, sob suas ruínas, as pessoas que lá se ercofl-
travam. Vendavais levaram embora a ateia, a cal
e outros materiais dos quais havia quantidades imen-
sas. O fogo consumiu os martelos, os cinzéis, as

serras e outros utensílios gue tinham encerrados em
urn ,edificio subterrâneo, sob o templo. Veio o dia
e os judeus acorreram ao local para verem o que
havia acontecido. Da construção, ergueraÍt-s€
labaredas gue se estenderam pelo rneio da praç d, e
continuaram a se alastrar por tôd a'parte, queimaçrdo
e matando o's judeus ali reunidos. Êsse fogo se
repetiu várias vêzes durante o dia. Na noite
seguinte, viram sôbre suas roupas cruzes luminosas
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que não conseguiam f.azer desaparecer, por mais gue
se esforçassem. Apareceu também uma cÍuz lumi-
nosa no céu. Os judeus não deixaram de voltar ao
trabalho, tanto voluntàriamente, como por ordem do
imperador. Mas foram repelidos pelo fôgo estranho.
Vários dentre êles, bem como niuitos pãgãos,. fica-
ram comovidos com o prodígio, reconlieceram a
divindade de |esus Cristo e pediram o batismo.

<<Êsses prodígios, diz um autor antigo, foram
comunicados ao imperador ]uliano, qut ordenou
cessassem a reedificação do templo>>.

Quanto àgueles judeus gue se obstinaram no
judaísmo, não deixaram de consignar êsse aconte-'
cimento em suas memórias. Um famoso rabino do
século seguinte se exprime da seguinte forma: <<Por
volta do ano 4349 da existência do mundo, nossos
anais relatam que, houve grande terremoto que des-
truiu o templo erguido pelos judetrs com grandes des-
pesas, por ordem de ]uliano o Apóstata. No dia
seguinte ao desastre, o fogo do céu caiu sôbre as
obras, derreteu tudo quanto era de ferro nessa cors-
trução e consumiu grande número de judeus>>.

)uliano mesmo deu testemunho forçado dêsse
prodígio. Em um escrito, confessa que havia ern-
preendido reedificar o templo dos judeus; gue tal
emprêsa falhara; gue o fogo fôra a causa disio; que
êsse desastre tinha sido predito pelos profetas. Sô-
mente conclui gue os profetas não sabiam o que
estavam dizendo, visto gue é próprio da natu reza do
fogo queimar. Os poetas eram bem mais esclare-
cidos. Êles tambêm, como |uliano nos informa, se
tornaram desprezíveis, por suas contradições, ao
passo gue os profetas causam admiração a todo o
mundo, pela coerência. Tal é a lógica do Apóstata.
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Dir-se-ia ver o pai da mentira, a serpente infernal,
traspassada por um dardo da verdade divina, cooz

torcLndo-se L t".rt rando-se em todos os sentidos,
para não convir.' O ímpio )uliano havia ameaçado São Cirilo,
com tôda sua cólera, para quando voltasse da guerra
contra os persas. Tôdavia nela_ pereceu miseràvel-
mente, nãô longe da antiga BabilOnia. São Cirilo
foi ainda perseguido por Valão, imperador ariano,
gue morreu ett u-a batalha contra os gôdos.. O
óanto bispo morreu trangüilamente em )erusalém,
no dia 18 de março de 386, aos setenta anos de

idade.

***
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SANTO TRÓFIMO E SANTO
EUCÁRPIO (*)

Mártires

Trófimo e Eucárpio eram dois soldados na
Nicomedia de 304, terríveis perseguidores dos cris-
tãos, ferozes e violentos, inimigos encarniçados e
figadais de f esus Cristo. Sem piedade, atiravam
nas prisões todos aguêles que se declaravam discí-
pulos do Mestre incomparável.

Um dia, quando se propunham ir em busca de
novas vítimas, viram que cio céu descia uma grande
luminosidade, enguanto, muito claramente, um a voz
lhes dizia:

Por que tanto vos diligenciais em ameaçar
meus servidores? Não mais vos iludais. Ninguém
pode sujeitar aquêles que crêem em mim. Ao con-
trário, e o persesuidor qlle bandear para êles,
ganhará o reino dos céus.

Trofimo e Eucárpio cairam ao chão, quase sem
sentidos. E, a custo, conseguiram dizer:

Foi verdadeiramente o grande Deus que nos
apareceu! Felizes seremos se nos tornarmos seus
servidores!

A mesma luminosidade pairava , e à mesma voz
se f.êz ouvir:
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Levantai-vos! vossos pecados estão per-

doados!
Apareceu-lhes, então' um sublime sêr vestido

de branco, t;üil J" grande corteio' E os dois'

"rt*.tados, 
gritaram, effi meio a uma densa névoa

ou"'ot envolvia a todos:
"" :- ii;üi-""r, 'embora tenhamos pecado

grandemerrt",";;i;ã; como insensatos quando vos

ãombatíamos, vót 
" 

vossos servidores'

A cerração levantou-se e desapareceu no àÍ '

mais a visão.'-É o, dois soldados, convertidos' tta'

taram, no mesmo instante' de dar l'berdade aos

presos cristaã]. 
^ 

E, J medida que os solravam, abra-'

ÇâvâÍI-ÍIos carinhosamente' óomo a irmãos muito

oueridos.
"'^õ'prefeito, quando soube do sucedido, fê-1os

comparecer ão 
',riuunul. É, interrogados sôbre tal

mudança, u*Àot lh" ttf"riram a visão que haviam

tido.
Torturados, estendidos no cavalete' Trófimo e

Eucárpio permaneceram inabaláveis'
Preparada uma grande fogueira' p9t ordem do

orefeito, a ela {oram os dois tott.r"ttidos atirados

ffiH;;ÊJàa", assim morrendo e conquistando

a gloriosa' Palma do martírio'

***
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Bispo e Conlessor

Fridiano era firho dum rei de urster, na lrranda,e foi educado por São Colman ;ô;;more.
Fundadoi do mosreiro a"úã"itü] nriJiuro, ,*dia, demandou a Itaria e u.ubài ;;; se fixar emLuca, na Toscana, mais ou menos pelo ano de 565,A santidade, o zêlo e a reputaçáo de que gozava,Ievaram-Íro â ser escolhid; pr;: ;;;rnar a lgrejade Luca, depois da *ort" a" c.tirãno, ocorridaem 566. '

Favorecido por Deus _com o dom dos milagres,diz São Gregório, o Cà"a",;"; ;ãl;;", Diálogos,que São Friãian;, ;;;;+;'rr., ."rl;ilr, consesuiudeter a marcha duma irrurrduçãã-a" Â'r"., que âÍleâ-çava sàriamente_ a maior purt. du .iJài"'á; i;;;.Morto em 5gg, foi enterrado ,o úgu, em guemais tarde se edificou a. igreja gue lhe tà*o, o nome.
. Milagrorsamen te, dtízentos anos depois do fare-cimento de São Fridiano, d"..úr;;;ih;;;;r;;:

+++
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Reí e Mártir

Filho de Edgâr, o Pacífico, Rei da Inglaterra, e

de Etelfleda ou Etelfreda, Santo Eduardo foi bati-
zado por São Dunstan.

Morta Etelfreda, Edgar casou-se novamente
( t ) , e, quando faleceu, divisões se deram entre os
príncipes inglêses. Uma parte, fomentada pela ÍÍta''
drasta de Eduardo, desejava no trono o príncipe
Etelred. Eduardo, auxiliado por Dunstan, acabou
por vencer a resistência que lhe faziam, e pelo santo
homem que o batizara foi sagrado na presença dos
senhores todos.

Eduardo foi dócil aos conselhos de Dunstan.
Piedoso e af.íxel, bondoso e pacífico, foi prudente e

sábio.
Ora, El{rida, derrotada, iurara vingar-se do

enteado. , Esper ava, ünicamente, a ocasião propícia.
Um dia, a caçar na floresta vizinha ao castelo

de Wareham, residência da madrasta e do irmão
Etelred, Eduardo resolveu visitá-los, ignorante dos
projetos criminosos de Elfrida.

- - (1) . Etelfreda era sua segunda espôsa, Elfrida foi a
tercerra.
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Elfrida, vendo-o aproximâr-se, movimentou um
pajem, armou-o, instruiu-o, e, com um copo d'água
fresca, foi ao encontro do enteado, oferecendo-lhe
de beber, que o calor era gÍande.

Sem desmontar, o rei tomou o copo, levou-o aos
lábios, e, principiâvâ a sorver o líquido, quando o
pajem, sorrateiramente, saltou para êle, apunha-
lando-o fundamente e por várias vêzes.

Eduardo com a dor, deixou cair o copo. E,
agarrando as rédeas do animal que se assustara com
o insólito salto do assassino, conseguiu dominá-lo e
endireitá-lo para alcançar os seus.

O sangue perdido, porém, enfraqu€ceu-o ràpi-
damente, e o rei desabou do cavalo a meio caminho.

Era em 978, e Elfrid a f.êz tudo para esconder o
crime. Enviou homens à procura do corpo, com
ordens de fiazê-lo o mais escondida e secretamente
possível.

Eduardo foi enterrado, sem que o soubessem os
súditos, num pântano que havia nas imediações de
Wareham, mas Deus guis glorificar aquêle santo:
lrrn facho de luz indicou o lugar onde o haviam
enterrado.

Descoberto, muitos doentes recuperaram a
saúde, tão-sômente com tocar-lhe o corpo.

Etelred, que o sucedeu, ergueu-lhe uma igreja
e um convento de religiosas em Bredford.

Embora Santo Eduardo não tenha vertido o
sangue para render homenagem a |esus, Salvador
nosso, é honrado como mártir.
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A madrasta, arrependida do crime cometido,
deixou o mundo, acabanclo os dias no mosteiro de

Wherwell, gue ela mesma havia fundado.

Não se confunda êste Eduardo, o Mártir, com

o homônimo, também rei da Inglaterrâ, o Confessor,
festejado a 5 de janeiro e também a 13 de outubro,

**i
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Bispo e Conf essor

Santo Anselmo, que foi bispo e confessor de
Nosso Senhor fesus, nasceu no princípio do século
XI em Mântua, numa muito nobre família.

Sobrinho de Badage, bispo de Luca, foi educado
pelo tio, com êle f.azendo os primeiros estudos.

Quando Badage, como papa (Alexandre II ) ,
em I 061 , sentou-se na cátedra de São Pedro, cuidou
para que Anselmo o sucedesse no bispado de Luca,
mas tal não aconteceu imediatamente, uma vez gue,
enviando o sobrinho à Alemanha, para ali ,"r"-
ber do imperador, então Henrique IV, a investidura,
Anselmo, sem ela, tornou, porque não guis aceitar
as condições gue lhe foram impostas.

O Santo foi sagrado por Gregório VII em I 073.
E, ouvindo os conselhos do novo Pontífice, voltou à
Alemanha para a investidura.

Pouco tempo depois, desejou êle, escrupuloso
que_era, renunciar ao cargo, e dirigiu-se ao mosteiro
de São Bento de Polizone, gue era uma dependência
de-Cluny, perto de Mantua. A uma ordem do papa,
todavia, teve que se encarregar da dioce." q.r" ihe
coubera.
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Em 1079, porém, os cônegos se revoltaram e o

expulsaram da- Sé, sob o- pretexto .de que -havia
renunciado à investidura do imperador, resultando
daí o aparecimento dum anlip1pa, impôsto por Hg'-
rique IV, que se chamava Pedro e era o cabeça dos

cônegos gue se rebelaram e.' n_ao-se importaram com

or .s-forçôs que Gregório VII fizera para o resta-
belecimento de Anselmo.

Em meio aos distúrbios causados na Igreia por
Henrique, Anselmo manteve-se sempre fiel a Roma.

O papã Gregório VII estabelecerâ-o legado râ pÍo-
víáciá da Ltmbardia, onde muitos bispos viviam
fieis à sua causa.

No período agitado e.m que viveu, Santo
Anselmo levou perenemente vida austera, sempre
procurando qualquer pretexto para escondef âs ÍIIof-
tificações que Íazia.

Morto em Mântua em 1086, deseiou ser enter-
rado no capítulo do mosteiro de São Bento de

Polizone, *ãr o bispo de Sutri interveio, f.azendo
com gue o deposiiassem na igref a catedral de

Mântua.
Inúmeros milagres ilustraram-lhe, então, a

sêpultura, sendo o santo bispo escolhido para Pa.-

droeiro da cidade.

t**
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BEM-AVENTURADO FRA JOÃO
ANGÉLrCO (*)

O. P. Conf,essor

_ Ioáo Angélico, cujo nome no século era Guido
di Petro, nasceu no vale do Mungello, gue confina
com Fiesole.

Guido aprendeu, desde a primeira juventude, a
pintar, especializando-se em miniaturaó, estudando
com um mestre em Florença.

Em I 407 , ouvindo Domingos de Fiesole pregar,
foi conquistado para Deus. É, com o irmáo riais
velho, Benedito, foi, contritamente, bater à porta do
convento de Fiesole, onde suplicou que lheó d"rre*
o hábito dos clé_rigos de São- Domingos.

O prior, Marcos de Y eneza, aãmitiu os dois
postulantes, dirigindo-os a cortona, ja que ali ainda
não funcionava o noviciado, construído há pouco
que fôra o convento.

Em Cortona, Guido teve por mestre o bem-
aventurado Fra Lourenço de Ripafratta, homem
simples e reto, temente a Deus, moãêlo de santidade
e de puÍeza, conforme dele dissera Santo Antonino.

Guido di Petro, então, em Cortona, adotou o
nome pelo qual seria mais conhecido: Fra Giovani
Angélico, ou seja, Fra |oão Angélico. Corria o ano
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de 1480, e o sossêgo da comunidade turbara-se. . \;

Principiavam os tempos em gu" a lgreja, terrivel
mente, passaria por tristes fases: surgiriam dois i
papas, írês com Gregório V]!,- gue, deposto Pglo ''

ionc,liodePisa,mais-BentoxIII;antipapa,eAle-
xandre V, dirridiriam a cristandade. 'i

Fra Angéiico, então, passou, em fuga, .de con

vento a convento, viajando pela esctrridão das

noites, a Foligno.

Ali pOcie reenc etar a vida monacal táo brusca-

mente interrompida, dedicando-se, de corpo e alma,

aos estudos da ãrdem, da teologia, bebendo na dou-

trina de Santo Tomás de Aquino.

Fra Angélico vivia em perene recolhimento, e

a úmbria "i"r.",, sôbre sua misticidade artística
uma influência bem profunda, iít que estava tôda

cheia das coisas de São Francisco.

De volta a Cortona, terminados os trist:s dias

agitados, Fra Angélico trabalhou e trabalhou. E a
pi.rtrru, tal qual ê[e a executou, foi um perfeito exer-
cício de vida contemPlativa.

Mais taide, de l4l8 a 1436, pot dezoito anos
po_s, viveu entre os monges de São Marcos dz Flo-
,"rrçu. Chamado a Roma, ficou no convento dos

irmáos pregadcres de Santa Maria de Minerva.
Trabalhãr, Job o papa Eugênio IV, que lhe ccnhecia
o taiento, e, principalmente, sob Nicoiau V'

Fra Angelico decorou, effi Orvieto, a capela do

Domo.
Pregador, teólogo, pintor e poeta, faleceu em

Roma, eá 14.55, co- sessenta e seis anos de idade,

sendo enterrado na igreja do convento da Minerva.
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O culto que se lhe rendeu, anterior de mais de
cem anos ao decreto de Urbano VIII, de 1634, era
admitido em Florença, bem como em Fiesole, onde o
bem-aventurado fôra prior entre l45l e 1452.

No Capítulo geral de maio de 1904, a ordem
dominicana solicitou da santa se a definitiva apro-
vação daquele culto gue jâ se rendia ao bem-aven-
turado Fra Angelico de Fiesole.

***

No mesmo dia, em Augsburgo, São Narciso,
bispo, o primeiro gue pregou o evangelho aos
grisões, indo_ em seguida a Espanha, tendt, depois,
em Girona, feito inúmeras conversões. Recebãu a
palma do martírio juntamente com o diácono Felix,
quando do imperad'or Diocleciano, em 307.

Em Cingoli, diocese de Osimo, São Cândido,
mártir, do qual pouco se sabe. Em 1651, suas relí^
quias foram tiradas do cemitério de Santa Inês para
serem levadas à igr_eja colegial de Cingoli. '

Em Langres, São Tetiico, bispo 
"e 

confessor,
filho de São Gregório de Langres e seu sucessor na
Sé, que ocupou por trinta e trãs anos, de 539 a 572,
ano em que faleceu. Presidiu a translação do corpo
{o pai. Assistiu a vários concílios: orleans, em 549;
Paris, em 557; Tours, em 565. Governou com calma
e ternura, sendo muito afeiçoado à pob Íeza, que nêle
via um pai. Tio de Gregório de Íours, falãceu no
{p 9" hoje, 18, mas eo, Langres é festejado no dia
20 dêste mesmo mês.

Em Auxerre, uÍl segundo São Tétrico, bispo
também , e mâÍ'til qg"_ ocupou a sede daquela cidaàe
entre 692 e 707, Morto pelo próprio arcediago,
Ragenfredo"
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Na Escócia, São Coman, confessor, irmão dos

Santos Becano e Cumiano. , Monge de Iona, sob a
direção de São' Fergna, faleceu em 676,

Na diocese de ÚIans, São Merolo, bispo. Puro,
de vida muito'santa, caracterizou-se pela doçura e
pelo devotamento gue dedigou em reparar os males
ãausados pelo antecessor, Gauzioleno. Faleceu em

785 no mosteiro de Nossa Senhora do Evron, sendo

o corpo levado para a igreja de São V-ítor, onde jaz.

Nu ltália, São Bartolomeu de Anglare, coÍr-
fessor. Nascido em Anglare, diocese de Arezzo,
pertenceu à nobre família dos Magia. Com um
irmão, |erônimo, procurou os irmãos menores da
Observáncia, ali dando exemplo da humildade e da
santa pobreza. Operando milagres durante a vida,
*orreú bastante avançado em idade, em 1510, possi-
velmente a 15 de maio, dia em gue tem o nome ins-
crito no martirológio franciscano.

Em Cagliari, São Salvador de Horta, confessor'
Nascido em São Coloma de Farnes, diocese da
Girona, na Catalunha, viu-se órfão bem cedo. Em
Barcelona foi pastor e sapateiro. Aspirando vida
religiosa, aos vinte anos procurou o convento Íran-
ciscãno de Santa Maria de Barcelona, ali fazendo
de ajudante de cozinheiro. Passando parte da noite
na contemplação e na prática de rigorosas austeri-
dades, Deus favorec€u-o com o dom dos milagres.
Conta-se dele gue, um dia, era o gue se celebrava a
Circuncisão, estando o irmão cozinheiro doente,
ficou incumbido de, sôzinho, pÍeparar o almôço.
Ora, Salvador deixou-se absorver na meditaçáo, e,

guando deu por si; era iêL meio-dia. Às pressas,
Correu à cozinha, sem saber o que havia de fazer,
mas. Iá chegando, encontrou tudo pronto - QU€ os
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anjos por êle se dedicaram às Íainas do fogão. Mo-
dêlo dos religiosos, fot transferido, pouco depois,
para Santa Maria, perto de Tortosa, onde operou
inúmeras curas miraculosas, Falecido em 1567 , Sal-
vador de Horta f oi sepultado na capela de São
Francisco, depois na de São Pedro, uma terceira vez
em rica capela gue o vice-rei f.izera construir espe-
cialmente para abrigar-lhe os restos. Confirmou-lhe
o culto o papa Clemente XI em l7ll. O Papa
Pio XI incluiu-o entre os Santos Moradores do cráu.

No mesmo dia, em Ces areía, na Palestina, festa
de Santo Alexandre, gue, da Capadócia e de sua
própria cidade, da qual era bispo, foi para ]erusalém,
visitar os santos lugares, quando Narciso, que
ocupava essa sede, jâ de idade avançada, tomou, por
ordem de Deus, o govêrno dessa igreja. Algum
tempo depois, o santo homem, qlle a idade e as cãs
tornavam mais venerando ainda, foi levado para
Cesaréia, durante a perseguição de Décio, e ercer-
rado em estreita prisão, onde sofreu o martírio pela
fé em fesus Cristo.

Em Nicomédia, dez mil santos mártires, pâs-
sados a fio de espada, por confessarem o nome de
Cristo. .

***
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SÃO JOSÉ, ESPÔSO DA SANTA VIRGEM.

Como Deus honra a São |osê! Coloca-o, por
assim dizer, em seu próprio lugar. Confiou-lhe seu

Filho único, um Deus feito homem, com sua santís-
sima Mãe. Confiou-lhe tais pessoas sob a mais

afetuosa confiança. |osé ê o espôso legítimo de

Maria, e, neste sentido, o pai de |esus, pai legal, pai
adotivo, mas sobretudo, pai por afeição. Foi êle o
primeiro homem a guem Deus revelou o cumpri-
mento da grande promessa feita aos nossos primeiros
pais, após a queda. Promessa de graça e de miseri-
córdia, renovada de geração em geração aos pro-
fetas e patriarcas; promessa aplicada pelo profeta
Isaías à casa de Davi, atribuindo-lhe, desde então,
grande glória: Eis que a Virgem conceberá e darâ
á lu, um filho, e cham â-lo-áo Emanuel, isto é, Deus
cCInosco. O anjo do Senhor the disse: <<|osé, filho
de Davi, não receies ficar com Maria, tua espôsa,
porque o que nela foi concebido, é do Espírito Santo.
Ela dar â à luz um filho, ao qual darás o nolne de

)esus ou Salvador, dado que êle salvará o povo dos
pecados>>.

Tu lhe darás o nom,e de ),esus. . . Que glória
para o humilde e casto ]osé! São ferônimo nos diz,
em seu livrq Çontra o herético Helvídio, que São
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|osé- sempre foi virgem, e é sabido gue, após ter-se
unido à santa espôsa, viveu sempre na mais perfeita
continência. 

_ 
Por isso, justifica-se â intimidade gue

o céu lhe dedica.
Foi êle que Deus encarregou de cuidar do

divino infante. Foi êle gue o anjo mandou o levasse
de Belem áo Egito, dêsre à |udeia, da |udeia a Na-
zaré. Como |esus não honrava o estremecido pai!
Como Maria não honrava o casto espôso! Que feh-
cidade, que honra para êle morrer entre os braços
de fesus e de Maria! Aprendamos de Deus a gio-
rificar tão grande santo.

Como São fosé se tornou o gue ê? Êle era
humilde, pobre, dócil, temente a Deus. Descenclia
da família real de Davi, poréui vivia do trabalho de
suas mãos. Vindo para a cidade dos pais, Belém,
viu-se obrigado a morar em um estábulo. Todavia,
não se lamentou. o anjo lhe disse, durante a noite,
gue fugisse para o Egito. Levantou-se no mesmo
instante. os maiores mistérios lhe.foram revelados.
E o geg{do foi guardado com fidelidade inquebran-
tável. Como não devia amar a |esus " í Maria!
Venerava sua castíssima espôsa como o templo
vivo de Deus, do qual êle mesmo foi instituido
guarda. Com que piedade terna não devia carregar
los braço; o menino fesus, cobrindo-o de beijãs,
dirigindo-lhe os primeiros passos, recolhendo-lhe as
primeiras palavras. Oh, quem poderá compreender
a amizade recíproca dêsse pai e dessa criança!

Consideremos um pouco os principais aconte-
cimentos da vida de São |osé. A Santa Família Íro-
rava, a princípio, em Nazaré. Foi lá que Cristo foi
concebido. Mas, segundo a profecia, deveria nascer
em Belêm. Como, pois, iria a profecia ser qumprida?

L
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Admiremos a providência de Deus. O imperador
romano, César Augusto, desejoso de saber o número
dos súditos do seu ímpário, ordenou fôsse cada qual
inscrever-se na sua terra natal, Como |ose era ori-
ginário de Belem, para lá se dirigiu com Maria, sua
espôsa. Como a cidade fôsse pequena e paÍa lâ
acorresse enorme multidão, foram obrigados a se

abrigarem em um estábulo. E foi nesse lugar que

|esus nasceu. Oh, gue santa família a de |esus,
Maria e |osél Sim, Íoi no estábulo de Belem que
ela se tornou completa! Quem não ambicionaria a
glória dêsse estábulo?

Os anjos do céu a proclamam. GlOria a Deus
no mais alto dos céus, diziam, e paz na terra aos
homens de boa vontade. Anunciaram a boa nova
aos pastôres: Não temais, hoje vos nasceu um Sal-
vador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi.
Eis o sinal pelo gual o reconhecereis: Encontrareis
um menino envôlto em faixas e deitado em uma
manjedoura. Vinde, humildes pastôres, vinde, sêde
os primeiros! Vinde ver e amar o Salvador que vos
nasceu. E ei-los a contar a Maria e a ]osé o que
viram e ouviram. Maria e |osé se encheram de admi-
ração e de alegria.

Depois dos pastôres de Belem vieram os reis
do Oriente, os magos. Ofereceram ao novo rei dos
judeus ouro, incenso e mirra. Novo motivo de admi-
ração por parte de Maria e de |osé. Iluminados pelo
Espírito de Deus, viram nesses magos o cumpri-
mento das profecias; viram as primeiras conversões
dos gentios a Deus. E êsses gentios somos nós
mesmos. Desde então nos reg ozijamos pelos coÍê-
ções de Maria e de ]osé.

143
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I\'Ias isso não ê tudo. Quarenta dias após o
nascimento do iníante ]esus, São |osé o apresentou,
com Maria, no ternplo, para oferecê-lo a Deus e res-
gatá-lo pelo sacrifício de duas rolinhas. Maria e

|osé foram as pessoas gue o ofereceram a Deus, no
templo, êle, o filho eterno e único cle Deus, feito
homem e vítima. O santo velho Simeão o reco-
nheceu, o abraçou, adorou e o proclamou, não
apenas glória de Israel, mas Salvador de todos os
povos, luz de tôdas as nações. Uma santa profe-
tisa juntou seus louvores. Maria e |ose se encheram
de admiração. Simeão os bendisse e a Maria , máe
do menino, dirigiu estas palavras: <<Êste foi pôsto
para ruína e para a ressurreição de muitos em Israel
e como sinal de contradição. E tua alma será tras-
passada por uma espada, para que sejam descobertos
cs pensamentos de muitos, escondiclos no fundo clo
coração>>. Essa espada, essas contradições, corre-
çarão imediatamente.

Apos a partida dos magos e a apresentação no
templo, eis que um anjo do Senhor apareceu em
sonlro a ]ose e lhe disse; <<Levan ta-te, toma a criança
e sua rnãe e foge para o Egito e fica lâ até que te
avise, porgue Herodes procurará o menino, para
matá-lo>>. |osé levantou-se, tomou a criança e a mãe
durante a noite e se retirou para o Egito. Lâ ficou
atê a morte de Herodes; para que se cumprisse o que
o Senhor tinha anunciado pelo profeta, ou seja: Do
Egito chamei Ineu Filho.

Se Deus Ros tivesse encarregado do bem-estar
da santa Íamília, provàvelrnente, em lugar de Íazê-la
pobre, tê-la-íamos f aito muito mais rica do que
Abraão. Em lugar de f.azer com que |esus nascesse
em um estábulo, ter-lhe-íamos dado um bêrço mais
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rico do que o de Salomão. Deus não pensou como

nós. h{ão somente quis que a santa família fôsse

pobre, mas abrigou-â ?Írr um estábulo' As-rique?as

ã 
-o, 

palacios, dãi*ou-os para o malvado Herodes,

que, áo invés de nisso encontrar felicidade, eflcoÍl-

t.o, invejas, ódios e tôdas as paixões. Não é tudo.

Poder-s e-ia esperar que a santa família fôsse ao

menos tranqüilâ "* sua pobÍeza, Mas, isso não se

deu, porgue teve de fugir _em plena noite, como se

[ôsse'uma família de malfeitores. Atravessott os

desertos e dirigiu-se para o Egito, país desconhe-

cido, onde não haviá outro recurso que a Provi-
dência e o trabalho das próprias mãos. Anios do

céu, cuidai dêstes pobres emigrantes!

E durante êsse tempo, qte Íêz Herodes? Matou
as criancinhas de Belem e 

- 
dos arredores. E não

p.:rrou aí a mortandade. Matou o avô de sua espôsa'

ã .rrrhado, a piópria mulher e três filhos' Quis
matar a si mesmo. Ordenou que, à sua morte, fôssem

mortos os principais cheÍes de família, para que nos

seus funerais hôuvesse muito pranto. O palácio

dêste homem malvado eÍa feito de invejas, ódios,

acusações de uns contra oS outros, conspirações,

assassinatos, envenenamentos. Era verdadeira ima-
g.* do inferno. Santa família de ]esus, Maria e

iosé, preservai-nos, preservai-me de algo se Íre-
ihantei Refugio -ÍÍt"- no vosso seio. Dignai-vos fe Ce-

her-me, t" ,rão como criancinha, pelo menos como

servo. Prefiro ser humilde na casa de Detts, a
habitar nos palácios dos pecadores.

Após a morte de Herodes, um anr-o apareceu

"- ,ot ho a ]osé, no Egito, dizendo-lhe: Levanta-te,
toma o menino e sua mãe e volta para o país de

Israel, porgue já são mortos os que procuravam a
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alma da criança. |osé se levantou, tomou a criança
e a mãe e voltou para a terca de Israel. Mas, saben-
9: qu.e Arquelau reinava na |udéia, em lugar de
Herodes, seu pai, temeu ir para lá. E, advertdo em
sonho por aviso divino, retiiou-se para a Galile ia. Lâ
chegando, foi morar em uma pequena cidade cha-
mada Nazaré, a fim de que se cumprisse o que havia
sido dito pelos profetas: <<Será chamado Názareno>>,
em hebraico, Notzer ou Notzri.

ÂEsse nome se encontra em dois lugares dos mais
importantes da Escritura. A pessoa divina que apa-
rece a Moises e que se chama feová, Deus miserisor.
diroso, clemente, paciente, verdad:iro, toma também
o nome de Notzer. E, em todos os livros
hebraicos êsse nome ê escrito com inicial maiús-
cula, 

- 
para indicar, dizem os doutôres judeus,

que êle encerra um profundo mistér'io. E essá nor:re
misterioso começa esta série da mesma invocação:
Gnardando a misericórdia de até mil g"mçáu",
retirando a inigüidade, os crim,es e os p""ád,cs.
Não é dificil entrever gue os judeus têm razáo,
e gue êsse nome encerra efetivamente grande
misterio com relação a cristo. outra passagem
ê de Isaías, quando diz: <<[Jm rebento nascerá
do tronco de ]essrá, e um germe, uma flor (Notzer)
se erguerá de suas raízes>>. Êsse rebento, êsse germe,
êsse Notzer, receberá o Espírito de feová sõbre si
: segyndo se diz - será educado para ser o estan-
darte dos povos, as nações correráo para êle e seu
sepulcro será glorioso. Como ]esus morou em Na-
zarê, os judeus o chamavam Notzer, Notzri ou
Nazareno. Êsse título foi afixado na cruz. E a quz
tornou-se o estandarte das nações e o Nazareno é
adorado pelo universo como o Notzer de Moisés,
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Sáo José em Nazaré. Segundo um afresco de M. Savinien Petit, na

catedral de Bordéus.
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como o Deus clemente e verdadeiro, qlle guarda
misericórdia atê mil gerações, que arranca, gue
apaga os pecados do mundo. Sem duvida qtre há
nesse nome grande mistério, mas um mistério culrl-
prido, um mistério esclarecido.

<<Todavia o menino crescia e se fortificava; era
cheio de sabedoria e de graça de Deus, estando nêle.
Seus pais iam todos os anos a ]erusalém, por ocasião
da Páscoa. E, quando atingiu a idade de doze anos,
para lá foram, segundo o costume, ao tempo da festa.
Passados os dias de solenidade, quando voltavarn, o
menino ]esus ficou em ferusalém, sem que seu pai e
sua mãe disso se apercebessem. Pensando que esti-
vesse com os companheiros, caminharam um dia, e

o pÍocuraram entre os parentes e os conhecidos.
Mas, não o encontrando, voltaram a ferusalém, para
1â procurá-lo. Aconteceu gue, três dias após, o
encontraram no templo, sentado no meio dos dou-
tôres, escutando-os e interrogando-os. E todos os
que o ouviam, estavam admirados de sua prudência
e de suas respostas. Quando o viram, foram toma-
dos de espanto; sua mãe lhe disse: <<Meu filho,
por que fizeste assim conosco? Eis que te prccurá-
vamos, teu pai e eu, aflitíssimos. E ele lhes respon-
deu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo
ocupar-me das coisas de'meu Pai?>> Êles, porém, não
compreenderam o que êle lhes dizia. E voltou com
êles a Nazaré e lhes era submisso. E sua máe coÍr-
servava tôdas essas palavpas no coração. E ]esus
crescia em sabedoria, em idade e em graça diante
de Deus e dos homens

Querendo ser em tttdo semelhante a nós. exceto
no pecado, estava, como as demais crianças, suieita
g sentir os progressos da idade. Crescia e se forti-
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ficava. A sabedoria, da qual estava cheio, crescia
com a idade, se revelava por degraus. Todavia,
desde o berço e desde o seio de sua máe, estava
pleno de sabedoria. Sua santa alma, desde a corl-
cepção, unida à sabedoria eterrta em unidade de
pessoa, era intimamente dirigida, e recebeu a prin-
cípio um dom de sabedoria acima de tudo, alma que
era do Verbo divino, alma pura; de sorte que, de
acôrdo com a propria humanidade, todos os tesouros
da ciência e da sabedoria estavam infusos nêle. Nele
se encontravam, porém, escondidos, para se
revelarem no tempo oportuno. E a graça de Deus
estava nêle. Quem duvidaria disto, se êle estava tão
estreitamente unido à fonte da santidade e da graça?
Mas o santo Evangelista quer dizer que à medida
que o menino crescia e começava a agir por si pró-
prio, reluzia-lhe em todo o exterior não sei o que,
gue f.azia em si mesmo e que atraia as almas para
Deus, tanto era simples, comedido, ponderado em
tôdas as ações e palavras.

|osé e Maria, segundo o preceito da lei, não
faltavam, todos os anos, às celebrações da Páscoa,
no templo de |erusalém. Levavam o filho querido
junto, que percebia essa santa observância e talvez
se deixasse instruir a respeito do mistério dessa Íesta.
Êlle jâ estivera nela, antes de nascer; êle era o [undo
da festa, dado que era o verdadeiro cordeiro que
devia ser imolado e comido em memória de noisa
passa§em para a vida futura. Mas |esus, sempre
submisso aos pais mortais durante sua infância, dei-
xou um dia patente que sua submissão não provinha
da fraqueza e da incapacidade de uma idade igno-
rante. mas de ordem mais profunda.

149
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Escolheu, para cumprir êsse mistério, a idade
dos doze anos, quando se começava a obter capaci-
dade cie raciocínio e de reflexões mais sóliclas, a
fim de não parecer querer forçar a natur eza, mas,
antes, seguir-lhe o curso e,o progresso.

A subtração de fesus, escapando à sua santa
Mãe e ao santo fosé, não é uma punição, mas um
exercÍcio. Não se lê que tenham sido acusados de
tê-lo perdido por negligência ou por qualquer falta;
é, pois, uma humilhação e um exercício. Primeira-
mente, sentiram-se inquietos, depois tristes, pelo
fato de não 'o encontrarem entre os parentes e os
conhecidos, entre os quais julgavam estar. Quantas
vêzes, se nos é permitid o f.azer conjeturas, quantas
vêzes o santo ancião deve ter-se mortificado, peio
pouco cuidado gue tivera com o depósito celeste!
Como não teria ficado aflita com êle a terna mãe,
como a melhor espôsa que jamais existiu?

Os encantos do santo menino eram suÍpre€ÍI-
dentes. É para admitir que todos o quisessem para
si. E nem Maria nem |osé podiam deixar de crer que
estivesse em qualguer grupo de viajantes, porque as
pessoas da mesma região iam a ferusalém em grupos,
para se f.azerem companhia. Assim, |esus escapou
fàcilmente e seus pais caminharam um dia sem se
aperceberem da perda.

Voltai a ferusalém, Não rá entre os parentes,
nem entre os homens que se deve procurar |esus
Cristo. É na cidade santa. É no templo que o €ocor-
traremos ocupado com os assuntos de seu Pai' Com
efeito, após três dias de procura laboriosa, quando
tinha sido bastante pranteado e procurado, o santo
menino se deixou encontrar no templo.
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Estava sentado no meio dos doutôres. Êstes o
escutavam e o interrogavam. E todos os gue o
ouviam se admiravam de sua prudência e de suas
respostas. Ei-lo, pois, de um lado, sentado com os
doutôres, como se êle mesmo fôsse um dêles e tirresse
nascido para ensiná-los; e de outro, não o vemos dar
lições expressas. Escutava, interrogava os que eram
reconhecidos como mestres em Israel, não juridica-
mente, por assi m dizer, nem dessa maneira autêntica
da gual usou mais tarde. Era, se podemos dizer, um
menino, e como que desejoso de ser instruído. É
por isso gue foi dito que escutava e respondia, por
sua vez, aos doutôres que o interrogavam; e se admi-' ravam de suas respostas, menino modesto que era,
doce e bem instruído, nêle percebendo, como rá claro,
algo de superior, de sorte que o deixavam tomar
lugar entre os mestres.

Admiremos como Jesus, por sábia economia,
soube conduzir tôdas as coisas e como deixou trans-
parecer algo do que era, sem querer perder inteira-
mente o caráter de criança. Ide ao templo, crianças
cristãs; ide consultar os doutôres; interrogai-osi
respondei-lhes; reconheceí nesse mistêrio 6 cómêço
do catecismo e da escola cristã. E vós, pais cristãos,
se )esus não se furta a interrogar, 

-responder 
e

escutar, como podeis subtrair vossos filhos ao cate-
cismo e à instrução pastoral?

Admiremos tambem, como todos os outros, a
prudência de ]esus, prudência não somente acima
da idade, mas ainda absolutamente acima do homem,
acima da carne e do sangue; prudência do espírito.
Poderíamos ?qui relembia. uigurnu, das r"rportã.
de Jesus que fizeram os doutôrãs admirar-lhe ã p.r-
dênçia, Mas o Evangelho nos conservou uma que
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nos f.arâ conhecer suficientemente a natureza de
tôdas as outras.

Seus pais ficaram admirados de encontr â-lo
entre os doutôres, aos quais causava espanto. O que
assinala que êstes não viam nêle nada de extraordi-
nário no comum da vida, porque tudo estava como
que envolto no véu da infância; e Maria, que era_ a

primeira a sentir a perda de um filho tão querido,
foi também a primeira a lamentar-lhe a ausência.
E, meu filho, disse ela, por gue nos fizestz isso? Teu
pai e eu, afliúos, te procurávamos. Notai: teu pai e eu.

Ela disse pai e, de fato, êle o era, como já vimos; pai,
não sômente pela adoção do santo menino, mas

ainda verdadeiramente pai pelo sentimento, pelo ctti-
<iado, pela doçura; o gue fez com que Maria dis-
sesse: teu pai e eu, aflitos. Iguais na aflição, porque
sem ter tomado parte no teu nascimento, partilha
comigo da alegria de te possuir e da dor de te perder.
Todavia, mulher obediente e respeitosa. nomeia a

)osé por primeiro: úeu pai € eur dando-lhe a honra de

írata-lo éorno se fôsse pai a exemplo dos demais. Ó

fesus, como tudo e ponderado em tua família! Como
cada qual, sem olhar para as honrarias que m.er1ce,

f.az o que pede a edificação e o bom exemplo!. Fa-
mília bãndita , ê a sabedoria eterna que te dirige!

Por gue me pnocuráveis? Não sabíeis gue devo
ocupar-me das coisas de meu Pai? Eis a resposta
subiime do menino. Teria com isso corrigido a

Maria, por ter chamado a |ose de seu pai? Abso-
lutamenie. Êle lembra apenas a doce lembrança de

seu verdadeiro pai, Deus, cuja vontade, assunto do
qual quer f.alar,- deve ser sua ocupação. A vontade
do Paí era que lhe desse, então, uma amostra da sabe-

doria da qual estava pleno e que vinha declarar,
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juntamente com a superioridade como devia tratar os
pais mortais, sem seguir a carne e o sangue, seus
superiores de direito, a êles submetido por defe-
rência especial.

E êles não compreenderam o gue êle thes üzia.
Não raciocinemos mal a propósitó dêste texto do
Evangel_hg. Afirma-se não apán". de |osé, mas tam-
bem de Marfa, gue_não co-preenderám o gue |esus
thes gueria dizer. Maria compreendia, r.or driíida,
9 que êle dizia de Deus, seu Pai, pois um anjo lhe
havia anunciado o mistério. O gue rrão .o-preándeu
profundamente, na medida em gue o assuntô o àere-
cia, foram as coióas de seu Paí, das quais devia se
ocupar. Aprendamos que não é na ciãncia, mas na
submiss?o qy" consiste I perfeição. Para nos impe-
dir de duvidar disso, Maria mãsma nos é aoresãn-
t"91 como ignorando o mistério do qual lhe falava
o filho querido. Ela não se mostrou curiosa, absolu-
tamente, continuou submissai é o que vale mais do
gue a ciência. Deixemos ]esus Cristo agir em Deus,
f.azer e dizer coisas altas e impenetrávels. olhemos
para êle, como Maria o f.ê2, com santo espanto. Con-
sefverro-lo em nosso coração, paÍa ,"iur meditar-
mos e as assimilarmos, para as compreendermos,
quando Deus o guiser, na medida em gúe o dispuser.

E ê}e partiu co* m pais e foi para Nazaré. Após
ter-se afastado um pouco, para dedicar-se à obra e
ao serviço de seu Pai, tornou à vida ordinária, obe-
decendo aos 

- 
pais. F talvez misticamente que o

Eva.nSslho fala em descer. Mas, seja o q.r. 'fôr, 
u

verdade é que, voltando para junto dos pâis, até o
batismo, ou seja atê a idade de trinta arrór, não fêz
outra coisa senão obedecer-lhes,
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Sinto-me prêso de espanto a esta palavra' Esta-
ria nisso todo o emprêgo de fesus Cristo, do Filho
de Deus? Todo seu emprêgo, todo seu exercício é
obedecer a duas de sual criaturas. E em que' lhes
obedecer? Nos exercícios mais humildes, na prátíca
de um serviço mecânico. Onde estão os gue se

lamentam, que murmuram guando seus serviços- não
correspondém às capacidades gue possuem '- dig?-
mos melhor ao orgulho? Que venham à casa de

)osé e Maria e que vejam fesus trabalhar. Não
i"*or gue seus pais tenham tido criados, semelhan-

temente às pobres pessoas cuios filhos são os servi-
dores. |esus disse de si mesmo, que tinha vindo para
servir. Os anjos foram obrigados, por assim dizer,
a virem servi-lo no deserto. E não vemos em nenhu-
ma parte que tenha tido servidores. O certo ê q_ue

êle irabalhava na oficina de seu pai. Compete escla-
recer que, pelo gue parece, perdeu |osê antes do

tempo de seu ministério. Por ocasião da paixão,
deixou sua mãe com o discípulo bem amàdo, que a
recebeu em sua casa, coisa gue não teria feito, se

|osé, seu casto espôso, ainda estivesse vivo. Desde
o comêço de seu ministério, vê-se Maria convidada
com |esus às bôdas de Caná; não se fala de |osé.
Pouco depois, vemo-lo em Cafarnaum, com sua mãe,
irmãos e discípulos. |osé não aparece. Maria apa'
rece muitas vêzes. Mas, depois de ter sido educado
por São fosé, não se f.ala mais dêste santo homem.
E quurdo, no comêçg de seu ministêrio, Jesus Cristo
vinha pregar em sua terra, dizia-se: Não é êste o
carpinteiro filho de Maria? Como êle, não nos

envergonhemos pelo fato de o terem visto, por assim

dizer,lnanter u ófi.irra, sustentar com seu trabalho a

mãe viúva e levar adiante o pegueno comércio de
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uma profissão gue garantia a subsistência cle ambos.
Sua mãe não se chama Maria? Não úenros entre nós
s - us irmãos lac6 e ),osé, e Simão e )udas e suas
irmãs? Não se fala de seu pai. Aparentemente, pois,
jâ o havia perdido. Jesus o servira durante sua
última doença. Feliz pai a quem tal filho fechou os
olhos! Verdadeiramente, morreu-lhe nos braços e
como que num beijo do Senhor. ]esus ficou para
consolar sua mãe, para servi-la. Nisso consistiu todo
seu exercício.

Santa família de Jesus, Maria e ]osé, ah, se
tôdas as farnílias vos fôssem semelhantes! O cráu

começaria na terral Não teríamos guerras, violên-
cias, in;'stiças, processos, ódios. Por tôda parte rei-
naria a paz, a união, a concordia, a caridade. Todos
amariam todos em Deus e Deus em todos.

***
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BEM-AVENTURADO JOÃO BURALI
DE PARMA (*)

C'ontessor

Filho da muito ilustre far:iÍlia dos Burali, |oão
nasceu em Parma no ano de 1209, sendo educado
por um tio que era padre, ê padre venerável.

Talentoso, vivo e de raras virtudes, o bem-
aventurado, doutorado, ensinou, por algum tempo,
filosofia na cidade em que viera àluz.

O mundo, gue não lhe oferecia gualguer
atrativo, deixou-o êle para ingressar entre os fran-
ciscanos, sequioso gue estava de praticar a santa
pobreza tão decantada pelo doce Pobrezinho des-
calço de Assis.

A doutrina dos sermões que f.azia tocava, e
proÍundamente, as almas tôdas. De facil PSlavra, foi
chamado para o ensino. E em Bolonha, Nápoles e

Roma, lecionou filosofia e teologia aos irmãos cla

ordem, por longos anos.

Em 1245, participou do primeiro concílio de
Lião. Ali representou o ministro geral dos irmãos

- 
- r - í.

menores. E a prudência, a inteligência e a ciência,
chamaram as atenções, chegando aos ouvidos do
papa, então Inocêncio IV.
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Depois do concílio, ei-lo em Paris, a ocupar uma
das cátedras da universidade, onde, brilhante e
desembaraçadamente, dissertou sôbre o lrivro das
Sentenças.

foão Burali de Parm a era designado, em 1247,
ministro geral da ordem no Capítulo de Lião. Teve,
então, ocasião de combater as inovações, e temerá-
rias inovações, dum irmão Elias, f.azendo reacender
o verdadeiro espírito de São Francisco.

Geral da ordem, ]oão de Parma visitava os coÍl-
ventos, percorrendo tôda a província a pê, erveÍ-
gando grosseiro hábito muito pobre. Chegado que
era a um convento, esquecia-se da alta investidura
que lhe haviam imposto, e corri a à cozinha, a aiudar
o cozinheiro a debulhar favas, descascar tubérculos
ou limpar verduras.

Tanta humildade e tanta doçura atraia-lhe a
proteção de Nossa Senhora, à qual devotava par-
ticular carinho.

_ Legado do papa, cognominado de Anjo da Paz,
|oão se deu ao trabalho de unificar diversas nações
do Oriente. Querido do santo rei Luís de Fi ança,
venerado pelos gregos, em 1254, estava êle, depois
de peregrinar pelo Oriente, eü Paris, pronto para
tranqüil izar os ânimos exaltados na Universidade
por Guilherme de Santo-Amor.

A
seguida,
na parte
todos os

título de ilustração, transcrevemos, em
o gu" do bem-aventurado diz os Fioretti,
gue fala de como frei Tiago de Massa viu
frades menores dq qundo na visão de uma

t
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árvore, e conheceu as virtudes, e os mêritos e os

vícios de cada um, no capítulo XLVIII ( I ).
<<Frei Tiago de Massa, ao qual. Deus abriu a

porta dos seus segredos, e deu perfeita ciência e ihte-
ligência da divina Escritura e das coisas futuras, foi
de tanta santidade, que frei Egídio de Cesi e frei
Marcos de Montino e frei |unípero e frei Lucido
diziam dele gue não conheciam ninguám no mundo
maior para com Deus. Tive grande desejo de vê-lo,
porque, pedindo eu a frei ]oão, companheiro do dito
frei Egídio, que me expusesse certas coisas do espí-
rito, êle me disse:

((.- Se quiseres ser informado na vida espiri-
tual, procura falar com frei Tiago da Massa.

<<Êste frei Tiago, no princípio do ministério de
frei |oão de Parma. rezando uma vez, foi arrebatado
em Deus e estêve três dias arroubado neste êxtase,
alheio a todo sentimento corporal, e estêve tão insen-
sível, que os frades não duvidaram de que estivesse
morto. E nesse arroubamento, foi-lhe revelado por
Deus o gue devia haver e acontecer em tôrno da
nossa religião, pela qual coisa, quando a ouvi, cres-
ceu em mim o desejo de vê-lo e de falar com êle.

<<E quando foi Deus servido que eu tivesse
ocasião de falar-lhe, supliquei assim:

(K- Se é verdade o que ouvi de ti, peço-te que
não mo ocultes. Ouvi que quando estiveste três dias
como morto, entre outras coisas gue Deus te revelou,
houve o gue deve acontecer nesta nossa religião. E
isto, disse-o frei Mateus, ministro da Marca, ao qual
tu, por obediência, o revelaste>>.

I

(1) I Fioretti, 3.+ çd., Ed. Vozes, 1950.
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<<Então, frei Tiago, cory 
- 
grande humildade, :;,

explicou gue o que o dito frei Mateus dizia era ver - 'i
dade. E o sett dizer era êste:

«Eu sou o frade, ao qual Deus revelou tudo que .i

hádesucederemnoSSareligião;porque[reiTiago
da Massa mo manifestou e disse que, depois cle ',

muitas coisas que Deus the revelara do estado da ?

Igreja militante, viu em uma visão tlma árvore bela
a muito grande, cujas raizes eram de ouro, seus

frutoseramhomensetodos[radesmenoreS.Seus
ramos principais eram distintos segundo o número
du, provínciás da Ordeffi, e cada ,árno tinha tantos 

!

frades quantos os da província marcada no ramo:
e então êle soube do número de todos os frades da
Oriem e de cada província, e ainda os nomes dêles,
a idade, e as condições e os ofícios, e os graus, e a
dignidade, e as graças e as culpas de todos.

<<E viu frei |oão de Parma no mais alto ponto ,,,

do ramo do meio desta árvore; e no extremo dos
ramos que estavam em tôrno dêste ramo do meio 1

estavam os ministros de tôdas as províncias. E
depois disto viu o Cristo assentar-se num trono
I'à"dissimoecândido,oqua1CristochamavaSão
Francisco e lhe dava um .ã1i." cheio de espírito de
vicia, e lhe ordenava, dizendo: <<Vai e visita teus
frades z dá-lhes de beber dêste cálice do espírito :

de vida, poÍque o espírito de Satanás se levantarâ
contra êles e os combaterá e muitos dêles cairão 

.;

e não se levantarão>>. E deu Cristo a São Francisco
dois anjos para acompanhá-lo. E então veio São
Francisâo rpr"sentar á cálice da vida aos seus fra- ,

des, " 
.o-.çou a apresentá-lo a frei |oão de Parma, 1

o 
Tu\ 

tomando-ei P?lit-E nfu ülpl[üil0 tüilr0r 1

tamente, e sübitamente tornou-se todo luminoso

r
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como o sol. E depois dêle, sucessivamentê, São
Francisco apresentou-o a todos os outros: e poucos
eram os que bebiam todo.

<<Aquêles que o tomavam devotamente e o
bebiam todo, sübitamente tornavarn-se esplenrlentes
como o sol, e aquêles que o derramavam iodo e não
o tomavam lom devoção, tornavam-se negros, e
escuros, e deformados e horrÍveis de ver-se; é aquê.-
les que em parte bebiam e em parte o entornavam,
tornavaÍr-se parcialmente luminosos e parcialmente
cenebrosos, e mais ou menos conforme a quantidade
gue bebiam ou derramavam.

<<Mais acima de todos os outros, o dito frei |oão
resplandecia, o qual mais completamente havia
bebido do cálice da vida, pelo qual êle tinha contem-
plado profundamente o abismo da infinita luz divina,
e nela havia conhecido a adversidade e a tempestade
que se deviam levantar contra a dita árvore e agitar
e comover os seus ramos. Pela qual coisa o dito frei
|oão partiu de cima do ramo, Íro qual estava, e des-
cendo abaixo de todos os ramos, ocultou-se flâ base
do tronco da árvore e ficou pensativo.

<<E frei Boaventura, o qual havia bebido parte
do cálice e parte derramado, subia para aquêle ia*o
e para o lugar de onde havia descido frei João. E
estando no dito lugar, tornaraÍl-se-lhe as unhas das
mãos unhas de ferro agudas e.cortantes como flâvâ-
lhas: pelo gue deixou o lugar para onde havia srrbido,
g cory ímpeto de furor queria lançar-se contra o dito
frei João paÍa o ferir. Mas frei ]oão, vendo isto,
gritou com fôrça e recomendou-se ao Cristo, o gual
se assentava no trono. E cristo, ao grito dêle, Cha-
mou São Francisco e deu-lhe uma peáerneira afiada
e disse: <<vai com esta pedra e cbrta as unhas de
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Írei Boaventura, com as guais êle guer arranhar frei
|oão, que não o pcssa ofender».

«Então São Francisco foi e fez como cristo
havia mandado. E feito isto, veio uma tempestade
de vento e -sacudiu a árvore tão fortemente que os
frades caíram ao chão, e primeiramente caíram os
que haviam derramado o cálice da vida, e eram
carregados peios demônios para lugares tenebrosos
e penosos.

<<Mas frei |oão, juntamente com os outros que
haviam bebido todo o cálice, foi transladado peios
anjos para um lugar de vida e de lume eterno e de
esplendor beatífico. E o dito frei Tiago, que via a
visão, entendia e discernia particularmente e distin-
tamente o gue via, quanto aos nomes, condições e
estados de cada um claramente.

<<E tanto durou aguela tempestade contra a
árvore, que ela caiu e o vento a levou. E imedíata-
mente depois gue cessou a tempestade, das raizes
desta árvore, que eram de ouro, nasceu outra árvore
que era tôda de .ouro, a qual produziu fôlhas, e flôres
e frutos dourados. Da qual árvore e do seu desen-
volvimento, profundidade, beleza, e ardor, e virtude,
melhor é calar do que dizer no presente. Em louvor
de Cristo. Amém>>

Depois de trinta e dois anos de vicla ,rrui"
qngélica do que humana, faleceu |oão de Parma em
Camerino em 1289, com oitenta anos de idade.

Pio VII, erl 1777, aprovou-lhe o culto imemo-
riai. Camerino e Parma festejam-no a 20 de março.
e Arezzo a 24.

161
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BEM-AVENTURADA SIBILINA
BISCOSSI (*)

Virgem

A bem-aventurada virgem Sibilina Biscossi

nasceu em Pavia no ano de 1287 . OrÍá de pai e de

mãe, aos doze anos Íicou cega, sendo recolhida, Pie-
dosamente, pelas irmãs da 

-ordem 
terceira de Sáo

Domingos, onde passorl a viver. Persuadiu-se,
então, ãe que, rezando e suplicando 

- 
com grande

ardor a São Domingos, no dia de sua festâ, recupe-
raria a vista que se fôra. Mas, não. Numa visão
que tivera foi-lhe dito que a cegueira permaneceria
até o fim dos seus dias.

Sibilina desejava recuperar a vista para ttaba'
lhar, e como agora ficara sabendo que tal não lhe
aconteceria, determinou viver reclusa, servindo a

Deus.
As penitências da bem-aventurada foram

espantosas. Não tinha mais de guinze anos' impuse-
ram-lhe uma companheira - à irmã Beattiz '- que
viveu perto dela por algum tempo, e morreu, iâ que'
procurando seguir Sibilina em suas práticas, não o
torr"griu, tantos os rigores a que a jovem se dava.

Sem piedade, Sibilina flagelavâ-se continua-
mente. E, com o tempo, um grande número de
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pessoas ia visitá-la. E eram nobres, e burgueses, ebispos, e religiosoj de tôdas as *d;", - os habi-tantes todos dg Pavia, enfim _ iam levar_lh;;,
penas, confiar-lhe os desejos, recomendur-r"Jh; ;;orações, atraídos por tanta santidade.

Reclusa, viveú sibilina por sessenta e sete anos.E, depois que Deus lhe revara a irmã b;;ü;,-pãr-
maneceu só na cela. Grande devota do ErpiriioSanto, octogen âria, fareceu em 1367, sendo enter-rada,lu ,_gsja dos irmãos pregadores.

Pio IX confirmou-lhe- o õulto.

rt*

a
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BEMâVENTURADO MARCOS DE

MONTEGALO (*)

Conf essor

Marcos, filho de rica e nobre família de Monte-

gulo, Jiocese à" Át.oli, nas Marcas' tomou o hábito

franciscuro .Ã Fabriano, passando a professar com

os irmãos menores da Observância'

GuardiãodoconventodeSãoSeverino,ouviu,
um dia em que fervorosa e recolhidamente orava,

qr" Nossa Sãnhora the dizia:

- Vai, irmão Marcos, vai anunciar aos homens

a caridade!

Desde aquêle dia, principiou a percorrer as

Marcas - d.iois a Itália tôda - pregando durante

quarentu urro, pelas igreias e praças publicas' pro-

il;;;á; iÀplantaÍ a paz onde a paz se [ôra, a união,

onde a desuniáo 
"Uru"a 

devastações, o perdão. onde

a injúria campeava, tenebrosa'

Nomeado provincial das Marcas em 1481. nem

por isso deixou a vida mission âtia'

Perto da morte, pediu que the lessem a Paixão.

Com sentimentos di mais viva piedade, ottviu a

leitura com oí ãifror voltados para o céu, E, quando
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o irmão ledor chegou às palavras: Et inclinato
capite, Marcos de Montegalo cerrou os olhos para o
mundo e entregou a alma a Deus.

Grande multidão, então, apareceu para lhe

testemunhar veneração, e inúmeros milagres ilustra-
ram-lhe a sepultura, logo que a ela foi baixado,
atestando-lhe a santidade.

Morto em 1496, Gregorio XVI aprovou-lhe o
culto a 20 de setembro de 1839.

**

No mesmo dia, na Irlanda, Santo Auxílio, bispo

e confessor, falecido em 459,

Na Irlanda ainda, São Latino, abade e coÍI-
fessor, nascido perto de Cork. Foi batizado com

água miraculosa. Confiado a São- Comgall, de Ban-
gór, São Latino estudou sob Molua, abade de

Õluainfer. Fundador do convento de Achadh-ur,
em Freshford, onde faleceu em 622, é invocado para
a cura da paralisia e para o livramento dos possessos.

Na diocese de La Rochelle, São Leôncio, bispo
e confessor. Assistiu ao concílio de Clichy, e, em

637, d.p asilo a São Malo, exílado da Bretanha.
Faleceu em 640,

Na Inglaterra, Santo Alcmond, mártir. Querem
alguns que tenha sido assassinado em 800 pelos pâÍ-
tidários-do usurpador Eardulf. Outros, que morto
pelos traidores de 819. Aparentado com os reis
illred e Osred, foi piedoso, humilde e desprendido.

Em Gand, na Flandres, os santos Landoaldo,
padre romano, e Amâncio. diácono, enviados pelo
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papa São Martinho para pregar o Evangelho. Lan-
doaldo faleceu em 668 e Amâncio em 670.

Em Sienne, o bem-aventurado André de Galle-
rani, confessor. Soldado, sempre deu provas de
grande bravura, âo mesmo tempo que era ardoroso
cristão. Um dia, âo ouvir, da bôca de uÍr coÍlpâ-
nheiro, terrível blasfêmia, puxou da espada e 

^u-tou-o incontinenti. Condenado ao degrêdo, passou
o resto dos dias na penitência e a Íazer obias de
caridacie. Quando, docemente, principiou a socorrer
os doentes, Deus concedeu-lhe o poder de curas
maravilhosas. Tornando à cidade natal, furtiva-
mente, ali procurou socorrer os pobres e os enfer-
mos. Com alguns parentes s amigos, fundou uma
associação que tomou o nome de <<Irmão da Mise-
ricórdia>>, que funcionou até perto de 1308. Grande
devoto de Maria Santíssima, teve conhecimento do
dia da morte, ocorrida em I 251. Enterrado na igreja
dos dominicanos, celebram-lhe a festa, na ciáaáe
em gue nasceu, no dia 20 de junho.

Na Escócia, o bem-aventurado Clemente, bispo
e confessor. Bispo de Dunblane, recebeu o hábíto
dominicano das mãos do santo fundador da o'dem,
e introduziu os irmãos pregadores na Escócia. Elo-
qüente, grande pregador, conhecedor de várias lín-
guas, foi muitíssimo celebrado. Tendo encontrado a
igreja catedral bem empobrecida, dada a negligência
do antecessor, embelezou-â, enriqueceu-â, 

- 
dótou-a

de terras, estabelecendo prebendas e cônegos.
Faleceu em 1258.

No mesmo dia, em Sorrento, os santos mártires
Quinto, Quintila, Quartila e Marcos, com nove
outros.
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Em Nicomédia São Pancário, romano, que,

durante o reinado de Diocleciano teve a cabeçâ coÍ-
tada, recebendo, assiffi, â paima do martírio.

No mesmo dia, Santo Apolônio e Leôncio,
bispos.

Em Cività di Penna, festa de São [oão, homem

de grande santidade, que, tendo vindo da Siria para
a Iália, construiu um mosteiro, onde governou du-
rante quarenta e guatro anos grande número de

servidores de Deus.- Por [im, cheio de virtudes e de

méritos, morreu em santa Paz.

***
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20: DIA DE MARÇO

SÃO CUTIBERTO,

Bispo de Lindisfarne, na Inglaterro.

Natural da vizinhança do mosteiro de Mailros,
na ilha de Lindisfarne. Desde a iuventude, foi privi-
!_egiado _c_om graças especiais, que o atraíram para
Deus. Uma noite em gue guardava um rebanho,
viu, quando rezava, subir ao céu a alma de Santo
Aidão, cuja morte soube pela manhã do dia seguinte.
Sentiu-se de tal modo tocado com essa visãã, que
se tornou monge na abadia de Mailros , rrã região
dos Merciões, mas habitada por irlandeses. Foium
dos monges enviados para fundar a abadia de Ripon.
Quando esta foi dada a São 'Wilfredo, retirou-se
com os outros do rito irlandês e retornou a Mailros,
onde foi prior aigum tempo depois. Saía algumas
vêzes para ir aos lugares afastados, ou inacessíveis,
instruir os camponeses, gue todos os outros ecle-
siásticos descuravam, por causa da pobreza e da
pouca formação gue possuíam. E algumas vêzes
ficava com êles durante três semanar o, um mês, e
batizava os que ainda não eram cristãos . Fazia
grande número de milagres. Seu abade o enviou
novamente ao mosteiro de Lindisfarne. Lá encon-
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trou monges desregrados, os guais reconduziu ao
bom camúho, pela doçura e pela paciência. Der-
ramava abundantes lágrimas quando celebrava a
missa e quando ouvia as confissões dos pecadores.
Após ter sido, duran te doze anes, prior em Lindis-
f.írne, retirou-se para a ilha de Farn e, pata lá viver

VIDAS DOS SANTOS

São Cutiberto. Segundo

uma escultura da cateclral

de Durbam.

em solidão. Vivia do trabalho das próprias mãos e
negligenciava de tal modo o corpo, que não se des-
calçava durante vários anos, 3 não ser na Quinta-
feira santa para o lavapés, Fez aincla inttt:.eros
milagres.
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São Cutiberto passara vários anos nessa
solidão, quando São Teodoro de Cantuária reuniu
um concílio em presença do rei Egfrido, Íro ano de
684. quando foi eleito unânimemente bispo de Lin-
disfarne. Enviaram-lhe vários mensageiros, sem
conseguirem arrancá-lo do retiro. Foi necessário
que o reiiá fôsse em pessoa com São Trumwin, bispo
dos pictos, e várias pessoas de consideração. Mesmo
assim, tiveram diÍiculdades em convencê-lo, Sua
sagração foi adiada para o ano seguinte, e celebrada
enr York, na presença do rei, no dia de Pâscoa, 26
de março de 685. Sete bispos assistiram à cerimônia
e à testa dêles, São Teodoro. O novo bispo de Lin-
disfarne continuou guardando as observâncias
monásticas, aplicando-se, todavia, com grande cui-
dado à instrução de seu povo. Visitava tôda a dio-
cese, até as menores vilas, para dar conselhos salu-
tares e impor as mãos aos novos batizados, para
que êles recebessem a graça do Espírito Santo. Fez
ainda muitos milagres durante seu episcopado, prin-
cipalmente para a cura de doentes. Morreu, porém,
ao cabo de dois anos, em 687, flo dia 20 de março,
dia em que a Igreja lhe honÍa a memória. A vida de
São Cutiberto foi escrita por outro santo, o vefle-
rável Beda, que vivia nessa época e que tomou tôdas
as precauções para náo dizer .senão coisas das quais
não se possa duvidar.

T

*-r--1
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SANTO AMBRÓSIO DE SENA

Nasceu em Sena, Toscana, em 16 de abril de
1220, da ilustre família dos Sansecloni. Sua máe,
igualmente nobre e piedosa, da família dos Stribalini,
chamavâ-se |ustina. As duas famílias eram as pri-
meiras da cidade pela rigueza e pelas vitórias que
haviam conquistado sôbre os sarracenos. O pai de
Ambrosio merecera por sua bravura o cognome de
Bom Atague, e era chamado aos concílios em eue se

tratava da defesa dos cristãos contra os infieis.
Ambrósio nasceu um tanto anormal, com os

braços colados ao corpo, âs pernas coladas às coxas,
o rosto sombrio e desproporcional. Sua mãe seÍl-
tiu-se profundamente condoída do filho, e pediu a
Deus ltie concedesse a graça de suportar aquela
aflição com paciência. Confiou o menino a urna ama
de leite da cidade, chamada Flora. LIm dia a ama de
leite tinha-o nos braços diante da casa, quando um
peregrino que passava parou e o observou com
admiração. A ama de leite cobriu o rosto da criança
para esconder-lhe a feiúra. O peregrino, que era um
rrelho, disse: <<Mulher, não esconcias o rosto desta
criança, porque será a luz e a glória desta ciclade>>.

Um ano depois de nascido, a ama de leite o
levava ordinàriamente à igreja vizinha de Santa
Madalena, que pertencia aos frades Pregadores,
para lá assistirem à sanfa missa. Nessa ioreia havia
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uma capela cheia de reliquias, diante das quais ela

ia orar-pela saúde da criança. Pouco depois, pet-
cebeu ela, bem como os religiosos e os vizinhos, que
quando ela se punha em outro lugar da igteia, o
menino chorava continuamente, e que não dizia
nada, enquanto permanecia na capela. Um dia em

que a ama de leite saía da igrejâ, o menino se pôs a
Chorar de modo extraordinário e a voltar o rosto
para o lado da capela com grandes es[orço-'. Os
ieligiosos e os assistentes, espantados, obrigaram a
a*à de leite a retornar à capela. Quando lá chegou,
o menino tirou das roupas as mãos e os braços, atá
então colados ao corpo, e erguendo-os para o céu,
invocou três vêzes, com voz bem clara, o nome de

|esus. Sabendo ciêsse milagre, acorreram várias
pessoas a ver o menino, sabendo que êle tinhâ râs-
lido anormal. Os religiosos f.izeram com que lhe
tirassem as roupas e o menino começou a esticar as
pernas até então coladas às coxas. O rosto que
Íôra atê. aquêle instante tão sombrio, começou a
tornar-se sereno e a resplandecer de beleza, com
grande admiração de todos os presentes. A notícia
de tão grande milagre causou alegria enorme, não
sômente à genitora da criança, como a todos os habi-
tantes de Sena. Todos f.ízeram orações e deram
esmolas para bendizerem a Deus. O pai estava
ausente nessa ocasião.

Assim que o pequeno via um livro, queria tê-lo
para folheá-lo, como se êle entendesse alguma coisa.
A tal ponto, que sua mãe não podia dizer diante
dale as horas da Santa Virgem, porgue se não
lhe desse o livro, punha-se a chorar, às vêzes du-
rante tôda a noite. Uma vez que 6 tinha entre as
mãos, ficava contente. O pai mandou f.azet dois
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volumes com imagens, uffi de personagens do
século, outro com personagens da religião, para ver
se eram as figuras ou as letras que lhe causavam
pÍazer. Apresentou-lhe primeiro o volume com figu-
ras do século. A criança se recusou a vê-las. Ao
contrário, tomou-se de gran de prazer ao ver o volu-
me das imagens religiosas. mais ainda as letras do
que as figuras. Aprendeu a ler depressa. Sua maior
alegria foi, desde então, ler e ouvir os salmos que
sua mãe tinha o costume de recitar no ofício da
Santa Virgem. Desde a idade de sete anos, êle o
recitava sozinho cada dia.

Quando jâ era grande bastante para poder sair
de casa, pdra lá levava os pobres, os peregrinos, coÍr-
solando-os coÍl esmolas que dava com alegria, e de-
pois os recondu zia com devoção. Com a iclade de
nove anos, pôs-se a jejuar às vésperas das festas e a
passar as noites em orações. Os pais, temendo-lhe
pela saúde, estabeleceram proibições. Mas êle se
sentiu tão aflito com isso, que passava as noites âcor-
dado, sem dormir. Viram-se obrigados a retirar as
proibições, ainda mais que sua saúde não oferecia
cuidados. Como o pai fôsse muito rico, pediu-lhe
permissão paÍa hos-pedar todos os sábados, cinco
peregrinos. Desde o entardecer atê cair a noite,
f icava à porta da cidade, por onde chegavam os
peregrinos do outro lado das montanhas, escolhia
cinco dentre êles e os levava para um quaÍto sepa-
rado, desôalçava-os, lavava-lhes os pés, servia-os
humildemente à mesa. conduzía-os a dormir e os
despia êle próprio. Pela manhã, acordavâ-os, condu-
zia-os a uma igrey'a para assistirem à missa e os
levava em visita às principais igrejas da cidade.
Após e que, reconduzia-os à casa, f.azia-os almoçar,

I
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dava-lhes uma esmola e os despedia, recomendan-
do-se-lhes às orações

Era possuído de caridade semelhante para com
todos os infelizes. Visitava freqüentemente as casas
dos pobres, obtinha-lhes as coisas necessá.rias, com
a permissão dos pais. TOdas as sextas-Íeiras, visi-
tava as prisões da cidade e quando encontrava
pobres que não tinham o que comer, enviava-lhes
alimento com um pouco de dinheiro. Todos os
dom'r1gos, ia ao grande hospital servir os doentes
durante as refeições. A tanta piedade e caridade, o
jovem Ambrósio juntava uma puÍeza sem mancha.
O espírito das trevas empregava diversas ciladas e

se tran: Ícrmou de diversas maneiras, para f.azê.-lo,
cair. I\llas o santo adolescente descobriu-lhe tôdas
as insíciias e o punha em fuga com o sinal da cruz,

Os pais desejavam que êle se casasse . lâ
haviarn encontrado para êle um partido conveniente.
Para ccnduzi-lo a êsse passo, aos poucos, âcoÍlse-
lhavam-no a freqüentar as reuniões dos jovens
nobres de sua idade, de entreter-se como êles, com
cavalos, cães, e pássaros de caça. Mas, êles os fêz
conheccrerl qlle seu desejo era de renttnci ar a tôdas
as coisas do mundo e entrar na religião, a fim de
servir a Deus mais livremente. Falou-lhes cle tal
mancira, tão ef.icaz, que ninguém pôde se opor a sua
vontade. Pediu, então, humildemente, ao pai, Per-
missão para distribuir aos pobres uma parte de suas
imensas riqu .zas. O piedoso pai concordou de boa
vontade com o filho e êste, então, distribuiu centenas
de escttdos de ouro, sobretudo auxiliando as jovens
sclteiras pobres, que iam casar-se.

Ambrósio entrou para a ordem dos frades Pre-
gadores de Sena e recebeu o hábito com a idade de
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dezessete anos, no dia de seu aniversário, 16 de

abril de 1257. A pedido seu, foi enviado a Paris,
para se aperÍeiçoar na teologia sob a direção de

Alberto ó Grande. Seus progressos f.ízeram-no
admirado dos mais ínclitos filosofos e teóiogos. Êle
dizia dos escritos de Alberto o Grande e de Santo
Tomás, que julgava impossível serem obra humana,
mas de inspiraçãc divina. Pregou com grande recep-

tividade. Mas tal era sua humildade, que não qttis
receber o bacharelado. Foi enviado a Colônia, para
lá ensinar filosofia e teologia. En:inou, com efeito,
durante muitos anos, aprendeu o aiemão e começou

a pregar às populações, que a reputação da santi-
dade atraia de tôdas as Partes.

Os príncipes da Alemanha, onde não havia rei
universalmente reconhecido, estavam em guerra uns
contra os outros. Santo Ambrósio de Sena foi obri-
gado pelos superiores a trabalhar pela pacificação
da Alemanha. Por obediência, foi para as provín-
cias, onde os habitantes pareciam os mais intratáveis.
Pregou aqui e ali, principalmente nos lugares onde a
população eÍa mais belicosa e mais inflamada de

ódios. Os príncipes, gue o sabiam cheio do Espírito
Santo, eram assíduos às suas pregações. Sentiam-se
comovidos e iam procurá-la em sua cela, para rogâÍ-
lhe que fôsse o mediador para conciliar a paz entre
êles. E eis gue em pouco tempo a paz se restabele-
ceu entre os príncipes e os povos da Alemanha. Am-
brósio chegou mesmo a reuni-los toclos prontos para
marcharem em socorro do rei da Hungria contra os
infiéis. Estava ocupado com essa pacificação uni-
versal da Alemanha, guando seus compatriotas o
chamaram para lhe confiarem idêntica missão.
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A cidade de Sena tinha sido colocada em inter-
dito pelo papa Clemente IV, no ano de I 266, por ter
seguido o partido do imperador Frederico, exco-
mungado e deposto. Os habitantes de Sena tinham
sido absolvidos por Clemente IV, mas Gregório X
declarara que tinham recaído no interdito. Empre-
garam em vão vários príncipes para obterem â sus-
pensão da censura. Por [im, recorl'eram a assistên-
cia divina, pelas orações e esmolas e resolveram
enviar ao papa alguém que fôsse servidor de Deus.
Seus olhos se voltaram, então, para o bem-aventu-
rado compatriota, Ambrósio, que jâ lhes obtivera a
absolvição de Clemente IV. Fizeram-no, pois, vir
do interior da Alemanha e lhe rogaram interceder
ainda uma vez junto do papa Gregório. Por obe-
diência, recebeu o encargo. Advertiu-os de que era
necessário começar pela renúncia aos odios e às
inimizades gue os dividiam entre -si; e, para tanto,
pregou na praça gue ficava na frente da igreja de
sua ordem, porque a igreja mesma não podia conter
todo o povo que se comprimia para escutá-lo. Seus
sermões foram tão efic azes, que reconciliou tôdas as
famílias da cidade.

Chegando a Viterbo, onde então ficava a côrte
de Roma, solicitou audiência. O papa concedeu-lha
imediatamente, informado que foi da virtude e da
doutrina de Ambrósio. Depois, ouvindo-o f.alar,
concedeu à cidade de Sena a suspensão dô interdito.
Ao voltar, Ambrósio foi recebido com tôdas as
demonstrações de alegria pública. O dia de sua volta
tornou-se festa anual.

O santo papa Gregório X empregou-o seÍre-
lhantemente e com êxito na reconciliação de várias
cidades da Italia. Nesse ministério, à caridade mais
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ardente, Ambrósio iuntava a humildade mais Pro-
funda. Um homem poderoso, irritado com seus

esforços e com seus êxitos na pacificação geral, dis-
se-lhe um dia, em tom de ameaça: <<És um impostor,
um sedutor do povo cristão, um homem cheio de

ambição e de vanglória, digno do último suplício, que
te reservo, se não desistires de tua emprêsa>>. O
santo homem lhe respondeu humildemente: <<Deus

se chama rei da paz. E por isso que todo fiel deve
desejar a paz com o próximo. Detls não a concede
a não ser aos gue a concedem de bom coração aos
outros. O que eu faço não é por mim mesmo, mas
pela vontade daquele que tem o poder sôbre mim.
Agora, pois, se ê por minha causa, se ê que vos
perturbo, peço-vos perdão. Rogo a Deus que vos
perdoe as palavras proferidas pouco a propósito,_e
que não vos impute êsse pecado. Se mereço tôda
espécie de suplício, suportá-lo-ei de bom coração,
pela remissão de minhas faltas.>> A essas palavras
cheias de humildade e de calma, o magn ata táo cruel
e tão Íeroz, que não tinha nenhum temor a Deus, sell-
tiu-se tocado at+á o fundo da alma; atirou-se aos pás

do santo e lhe disse: <<Perdoa -rÍte , servo de Deus, e

roga por mim , para que êle me conceda a paz YeÍ-
dadeira; qt:anto a mim, estou pronto a Íazê-lâ coÍl-
tigo>>. O santo o levantou, abraçou-o ternarnente,
orou por e le e encontrou nêle, posteriormente,
ótimo cristão.

O bem-aventurado Ambrósio dizia, em suas
pregações, que a vingança eÍa um pecado de ido-
latria, visto que pertencia a Deus sômente, e que,
por conseqüência, aquêle que se vinga usurpa o lugar
de Deus. Um dia, apesar de tôdas as exortações,
um cidadão de Sena se obstinava em não perdoar.

tlT
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Então o santo lhe disse: <<Roqarei por vós.» O santo
não deixoü de f.azer por êle a seguinte oração:
<<Senhor |esus Cristo, por vossa grande providência
e solicitude que tendes continuamente para com o
gênero humano, e u vos peço interpoáhais vosso
poder nesta vingança projetada, e vo-la reservar, a
fim de que todos conheçam que a punição das ofen-
sas não pertence a ninguém, senão a vós sômente e
a fim de que a sensualidade não impeÇa o conheci-
mento de vossa justiça>>. Ambrósio ensinou pübli-
camente essa oração aos povos, exortando-os a
dizê-la por aquêles que se obstinassem em não per-
doar as injúrias. No momento exato em que o santo
homem f.azia essa oração, o vingativo se reconciliou
com os amigos e parentes, para náo f.azeÍ paz nem
escutar Ambrósio. Mas a oração do justo foi mais
poderosa. Repentinamente, êsse homem tão duro,
sentiu-se penetrado de compunção, e vieram-lhe à
memória tôdas as razóes do santo homem. Passou
dois dias sem quase comer nem dormir. Por fim, foi
com os amigos encontrar-se com o bem-aventuraclo
Ambrosio, para lhe rogar fizesse as pazes entre êles
e lhe perdoasse sua falta.

Santo Ambrósio de Sena continuou essa vida
de zê1o, de caridade, de pregação e de milagres até
morrer, o que aconteceu em Sena, no dia 20 de
março de 1286.
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O BEM-AVENTURADO HIPÓLITO
GALANTI

O bem-aventurado Hipolito Galanti era natural
de Florença, onde nasceu "* t 2 de outubro de 1 565,

de pais .ú;u probidade e virtude eram a principal
ríqueza. Sua juventude foi tão edificante, que, com

apenas doze anos de idade, atraiu sôbre si a atenção
d; arcebispo de Florença, Alexandre de Médicis,
mais tarde papa sob o nome de Leão XI, e foi encar-
regado por-êjse prelado de ensinar os primeiros ele-
mãntos 

'da 
religíão a outras pessoas da sua idade.

Durante longos anos, dividiu o tempo- entre o tra-
balho gue rúu profissão exigia (era fabricante de

tecidos cle sêda ) , ur obras de caridade e o cuidado
de sua própria santificação.

Fica-se admirado de que,. sem bens, sem prote-
tores, sem conhecimentos, tenha podido f.azer tanto
bem em uma cidade como Florença. Fundou uma
congregação que se ocupava exclusivamente de
instruir na religião crianças de ambos os sexos e
mesmo pessoas adultas que viviam na_ ignorância dos
deveres e dos primeiros mistérios da religíão. O
número das almas que arrancou, por êsse meio, do
abismo da perdição e do desespêro, é quase infinito.

O zêlo de HipOlito teve inúmeros imitadores em

tôda a ltália, e em poucos anos lá se radicaram, com
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o nome de ordem da doutrina cristã, inúmeras ccr-
gregações que se propunham o mesmo fim e seguiam
a mesma regra que êle havia dado à sua. Morreu
em odor de santidade no dia 20 de março de 1619,
com a idade de apenas 55 anos. Várias vêzes teve o
dom da profecia. seu nome é ainda hoje venerado
grandemente na Toscana e nas províncias vizinhas.
Foi beatificado por Leão XII, no dia 15 de maio
de I 823.

***
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sÃo voLFRÃO (n)

BisPo e Conf e.s§or

volfrão nesceu em 647 , quando do rei clóvis II,

em Mauriiiy, Gatinais, perto de Fontainebleau, filho

ã;; ofi.iuí do. exércitos reais, chamado Fulberto'
Admitido na côrte, ali viveu até a morte do pai,

quando, achando que a vida que levava era preiu-

áã;a; salvação ãu alma, piedosamente deixou o

século, Í.azendo-se religioso.

Morto Lambert, bispo de Sens' elr 682, o clero

e oS fieis, acordados, 
-escolheram-no para bispo

daquela cidade.

São Volfrão foi
célebre pelos milagres.

pastor vigilante, Piedoso e

a digni-
falar de
desejoso

Tendo, depois de certo tempo, deixado

ôade de que fOra revestido, por ter ouvido
missionários que evangelizav am a Frísia, e
de imitá-los, Para lá se [oi.

São Willebrod, com outros missionários inglê-
,er, truúalhava com grande êxito na conversão dos

frisões, sob a proteçáo de Pepino, e tal reputação

de Fontenele, onde o Santo
anos de apostolado, que as

na Frísia, bom sucesso. O

foi gue atraiu Volfrão.
Dizem as tradições

faleceu, depois de cinco
suas pregações tiveram,
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São Voifráo. bispo de Seus. Segundo uma miniatura do século IX.
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santo apóstolo batízou um certo número de pagãos
convertidos, entre êles o filho do duque Raclbod.

Na Frísia daqueles tempos, costumavam os
pagãos sacrificar crianças e adolescentes aos
demônios.

Um dia, a um pobre coitado, chamava-se Ovon,
foi-lhe restituída a vida, quand o, ja morto de algum
tempo, pendia duma corda, enforcado ( I ) .

São Volfrão faleceu em 704, quando, vindo
dentre os frisões, jazia retirado na abadia de Fon-
tenelle.

(1) Ver §anto Íffilterod, ? de nQvqm.h{q,,

-
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sÃo MARTTNHO DE BRAGA (*)

Bispo e Confe.ssor

São Martinho era originário da Panônia. |ovem
ainda, deixou a terua natál e, depàir de pereâri-*
pelq Terra Santa, chegou a Espanha, na 

-Galícia, 
a

gual encontrou infestada pela heresia ariana.
Ora, o filho do rei Teodomiro estava sària-

mente doente, e a lepra grassava pelo país. O rei,
para conseguir a cura do filho, e o livramento dos
súditos do terrível mal, enviara uma comissão ao
túmulo de sao Martinho de Tours, prometendo
renunciar ao êrro e abraç ar a verdade ira f.ê se visse
curado o filho e o país livre do flagelo.

Martinho de Braga chegara à Galícia justa-
mente naqueles negros dias, e exerceu, com as
prédicas realizadas, grande influência sôbre o rei
e o povo, encaminhando-os ao catolicismo.

Querido do rei, Martinho conseguiu fund.ar
vários mosteiros, o principal dos quais foi o de
Duma, perto de Braga. Abãde da nova fundação, o
Santo continuou com as pregações, transformando
completamente- o espírito do povo, tanto das grandes
cidades como das províncias, as vilas, aldeias e luga-
rejos perdidos nos vales e nas serras.

Tal obra valeu-lhe a dignidade episcopal: os
bispos da província, em conÇílios em Brãga e Lugo,
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de acôrdo com o rei, decidiram erigir em bispado a
abadia de Dum d - e São Martinho foi nomeado seu

primeiro titular.
Era em 567 , e aquela dignidade em nada trans-

fcrmou no Santo o gêrero de vida que levava. Com
a mesma humildade, doçura e espírito de justiça,

continuou a governar os religiosos.
Morto o bispo de Braga, Martinho sucedeu-o.

E tanto trabalhou para extirpar heresias, vícios e
erros, que foi olhado, depois de morto (589), como
um apóstolo.

No mesmo dia, ; ;ioquia, os santos ]osé e
Lucas, mártires (epoca desconhecida).

Na ltalia, em Forli, os Santos Grato e Marcelo,
confessores.

Em Metz, Santo Urbício, bispo e confessor,
falecido em 450.

Em Constantinopla, São Tomás, bispo. Primei-
ramente diácono da grande igreia de Santa Sofia,
depois guardião (sacrístão) na épo_c_a de ]oão, ape-
lidado o |eluador, sob o imperador Maurício, Tomás
sucedeu a Ciríaco como patriarca. Faleceu em 610.

Na Inglaterra, Santo Herberto ou Heriberto,
conf essor, padre, íntimo amigo de Sao Cutberto.
Viveu como anacoÍeta numa ilha do lago Deruent-
Water, Cumberland. Ao amigo, todos os anos, ia
visitá-lo na ilha de Farne, com êle passando alguns

dias em palestras sôbre a vicia futura. Quando São
Cutberto lhe disse gue se ia do mundo, Herberto
pôs-se a chorar, suplicando ao companheiro que não
se Íôsse, deixando-o só, Pediu-lhe, então, gue
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rogasse a Deus, para que o Senhor o levasse também.
E assim [oi: San to Herberto faleceu no mesmo dia e
na mesma hora gue o amigo (687 ) .

Em Fontenelle e em Flay, o bem-aventurado
Benigno, abade e confessor, que pertencia a uma
nobre família franca. Sucessor do abade Bain na
abadia de Fontenelle, tomou o partido de Carlos
Martelo contra RagenÍreclo, sendo, então, conde-
nado ao exílio. Passada a perseguição, Benigno
retirou-se para Flay, perto de Beauvais. Carlos
Martelo, virtuoso, tornou o bem-aventurado a Fon-
tenelle, onde morreu em 723.

Na diocese de Estrasburgo, São Remi, bispo e
confessor. Filho de Hugo, conde da Alsácia e sobri-
nho de Santa Odila, foi educado na abadia de
Munster, próximo de Colmar, onde se f.êz religioso e
depois abade. Bispo de Estrasburgo, eÍl seu testa-
mento, curioso, constituiu como sua herdeira uni-
versal a bem-aventurada Virgem Maria, a qual
suplicava que velasse pela execução de suas últimas
vontades. Falecido em 783, foi sepultada na abadia
de Eschau.

Na Hungria, o bem-aventurado Maurício .

Csaky, O. P., confessor. Descendente da família
real húngara, nasceu em 1281. Ao ouvir um pre-
gador dominicano a falar sôbre Santo Aleixo, deci-
diu consagrâr-se a Deus. Obrigado, porém, a
casar-se, com a espôsa viveu em completa continên-
cia, só se dando à religião quando, insressando
aquela num convento. passou êle ao mosteiro da ilha
de Santa Margarida, no Danúbio. Favoreciclo com
o dom dos milagres, faleceu o bem-aventurado Mau-
rício Çsaky em 1336,
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Em Mantua, o bem-aventurado Batista Spang-
rrtrolo, confessor, nascido em 1448 e falecidcl em

t 516,
No mesmo dia, Santa Fotina, de Samaria, com

a bem-aventttrada Virgem Mar ia, máe de Deus. Sua

festa se celebra no domingo da oitava da Assunç_ão.

Na Ásia, Santo Arqúipo, companheiro dc São

Paulo em seus trabalhos. Êste grande apostolo dele
Í.az menção na epístola a Fllamon, e na que escreveu
aos Colossenses.

Na Síria. os santos mártires Paulo, Cirilo,
Eugênio e quatro outros.

No mesmo dia, Santa Fotina, de Samaria, com

seus dois fiihos ]osé e Vítor. Os Santos Sebastião,
oficial do exército; Anatólio, Fócio, Fofídia, assim

como as sairtas Parasceve e Ciríaca, irmãs, tendo
confessado a Cristo, sofreram o martírio.

Em Amiso na Paflagônia, as sete santas mulhe-
res, Alexandra, Claudia, Eufrásia, Matrona, |uliana,
Eufêmia, Teodósia, que sofreram a morte pela f-é,

Foram seguidas de duas outras mulheres, Santa
Derfuta e sua irmã'

Em Apolônia, São Niceto, bispo morto no
exílio sofrido por causa do culto das santas imagens.
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SÃO BENTO

Enquanto no Oriente 6 imperador |ustiniano se
ocupava com f.azer e desfazer leis, costumes, coÍls-
truções, sedições, um homem pobre, saído quase que
de uma caverna, fundou no Ocidente uma legislação
e uma sociedade novas, para quem quise§se a ela
submeter-se. Uma legislação e uma sociedade que
tinham por objetivo praticar a perfeição do cristia-
nismo; uma legislação e uma sociedade que, de fato,
civilizaria as nações bárbaras, lhes ensinaria a Íê
e a cultivar as terras, desenvolver as ciências e as
artes, e realizaria assim os votos de Boécio e de
Cassiodoro, transmitindo aos séculos futuros os
tesouros literários da antiguidade, seja eclesiástica,
seja profana. O nome dêsse homem era Benedito ou
B-ndito, do qual se formou Bento. Bendito de nome,
êle o foi principalmente nas obras. Nasceu por volta
do ano de 480, de uma família de grande consicie-
ração, nos arredores de Nórsia, no ducado de Espo-
leto. O pai chamava-se Eutrópio, a mãe Abun-
dância. |ovem ainda, foi enviado a Roma para Í.azer
seus estudos. Mas, vendo a corrupção da juven-
tude das escolas, retirou-se secretamente da cidade
e, furtando-se inclusive da governanta que s havia
acompanhado, foi para um lugar chamado Sublac,
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a quarenta milhas de Roma, onde se fechou em uma

.u.r"rrru muito estreita' Estava com catorze ou

guinze anos. Ficou três anos nessa caverna' sem

qr" ninguém soubesse de nada' exceto um monge

que o encontrã" ""*a solidão; Bento confessou-lhe

seus desígnios, e o monge, Prgmetendo-lhe 
guat+.ut

,ágrea", 
"vestiu-o com um hábito monástico e lhe

d.i, todos os recursos que dale dependiam. Romano,

era o nome do mong", *o'ava em um mosteiro da

vizinhança, .ob a iireção de um abade chamado

T;;J"io. Mu, de vez em quando escapava e levava'

em certos dias, o que economizava de sua porçao' a

São Bento. Comã não houvesse caminho lara
chegar à caverna, pelo lado do mosteiro de Teo-

á;a;, Romano amarrava o pão a tlma corda coÍl-
priau, com um sininho, para chamar a atenÇão de

Bento e Para que êste o aPanhasse'

vivendo assim na caverna, sem nenhum comér-

cio com os homens, não sabia nem em que dia se

encontrava. No dia de Páscoa do ano de 497 , um

,u."rdote havia preparado sua reÍeição. Deus fê-lo

saber, por revelação, o lugar em .que se encontrava

seu servo, morr"rrdo de [ome. Êle se pôs imediata-
mente a caminho, através de valezinhos e rochedos,

até alcançar a caverna, A primeira coisa que ambos

f.ízeram foi Íezarem juntos e se entreterem em

,egridu com coisas divínas. Ao [im, o sacerdote lhe

ãiJr", <<Levan ta-te e comamos, porque ê hoie dia

de Páscoa.>> Bento respondeu: Sei bem -que é- a

f".ta da Páscoa, pois tenho a felicidade de vê-lo'
O sacerdote lhe dísse novamente: E de fato a sole-

nidade pascal, o dia da ressurreição do Senhor,

no qual àão tottvém que jejues' e fui enviado expres-

samente para tomarmos juntos os dons de Deus.
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Então, comeram juntos, bendizendo o senhor. Ter-
minada 3 refeição, o sacerdote tornou à sua igreia.

Pelo mesmo tempo, alguns pastôres o ercor-
traram escondido na caverna. 

.vendo-o 
coberto

com uma pele de ovelha, através. das urzes, toma-
fârn-Ílo por um animal. M_ur quando souberam que
se tratava de um servo de Deus, encheram-se de
veneração por êle. Alguns, cativados por suas pala-
vras, deixaram os costumes brutai. 

" 
a" converteram.

Desde êsse tempo, começou a ser conhecido de tôda
a vizinhança. Muitos vinham vê-lo e lhe traziam
comida. Êle, para lhes agradecer, alimentava-lhes
as almas com diversos corselhos salutares. o de-
mônio ficou inwejoso. Um dia, Bento estava sôzinho,
quando a lembrança de uma mulher que vira havia
muito tempo, excitou nêle tentação tão violenta, que
estêve a ponto de abandonar a solidão. Mas imedia-
tamente, iluminado pela graça de Deus, voltou a si,
atirou-se a um arbusto de urtigas e nelas rolou du-
rante muito tempo,- nu; quando se retirou, o corpo
lhe sangrava. As dorer áo corpo preveniram as da
alma e a dor apagou a voluptuosidãde. o frutÀ q;;
colheu dessa vitória foi quá, desde então, não táve
semelhantes tentações.

seu nome tornou-se célebre. Muitas pessoas
deixaram o mundo e se reuniram sob sua áireção.
Pouco distante de subiac, havia um mosteiro, .rp
abade havia morrido. A comunidade, po, .rÍragío
unânime. elegeu Bento para ser-lhe o rúc"rror. ôt
religiosos vieram proeurá-lo e lhe pediram que acei-
tasse o encargo da direção do mosteiro. Bento
recusou-se durante muito tempo, dizendo que não
havia compatibilidade de modoi de agir. Mas, final-
mente, cansado pelos importunos, concordou em
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aceitar o cargo de abade. Bem d3pressa se arr€pen-

deram da eslolha que haviam feito, porque Bento

queria que se sujeitâssem a viver de acôrdo'com o

estado, obrigava-os a isso e os corrigia. Olh.a-

vâÍl-Ílo, entào, como um homem sem experiência,

duro e sem misericórdia, pouco indicado para dirigir
ã, 

- 
ortror. Dissimularam, todavia, a cólera' no

comêço. Mas, vendo que a severidade continuava
na mesma intensidadá, e achando insuportável
deixar os antigos hábitos, tomaram unânimemente

; áecisão de J" desf.azerem dêle, dando-lhe vinho

envenenado.
Quando êle estava à mesa, apresentaram-lhe,

para benzer, o primeiro copo, que era para êle' Todos'

."grndo o .oriume do mosteiro, segurando nas mãos

os copos, esperavam a bênção, que erapara todos' ao

mesmo tempo. Bento estendeu a mã o e f.ê.2 o sinal

da cruz. Imediatamente, o copo, no qual Se erCo1l-

trava a bebida mortífera, quebrou-se como se nêle

tivesse sido atirada uma pedra, O homem de Deus

compreendeu logo de que se tratava. E, levan-
tando-se da mesá, disse aos monges, com expressão

tranqüila: <<Que Deus Todo-Poderoso tenha pie-
dade-de vós, meus irmãosl Por que me quisestes tra'
tar dessa forma? Não vos disse gue nossos costumes

eram incompatíveis? Ide procurar um superior -gue
vos conr.rrhu; não me tereis no [uturo>>' Tendo-lhes
assim falado, retornou para a querida solidão. Era
pelo ano de 510.

Suas virtudes e seus milagres atrairam tantos
discípulos para a solidão de Sublac, que êle construiu
ro5 á.r"dores doze mosteiros, em cada um dos quais

colocou doze monges sob a direção de um abade
submetido à sua supervisão. Ainda conhecemos os
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lugares s os nomes dêsses mosteiroç, A reputação
de são Bento passou para Roma, de onde sâ estàrr-
deu para as provínciâs mais.afastadas. os mais
nobres dessa cidade 

_e as pessoas de piedade vinú;
vê-lo na solidão. Alguns lhes derãm seus [ih;;,
não para os educar na ciência das artes vãs e inúteis,
pas para formá-los na virtude e na piedade. Equício
lhe deu o filho Mauro, com doze uno, de idadà. o
patrício Tértulo sêu filho Placido, ainda menino,
{y"r pessoas de grande esperança. As atas de são
Placido se refere* a isso co*o sendo no ano de'522.

Nesse ano, e durante os seguintes, São Bento
operou várias maravilhas, gue os biografos tiveram
o cuidado de relatar. Entre êsses uutores, o prin-
cipal.é o.papa são Gregório o Grande, que escreveu
a vida do santo, com o testemunho dé seus discÍ-
pulos imediatos. Bento morava em 52g e* u* do,
doze mosteiros, p_ouco afastado do lago de sublac,
guando o jovem Plácido, indo buscar ãgru, caiu no
Iago; a água o levou para longe da terra, mais ou
menos à distância- gue poderii ser coberta por um
dardo. Ao saber do acontecido, Bento chamãu i*e-
diatamente Mauro, dizendo-lhe: <<Meu filho, .or"L,
êsse menino caiu no lago e a água o arrasta>>. Mauro
pediu-lhe, como de coltume, ã bençao, correu até o
Iugar on_de_ a água arrastava Placidó, 

", 
agarrando-o

pelos cabelos, voltou com 6 rresÍlo cuidaão. Assim
que alcançou a terra, olhou para trás e, vendo gue
tinha caminhado sôbre a 'âgua, foi tomado 'de
espanto. contou o fato a sãõ Bento, gue atribuiu
êsse milagre à sua obediência. Mauro, porém, o atri-
buiu à ordem de seu superior, sustentándo que não
poderia ter parte em uma coisa gue f.izera sem per-
ceber. Placido decidiu a guestão, ãizendo: «euando
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fui tirado da água, vi sôbre minha cabeça a melote
do abade. E ele mesmo me tirava da água.>> A melote
era uma pele de ovelha, gue os mong es traziam sôbre
os ombros.

Como o fervor crescesse nesses mosteiros, e
grande número de pessoas, sempre crescente, aban-
donasse a vida do século para abraçar o iugo do
Salvador, o sacerdote de uma igreja da vizinhança
se encheu de inveja para com São Bento. Chama-
va-se Florêncio e seu neto foi mais tarde subdiácono
do papa São Gregorio, que refere o fato. Êsse sâcer-
dote, invejo-so do santo, pôs-se, então, a criticar-lhe
o modo de vida, ? â demover de irern veÍ 6 Santo
todos que podia. Vendo, porém, que sua maneira de
agir provocava elogios e convertia número cr€s-
cente de almas, deixou-se cegar pela inveja. Queria
ser elogiado como Bento, szm levar a mesma vida.
Enviou, então, ao servo de Deus, como uma esmola,
um pão no qua I colocara veneno. São Bento tomou
conhecimento disso e nem tocou no pão. Florêncio,
não podendo matar o corpo do santo, procuÍou cor-
romper as almas dos discípulos. Introdu ziu no jar-
dim do mosteiro onde Bento morava, sete jovens
nuas, para provocar com seus olhos lascivos, a ima-
ginação dos monges. São Bento, vendo que tudo
aquilo se f.azia por sua causa ünicamente, deixou
todos os mosteiros sob a direção dos superiores que
jâ designara e partiu com alguns religiosos, para
se estabelecer em outro lugar. Florêncio estava no
terraço da casa, quando soube da partida de Bento.
Quando estava para rejubilar-se com isso, o terraço
desabou e se despedaçou. São Bento não estava
ainda a mais de três milhas de distancia. Mauro,
seu discípulo, correu imediatamente a dizer-lhe:
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<<Voltai! Voltai! O sacerdote que vos perseguia
acaba de morrer>>. Mas o homem de Deus se pôs a
chorar amargamente; primeiro por causa da morte
de seu inimigo. Depois, por causa da alegria de seu

discípulo em vista do acontecido. E impôs uma peni-
tência a êste, por causa dessa falta.

Dessa mãneira Bento partiu de Sublac e foi
para Cassino, peguena cidade sôbre a encosta de

ãltu montanha no país dos samnitas. Havia no
cume da montanha um antigo templo de Apolo, que

os camponeses ainda adoravam. E ao redor, bos-
ques consagrados ao ídolo, onde faziam sacrifícios.
Foi lá que Bento se fixou. Quebrou o ídolo, derru-
bou o altar, os bosques e construiu um oratório de

São Martinho, no templo mesmo de Apolo e de São

|oão, no lugar onde estavam o altar dos ídolos e

iniciou um trabalho de instrução da religião verda-
deira para todo o povo das vizinhanças. Trabalhou,
depoiÁ, no alojamento dos religiosos, que não tinham
outro arquiteto senão êle mesmo, nem outros oPe-

rários que os próprios monges. Segundo se afirma
a fundação deÁse mosteiro foi por volta de 529. Mas
tudo isso não foi sem suportar, como outrora âCor-
tecera a Santo Antão, inúmeros assaltos do espírito
maligno. Vári as vêzes êle apareceu ao santo, náo

em sonho, mas a olhos vistos, sob formas horríveis,
com olhos Ílamejantes, dizendo-lhe injúrias, lamen-
tando-se com giandes gritos da violência que lb"
f.azia, acrescen-tando, põt alusão ao seu nome de

Benedito: «Maldito, e não bendito, que fizeste
comigo? Por gue me persegues?>> Os religiosos tam'
bem ôuviam-lhe a voz e as palavras, mas sômente
Bento o via. Um dia em que os monges trabalhavam
no reerguimento de um muro, o santo mandou dizer-
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lhes, de sua cela: <<Estai atentos, porque o espírito
maligno irâ a vós neste momento>>. Apenas o emis-

sário acabara de pronunciar eSSaS palavras, o muro
caiu, atingindo ,", menino do mosteiro, quebran-
do-lhe os bssos. Os monges, aflitos, levaram-ÍIo â
São Bento, que Íêz com que o colocassem sôbre sua

esteira. Depois, fechando a cela, orou com fervor
e o enviou, em seguida, para voltar a trabalhar no
muro, tão bom quanto antes.

O número dos discípulos aumentava dia a dia.
São Bento deu-lhes, então, uma regÍa, iulgada tão
sábia, que, com o decorrer do tempo, foi aceita em

todos os mosteiros do Ocidente, como a de São Ba-
sílio foi nos do Oriente.

A vida monástica não tem por fim observar
apenas os preceitos do Evangelho, mas ainda os

cônselhos, á saber: a continência perfeita, a pobreza
voluntária, a obediência religiosa. Os preceitos obri-
gam todos os cristãos; os conselhos de perfeição são
apenas para os que desejam praticâ-los e para aquê-
les chamados por Deus. ]esus Cristo disse a todo o
mundo: «Se alguém quiser vir após de mim, rerur-
cie a si proprio, carregue sua cÍuz e me siga. Se
alguém não renunciar à sua família, a tudo o que
possui, e, mais ainda, a si mesmo, não poderá ser meu
discípulo>>. Assim, para ser verdadeiro discíptiio de
Cristo, f.az-se mister renunci aÍ a tudo, ao menos de
coração e de afeição. Mas êle diz mais ao 1'ovem:
<<Se queres ser perfeito, vende tudo o que possuis_,

da o dinheiro da venda aos pobres e segue-Irle)). E
para praticar êsse conselho de perfeição e para
seguir em tudo a )esus Cristo, que a vida monástica
tende. )esus Cristo, a puÍeza em pessoa, nasceu de
uma virgem, viveu virgem, morreu virgem e, no céu,
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está rodeado de uma multidão de virgens; ]esus
Cristo, o Senhor do cáu e da terra, naiceu pobre,
em um estábulo, viveu pobre, sem ter em que
repousar a cabeça e morreu pobre, despojado até
das próprias vestes. E não teve sequer um lugar
para ser enterrado, que fôsse seu. |esus Cristo, e,
soberano do universo, foi obedecido durante tôda
sua vida, foi obediente atê a morte e morte de cruz.
Eis o modêlo, eis a regra viva da vida monástica.

Sem nos determos nas palavras, vamos ao fun-
do, ao âmago das coisas. Quando os filósofos da anti-
guidade nos traçam com a imaginação o retrato de
seu sábio; quando no-lo mostram superior ao prazer
e à dor do corpo, superior às honras e riguezas do
mundo, superior à inconstância natural do homem,
e seguindo em tudo a razáo e a sabedoria, não vos
Íazem o retrato do verdadeiro monge, que, pelos
votos religiosos, se eleva acima dos pra zeres e das
riquezas, acima de sua própria inconstância, colo-
cando-se na feliz necessidade de Íazer sempre, na
vontade do superior, a vontade de Deus, isto é, o que
é perfeito? Os esforços dos filosofos em colocar na
prática suas idéias não foram ensaios frustrados da
vida monástica? Os Padres da Igreja não tiveram
razã,o de dízer qlre a vida monástica eÍa a verda-
deira filosofia?

Vemos os traços disso no Antigo Testamento.
As crianças dos profetas, que, sob a direção de Elias
ou de Eliseu, viviam em comum nos desertos ou às
margens do |ordão, eram os monges e os cenobitas
de Israel. Na Igreja cristã, essa tendência a se reti-
rar do mundo para viver na calma da solidão, mani-
festou-se em todos os tempos. Desde os primeiro§
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séculos, sob o nome de ascetas, as almas de elite se

reuniam em número mais ou menos grande, sela na
cidade, seja no campo, para se dedicarem mais

ef.icazmente à perfeição. Essa tendência, aumerrtada
pela perseguição dos idólatras e talvez tarnbém
peia vida pouco edificante de numerosos cristãos
do mundo, povoou mais tarde os desertos do Egito,
da Palestina e da Síria. O Ocidente também sentiu
êsse impulso. Vimos) na ltália, o mosteiro de Santo
Eusébio de Vercelli; na África, os de Sar..to Agos-
tinho e de Sao Fulgêncio. Na Galia, os de São Mar-
tinho, de São Germano d'Auxerre, de Lárins, de
Condat; o de São Severino em Nórica, sem contar-
mos inúmeros outros. Mas, guase cada mosteiro
tinha sua regra particular. Algumas vêzes muda-
va-se. Ademais, além dos ermitães gue viviam
sôzinhos, muitas vêzes sem nenhuma regra nem

orientação certa, havia monges vagabundos 9ue,
sem observar regra nenhuma, corriarn o mundo ou

se juntavam durante algum tempo, para viverem
segundo suas fantasias, pouco mais ou menos como

Luciano nos mostra os Iilósofos de seu tempo, em

particular os filósofos cinicos. Foi para remed iat a
iodos os inconvenientes, prevenir todos êsses afas-
tamento s e trazer constantemente todos oS seus dis-
cípulos à perfeição religiosa, que São Bento escreveu

sua regra da vida monástica.

São Bento terminou a regra dizendo que a redi-
gira, para dar, aos gue â pratícassem, princípios de
úroa vida honesta e alguns começos das virtutles reli-
giosas; que os gue desejassem tender à perfeição,
encontrariam as regras nas Conferências de Cas'
siano, nas Vidas dos Padres e na Regra de São
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Basílio. vê-se gue êle mesmo havia bebido nessas
Íontes, par-a se aperfeiçoar e para formar a legis-
lação que legou aos discípulos. O papa São Gre-
gorio o Grande encontrou-a escrita com pouca
clareza .e prudência. Conta-se que um príncipe,
Cosme de Médicis, a lia assiduamãnte, e gúe, intãr-
rogado a êsse respeito, respondeu que os preceitos
lhe pareciam muito apropriados, pelã sabedoria que
continham, para ajudá-lo a bem governar seus
Estados

É uma verdade primeira da [e cristã, que Deus
nos criou e nos colocou no mundo, para conhecê-lo,
amá-lo, servi-lo e, por êsse meio, merecer a vida
eterna, gue consiste em vê-lo, admirá-lo, amá-lo,
possuí-lo imediatamente tal como é, e não como nos
aparece através do véu das criaturas ou dos misté-
rios da f+á. Es;a destinação, infinitamente glorioÇ
merece gue o homem para ela tenda com al fôrçus
de sua alma e do corpo. Disso depende, com efeilo,
a grand e??, a felicidade, a glória para a eternidade
inteira. Mas fregüentemente o coração do homem
se deixa dividir entre Deus e a criatura, entre Deus
e as bagatelas que o arrastam e o degradam, A
vida religiosa, a regra de São Bento eú particular,
tem por obletivo arrancar do coração do homem
essas insignificâncias, a fim de que se eleve, sem
obstáculos, com liberdade sempre mais feliz e ati-
vidade sempre mais calma, à destinação imortal.

Mas eis gue o mundo não compreende e não
sabe compreender. De outra forma, não seria mais
o mundo. Seu ponto mais alto a atingi r ê. a felicidade
terrena. Êle a procura por tôda parte, serl eÍlcor-
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trâ-la, O verdadeiro monge a encontra por tôda

parte, sem Procurá-la'
' Com efeito, que ê a felicidade? Não é a calma

do coração, o contentamento da alma? Ora' o reli-

ãio* ti"f, cuig coração e cuja {Tu se elevam sem

cessar para 
'Deus, para agradá-lo' não encontra

á;J" lágo êsse conientamento e essa calma? Ade-

mais, por que é o homem infeliz? É' porque tem pai-

xões que o atormentam; ê qYe tem ,brigas 
com os

outrosi é gue não se encontra de acôrdo consi-go me:-

mo e d"rorui;raá enfado, não sabe o gue f azet do

seu tempo e de sua pessoa' Ora' a vida monástica

.ártu p"i 
^ 

,ui, tuã; iJ... Ela 1az morrerem dentro do

homem tôdas as paixões más ou inúteis, par a lazer

voltarem-se para a prática das virtudes mais P?Í-
feitas, tôdas ãs potêácias de sua alma. Ela extjrpa

do coração iíe'u idéia da proprieclade individual,

.ottu.rdo, assim, a câusa principal de tôdas âs Çüe-

relas com os outros. Prescreve para cada instante

da noite e do dia uma ocupação cristã e meritória,

não permitindo dessa forma que o homem se sinta

i"""àiao pela tristeza interior, por não saber o que

íurir. Assim a vida monástica, que não se propõe

diretamente senão a felicidade celeste, obtêm iá agui

no mundo, a felicidade terrena'

Pelo ano de 544, fotila, rei dos gôdos na ltália,

em meio uo, combates e marchas' quis v9r São

Bento, pois ouvira dizer que possuía o dom cla pro-

fecia. Éoi, portanto, ao mosteiro, e, parando a cetta

distância, mandou que êle viesse. Ousado como eÍa,

quis experimentar o santo. Enviou um dos seus

ãrà.aãí Rigor, vestido.com as vestes e com o cal-

õado do rei,ãcompanhado de três senhores que esta-
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são Bento reprova a Tótila o ter querido enganá-lo e prediz_lhe a morte.Segundo uma pintura a fresco de Spinelli d,A,rezzo, Século XIII.
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vam ordinàriamente ao lado de sua pessoa, com
guardas e grande cortejo. Rigon entrou no lros-
teiro. São Bento que se encontrava sentado, âo
vê-lo, gritou-lhe, de uma distância que podia ser
ouvido: <<Meu filho, tira essa roupa, que não te per-
tence>>. Rigon atirou-se por terra, espantado por
ter querido enganar tão grande santo. Os que o
acompanhavam f.izeram o mesmo, ?, sem ousar se

aproximarern de Bento, voltaram para o rei. Tre-
mendo, contaram-ihe como iinham sido desmasca-
rados tão depressa. Então, Totila foi pessoaknente
procurar b santo e, assim que o Yiu, atirou-se ao
chão, sem ousar aproximar-se. Sao Bento, que
estava sentado, disse-lhe por três vêzes que se levan-
tasse. Como o rei não ousasse f.azê-Lo, foi levantá-lo
e lhe disse: <<Tu praticas muito mal e iâ o praticaste
demais. Cessa com tuas injustiças. Entrarás em

Roma, passarás o mar, e, após nove anos de reinado,
mcrrerás>>. Tudo isso se cumpriu à risca. O rei,
espantadíssimo, recomendou-se às orações do santo
e se retirou. E a partir de então, foi menos cruel.

São Bento terminou tranqüilamente os dias, em
meio a guerras e revoluções na Itália. Tinha uma
irmã chamada Escolástica, cu;'a vida vimos no dia
10 de fevereiro. São Bento não viveu muito tempo
após a morte da irmã. No mesmo ano, em 543, pre-
disse a alguns dos discípulos que com êle moravam
sua morte, pedindo-lhes guardassem segrêdo, A
outros mais afastados, deu sinais, gue lhes indica-
riam ter chegado ao fim. Seis dias antes de falecer,
mandou que abrissem a sepultura. Foi, então, âco-
metido de febre violenta, que aumentava dia a dia.
No sexto dia, f.êz com que o levassem para o orâ-
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tório, onde recebeu o corpo e o sangue do Senhor.
E, erguendo os olhos e as mãos para o céu, entre os
braços dos discípulos gue o sustentavam, entregou
o espírito a Deus, orando, no dia 2l de março de
543, um sábado, aos 63 anos de idade. Foi enterrado
no oratorio de São |oão Batista, que construíra ern
iugar do altar de Apolo. Na caverna de Sublac qrle
habitara, operou inúmeros milagres.
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BEM-AVENTURADA SANTUCCIA
TERREBOTTI (*)

Viúoa

Santuccia eÍa natural de Gubbio, tâ Umbria.

Casada, teve uma filha, ]ulia, qlle pouco viveu'

Morta a filha, Santuccia, de comum acôrdo com

o marido, abraçou a vida monástica. Êle professou

na abadia de Sao Pedro de Gubbio, e ela, com o

consentimento do abade, consagrou a tigueza q11e

dossuía na construção de um convento perto da

.idud", sob a invocação de Nossa Senhora, convento

il; 
-r"c"b"u 

a denôminação de Ser"ra della Ma:
donna.

Sob a regra de São Bento, a nova fundação'

com Santuccià como abadêssa, desenvolveu-se tão

ràpidamente que os temPlários ofereceram à funda-
dora a igreia ãe Santa Maria lília, de Roma'

Surla*ente, a bem-aventurada faleceu em 1305'

***

No mesmo dia, em Alexandria, a festa de vários
santos mártires, que, sob o imperador Constâncio e

o prefeito Filagro, foram massacrados na -igreia, no

diã de sexta-fãira santa, numa irrupção de arianos
e de pagãos. <<As santas virgens, escreveu Ata-
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násio, forane tratadas. da maneira mais indigna, os
monges tiveram os pes queimados, e os demais cris-
tãos cruelmente tratados, vergastados e, afinal,
atirados no cárcere>>. Atanásiá, gue escapou do
motim, descreveu a cena numa carta encíclic i 1zzo1 .

- _ 
Na região lionesa, São Lupicínio, abade, muito

celebrado pela vida santa e a 
-glória 

dos milagres.
Irmão de Romano, a êle juntou--se na fundaçãã a"
dois mosteiros, falecendo em 480. Enterraào 

"*Lauconfle, os beneditinos honram-flo corro santo de
sua ordem.

Na Irlanda, Santo Endeu, abade e confessor,
filho do rei de oriei, conall Derg. sucedendo e pai
em 450, instado pela irmã, Santa Fanchea, f ê.2'-se
religioso. Vivendo em Rosnat, sob o abade Man-
senus, estêve em Roma. De volta, conseguindo co
rei de Münster um terreno na ilha de Arran", ali conS-
truiu um grande mosteiro, o de Killearey ou Arran-
more. Faleceu em 54.0.

Em Valença, [oão de Bonnevaux, bispo e cor-
fessor, nascido em Lião. Primeiro abad" d" Bonne-
v.aux, depjis bispo de Valença (ll4l ), procurou a
glória de Deus, a santificação do rebanho e a própria
salvação. Faleceu em paz no ano de 1146. 

'pio 
X,

agor-a elevado às honras dos altares, aprovou-lhe
o culto em I 903, no dia l.n de dezembro.

No Oriente, São Tiago, mártir, chamado o
]ovem, defensor in_transig"rle das santas imagens.
Desaparecido em 824.

Na diocese de Novare, Santo Elias, solitário, '

confessor, no século V.
Na Alemanha, a bem-aventurada Clemência

de Hohenberg, viúva. Espôsa de Crafton, conde de
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Spanhein, morto o marido, f.êz-se religiosa no coll-
vento de Horres de Trêves, falecendo em 1176.

Em Cortona, o bem-aventurado Ugolino Zef.i-
rini, confessor, nascido em 1320, Devido as discór-
dias civis, passou para Mântua, vivendo ao lado do
duque Luís Gonzaga, que era amigo de sua família.
Não encontrando no século qualquer atrativo, f.êz-se
ermitão de Santo Agostinho, falecendo em 1370.
Pio VII aprovou-lhe o culto.

No mesmo dia os santos mártires, Filêmon, e

Domnin.
Em Catânia, São Berilo, ordenado bispo por

São Pedro; morreu calmamente, em extrema velhice,
após ter convertido grande número de infieis.

Em Alexandria, São Serapião, anacoreta e
bispo de Thmuis, homem de virtude consumada, que
terminou seus dias no exílio, para onde fôra Ílâr1-
dado, conseqüência do furor dos arianos.
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SANTA CATARINA DA SUÉCIA

Filha de Santa Brígidâ, o amor de Deus parece
ter precedido nela o uso da razáo. Os pais a envia-
ram, com a idade de sete anos, para o mosteiro
de Risberg, paÍa lá ser educada na prática das vir-
tudes cristãs. Seu desejo era permanecer virgem.
Todavia, para obedecer ao pai, desposou Egard,
jovem piedoso. No primeiro dia de casados, ela o
convenceu a viverem juntos em continência. Egard
concordou. Viveram como irmão e irmã o resto da
vida. Dormiam no chão e praticavam juntos os
jejuns, as vigílias, as orações e as esmolas. Desde a
infância, Catarina rezava todos os dias o ofício da
Santa Virgem, os sete salmos da penitência, com
muitas orações particulares. Antes de deitaÍ-se, pas-
Sava quatro horas meditando sôbre a paixão do
Salvador, de joelhos, e chorando. Praticava, na
medida do possível, a pobreza do vestuário, o que
lhe mereceu repreensões por parte de seu irmão Car-
los. Ela, porem, as suportava com inalterável
doçura.

Com a permissão do
tempo depois, juntou-se
em Rom a, e f.êz com ela a
a outros santuários. Sua

marido, que morreu algum
a sua mãe, Santa Brígida,
peregrinação a ]erusalém e
. mãe morreu em 1373, em
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Roma. Acompanhou-lhe o corpo atê o mosteiro de

Watstein, na Suécia. Ficou algum tempo nessa

.u*, depois tornou-se a abadassâ, dando exemplo

de tôda. ur virtudes. Milagres sem conta se op_e;

raram no túmulo de sua genítota. No ano de 1376,

.rolto., para Roma, a fim de obter-lhe a canonizaçáo,

"* 
,oà" do rei, dos senhores e dos prelados da

Suécia. Prosseguiu nessa emprêsa- durante cinco

anos. O cisma tõbt"r.io e colocou ob-stáculos à con-

clusao do processo. Ela, então, guardou tôdas as

peças nos arguivos da Igreja romana,- voltou para.a
pat.iu . ,".ofheu-se no áotteiro de Watstein, onde

*o.r., no dia 24 de março de 1381 . Deus a honrou

com numerosos milagres, durante a vida e -após- a

morte. Durante os uliimos vinte cinco anos de vida,
não passou um só dia sem-se purificar, q"lo sacra-

-.rto da penitência, das faltas de fragilidade que

escapam aos mais justos. Existe de Santa Catarina
da Suécia, em sua.língua materna, um livro Írârus-
crito com êste título: Consol açáo da alma, Díz ela,

no prefácio, que seu livro não é senão um tecido de

máiimas tiraáas à Escritura e aos tratados de pie-

dade. Ela se compara à abelha que compõe o mel

com o suco de diferentes flôres.
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SANTA CATARINA DE GÊNOVA

catarina de Fieschi Adorno nasceu em Gênova,
em I 447. Teve p_or pai |acó de Fieschi, que morreu
como vice-rei de Nápoles, durante o reinado de Re-
nato de Anjou, rei da Sicilia. A família dos Fieschis
foi ilustre na Italia durante vários séculos. Seus
chefes eram condes de Lavagna, no território de
Gênova. Foram durante muitõ tempo vigários per-
pétuos do império na ltália, e tiveram posteriormente
grandes privilégios na república de Genova, entre
outros o de cunhar moedas. Essa família produziu
célebres generais durante as guerras que Gerro,rà
f.êz no oriente contra os venerliu.ro.. ó"u à Iqreià
vários cardeais e dois papas: Inocêncio IV e Adr"iaío
v. santa catarina teve três irmãos e uma irmã,
que abraçou a vida religiosa.

Com relação a Catarina, desde a mais tenra
idade, dava mostras de sua futura santidade. com
apenas oito anos de idade, afastou-se dos diverti-
mentos infantis, mostrando em tôdas as ações rno-
déstia maravilhosa. Aprendeu os mistériàs da fê.
cristã e se esforçava por penetrar-lhes os sentidos.
Meditavâ-os com amor, f.azía progressos adrniráveis
1a rlia- d-a perfeição, obedecendo aos pais com uma
docilidade exemplar, guardando o sílêncio e abs-
tendo-se de tôda conversa que não tratasse de Deus.
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Em seu quarto havia um quadro que representava o

Salvador descido da cruz e deitado sôbre os joelhos
de sua máe, quadro êsse gue comumente chamamos
de Nossa Senhora da Piedade. Catarina contem-
plava f reqüentes vêzes essa piedosa imagem, e
ficava tão comovida, gue parecia guerer exprimir
em si mesma tôdas as dores de Cristo moribundo.'
Em breve o coração se lhe encheu de violento de-
sejo de sofrer por amor de |esus. Desprezando as
deiícias da casa paterna, deitavâ-se sôbre a palha,
tendo como travesseiro um pedaço de pau. Escondia
com cuidado as austeridades aos oihos dos criados
aos quais estava confiada. Todavia, surpreende-
ram-na mais de uma vez meditando na paixão do
Salvador, e derramando abundantes lágrimas. Aos
treze anos, guis deixar o mundo e retirar-se para
um mosteiro, para amar a Deus, à vontade. Suas
atenções se voltaram para as agostinianas de Gê-
nova, com quem já se encontrava sua irmã Limbânia.
Mas sua pouca idade não permitiu às religiosas que

a recebessem. Três anos depois, seus pais f.ize-

ÍâÍr1-Ílâ câsâÍ-se com um jovem de Gênova, chamado

Juliano Adorno. Era para confirmar a reconciliação
dessas duas poderosas famílias, há muito tempo ini-
migas uma da outra. Seu marido, que era dado ao
prãzer, se deixava arrastar pela ambição. Isso the
causou mil aborrecimentos durante os clez anos que
passaram juntos. Ela os suportava com uma paciên-
cia admirávei, e encontrou nisso motivo para se

santificar ainda mais. Adorno, perdulário que era,
dilapidou os bens seus e os que a virtuosa espôsa
the trouxera com o casarnento. Catarina não sentiu
tanto êste fato, como se entristecia com a vida des-
regrada do espôso. Pedia todos os dias por sua

T
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conversão a Deus. Suas preces foram, por [im,
escutadas. Adorno, arrependido dos'desmandos, [êz
penitência, entrou para a ordem terceira de São
Francisco e morreu nos mais vivos sentimentos de
piedade. Catarina tinha uma parente próxima, cha-
mada Tomasa de Fieschi, gue ficou viúva pelo
"mesmo tempo e gue tomou o habito das Domini-
canas, morrendo como prioresa do convento, em
1534.

Durante a vida matrimonial, após cinco anos
de casada, a pedido das amigas, Catarina relaxou
um pouco a vida solitária e de penitência e passou a
freqüentar as sociedades mundanas, -qem, tontuCo,
cometer faltas graves contra Deus. Seu fervor pri-
meiro não sofreu diminuição. Os prazeres do nrundo
não lhe deixaram senão profundo desgôsto. Consul-
tou, então, sua irmã religiosa, que lhe indicou um sá-
bio confessor. Apenas se ajoelhou aos pés dêle, uma
luz de alto a iluminou a respeito do estacio de sua
alma. Um raio do amor divino lhe atingiu o coração.
Compungida, por ter relaxado e negligenciado sua
vida piedosa, estava disposta a confessâr-se pübli-
camente e a f.azer as mais rigorosas penitências.
Jesus lhe apareceu, carregando a cÍuz, sangrando
por todo o corpo. Essa visão lhe causou tal
impressão, que tudo quanto via lhe parecia inun-
dado d6 sangue de Cristo. Teve, desde então, de-
sejo imenso de sofrer, para se conformar à paixão
do Salvador. Essa conversão, não exatamente do
mal para o bem, mas do bem para o melhor, aconte-
ceu-lhe em 1474, quando tinha vinte e sete anos de
idade.' 

Seu atrativo principal era
a isso juntou uma vida ativa,

a contemplação. Mas
Serviu durante vários
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anos os doentes, no grande hospital de Gênova, com.

caridade e ternura incríveis. Não se deixou abater

pelas repugnâncias naturais gue experimentava no

comêço.- Srp"rou-ut, pouco a po-uco, Pgla paciên-

cia e pelo pr^r", de ágradar a )esus Cristo, te-t-

vindoà rror membros soÍredores. Sua caridade não

se cingia ao recinto do hospital; estendia-se. ê todos

os doãntes da cidade. Apenas os conhecia-, PÍo-
.rru.ru obter para êles todos os socorros de que

tinham ,r"."rrídade. Seu amor por êles se revelou
principalmente durante a peste rye fê1, em Gênova,

ierrivãis danos, nos anos de I 497 e 1501.

Suas austeridades tinham gualquer coisa de

espantoso. Estava de tal modo acostum ada a ieiuar,
que passou vinte e três guaresmas e outros tantos

ádr"rrtos, sem tomar alimento. Recebia sômente a

comunhão todos os dias e bebia de tempo em tempo
um copo de água, âo qual misturava tlm poucs de
vinagre e de sãI. As hóstias gue, então, eram dadas

aos leigos, guando se ministrava a eucaristia, eram

bem *áior"Á do gue as de hoje. Lê-se na biografia

da santa gue, imediatamente após a comunhão, apr-e-

sentava*lh" um cálice coÍL vinho, como se Í.az

ainda hoje na comunhão dos ordenandos-. Era para
facilitar-lhe engolir as partículas gue ficavam na

bôca. Dessa fo-rma, Baiilet se enga na, dizendo gue

Catarina recebia a eucaristia, sob as duas espécies.

Essa recepção da eucaristia sob as duas espécies

estêve em uso durante vários sêculos, mas como

alguns pretendessem gue ela fôssç de preceito, a
Ig;,eja iatólica confirmou de início pela prática e

dãpois por decretos, o costüme universal de comun-
gar apenas sob uma esPécie.
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' Santa catarina de Genova escreveu url Í,ârâ-
vilhoso diálogo entre a alma e o corpo, o 6661-pró-
ryio, o espírito, a humanidade e nosso Senhor ]ãsuscristo. Êsse dialogo ê em três livros. Descráve a
qeqüência das operações divinas, pelas quais Nosso
Senhor a conduziu, das imperfeiçõLs de seu primeiro
estado, à perfeiÇão mais álevadâ, Encontra-se um
resumo dêsse dialogo na -História da lgreia,
tomo XXII.

Entre as provações por que Deus a f.êz passar,
está a de não encontrar muitas vêzes ninguém que
compreendesse seu estado e pudesse dar-lhe cor-
selhos, ou seja, ver-se privad3 muitas vêzes de seu
confessor, que ? compreendia e .dos conselhos que
ela corria a receber. Os últimos nove anos de viâa,
pâssou-os sofrendo de uma doença invulgar, para
lgual os médicos não conseguiam encontrar"r"n ádio.
Era com_o gue um martírio e uma crucificação con-
tínuos. Nas festas dos santos, sentia tôdar âr dores
que êsses santos haviam sofrido. Nos últimos tem-
pos, não podia tomar outro alimento que a santa
comunhão. No dia da Assunção da Santa virgem
do ano de I 510, recebeu a extrema-unção, ."guIrdo
desejava. os anjos a visitaram. Passou setã dias
em -aleg_r1a contínua. Acreditavam que tivesse
sarado. Mas, violentas convulsões voltaram a ata-
cá-la. o demônio lhe apareceu, em forma hor:rível.
como ela não pudesse falar, deu a entender aos
presentes que lhe fizessem o sinal da cruz sôbre o
peito e que jogassem um pouco de água benta sôbre
o leito e no guarto. Após meia hora a visã6 terro-
rífica desapareceu e ela recuperou a trangüilidade
costumeira.
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No dia 3 de setembro, o espôso celeste guis
f.azer-lhe sentir, tanto no corpo como na alma, tôdas
as dores de sua paixão. Ela estendeu os braços em
forma de cruz e disse bem alto estas palavras: <<Que

esta paixão seja benvinda, bem como benvindo seja
todo suplício gue me enviar a amável vontade de
Deus. Pois há trinta e seis anos que me iluminais,
ó meu amor; e desde a primeira luz gue recebi, atê
agora, desejo sofrer tanto internamente como exte-
riormente. E dado gue era meu desejo, jamais tive a
impressão de ter encontrado algum sofrimento. Mas,
embora tôdas as penas passadas e a dor exterior
pareçam grande suplício, vossa providência me
transforma tudo em alegria interior. Eis-me agui
agora chegada ao fim, Vou para vós com acabru-
nhante dor interna e externa, oprimida da cabeça
aos pés, a tal ponto que não creio que um corpo
humano, por robusto que seja, possa suportar êste
terrível tormento. Parece-me gue não sômente um
corpo de carne e osso sucumbiria, como também um
corpo de ferro e diamante seria aniguilado por essa
violência. É evidente gue vós moderais tudo por
vossa justa providência, que não guer ainda que eu
morra. E apesar de ter sofrido sem nenhurn remê,-
dio êsses excessivos tormentos em meu corpo, eflcoÍl-
tro-me com o espírito cheio de coragem. E estou de
tal modo disposta, que não posso dizer gue estou
sofrendo. Ao contrário, pârecê-me nadar em uma
alegria contínua, alegria tão grande e deliciosâ, gue
não a posso exprimir, nem compreender.>>

No dia 14 {e setembro de l5l), dia da Exal-
tação da santa crtiz, falou com mais ardor e com mais
amor do gue nunca. No dia seguinte, uf, domingo,
perguntaram-lhe se queria comungar. Arrebatada

I
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em êxtase, ergueu um dedo para o céu, para signi-
ficar que naquele instante, exatamente, estava sendo
chamada para o banguete celestial. Depois, câr-
tando com voz dulcíssima as últimas palavras de
)esus: Senhor, em vossas mãos entrego minha alma,
foi reunir-se para sempre a Deus, aos 63 anos de
idade.

A gente começou imediatamente a venerá-la
como santa. Curas milagrosas aumentaram a devo-
ção popular. Vários dêsses milagres foram consta-
tados juridicamente. O papa Clemente XII â cârlo-
nizou solenemente, em 1737, por uma bula de 16 de
junho, na gual f.az o elogio de suas virtudes e mesmo
de seus escritos.

-
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SANTO EPAFRODITO (*)

Bíspo

São Paulo, na epístola aos filipenses, refere-se â
Santo Epafrodito. Diz

<<Entretanto, julguei necessário mandar-vos
Epafrodito, meu irmão, coadjutor e companheiro de

luia, e vosso enviado para me Socorrer nas minhas
necessidades, pois que êle desejava, por certo. ver-
vos de novo a todos e tinha pena de que vós tivésseis
notícia da sua doença. Com efeito, estêve mortal-
mente enfêrmo, mas Deus compadeceu-se dêle, e não
sômente dêle, {nas também de mim, para que eu não
tivesse tristeza sôbre fiisteza Por isso o enviei mais
depress a para que, vendo-o, de novo vos alegreis e
eu- figue sem tristeza, sabendo que estais alegres.

<iRecebei-o, pois, com todo o gênero de alegria
no Senhor, e tratai com honra tais pessoas, gue se

sacrificam pelo Evangelho. Efetivamente, pelo
serviço de Cristo, chegou às portas da morte, arris-
cando a própria vida para vos suprir no serviço que
vós me não podíeis prestar>> ( I ).

Afora êstes elogios, nada mais sabemos sôbre'Epafrodito. O martirológio romano diz dele como
bispo de Terracina, a esta cidade enviado por São

(1) Fil., 2, 25-30.
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Pedro, e Teodoreto quer gue tenha sido bispo da
própria cidade de Filipos, que se situava nos corl-
fins da Macedônia e da Tráciá, primeira cidade euro-
péia em qu-e São Paulo pregou o Evangelho.

Quando os filipenses souberam gú" o grande
Apostolo estava prisioneiro em Roma, Lnviarám-lhe
Epafrodito, que the levou socorros, auxiliando-o em
tudo aquilo que se f azia necessário.

Voltando Epafrodito a Filipos, São paulo por
êle enviou a epístola nomeada ao.c Íilipenses, na qual
agradece os socorros mandados, âo rrresffio tempo
que os previne contra alguns perigos.

***
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Bispo e Confessor

Aos 22 de março, celebra-se a festa de São
Paulo, bispo, discípulo dos apóstolos, que dizem ter
sido o procônsul Sérgio Paulo. Batizado por São
Paulo, êste grande apóstolo o f.êz bispo de Narbona,
quando foi para a Espanha.

Segundo os Atos:
<<Havia na Igreja de Antioquia profetas e dou-

tôres; entre os guais Barnabé, Simão, chamado o
Negro, Lúcio de Cirene, Manahen, colaço de He-
rodes Tetrarc ã, e Saulo. F.stando êles a celebrar o
culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito
Santo: <<Separai-Ír€ Barnabé e Saulo para a obrà
,3 que os destinei>>. Então, depois de terem jeiuado
e orado, impuseram-lhe as mãos, e despediram-nos.

<<Êles, pois, enviado pelo Espírito Santo, foram
a Selêucia, e dali navegaram paÍa Chipre. E, quando
chegaram a Salamina, pregaram a palavra de Deus
ners sinagogas dos iudeus. Tinham com êles |oão,
para os auxiliar. Tendo percorrido tôda a ilha até
PaÍoà, encontraram um certo homem mago, falso
profeta, iudeu, que tinha por nome Barjesus, o qual
estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem pru -
dente. Êste, tendo mandado chamar Barnabê e
Saulo, mostreu desejos dç epvir a palayrÊ de Deus.
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Mas Elimas, o mago (porgue assim se interpreta o
scu llome) t" lhes' opunha, procurando afastar cla

fe o procônsul. Porém Saulo, que tambem se chama
Pauio, cheio de Espírito Santo, fixando nêle os olhos,
disse:

((- Ó tu, que estás cheio de toCo o engano e de
lô,:la a astúcia, Íilho do demônio, inimigo de tôda
a justiça, não acabarás de perverter os caminhos
r:etos do Senhor? Pois agora eis que a mão do Senhor
está sôbre ti, ficarás cego sem ver o sol durante certo
tempo>>.

<<Caiu logo sôbre êle a"obscuridade e trevas, e,

andando à roda, buscava quem lhe desse a mão.
Então, o procônsui, vendo êste fato, creu, maravi-
lhado com a doutrina do Senhor>> ( I ).

Sérgio Paulo seguiu o Apóstolo até Roma e pela
fé sofreu horríveis tormentos inomináveis.

Quando o apóstolo Paulo, livre do cativeiro,
demanciou a Espanhâ, o discípulo seguiu-o, fundou
uma igreja em Narbona, da qual foi o primeiro bispo,
e nela, quando faleceu, foi sepultado, no primeiro
sráculo.

**t

(1) Act. 13, L-tz.
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sÃo DEOGRÁCIAS (*)

Bispo e Confessor

Cartago, depois do banimento de QuotJvult-
deus, bispo daquela cidade, viu-se sem pastor po,r

catoÍze lóngos anos, de 439 atê 4'53, guando, afinal,
o rei Genseiico permitiu, instado que fôra por Valen-
tiniano III, gue se eiegesse novo prelado.

Deográcias, homem de grande santida de, píe-
doso e piro, foi o escolhido. Sagrado no dia 25 de

outubró de 453, foi excelente pastor: consolou a

Igreja de Deus, fortificando-a nas aflições pelas
quais passava.

Dois anos depois da eleição de Deográcias, Gen-
serico correu a Roma, capturando-a. Diz Oliveira
Lima na sua excelente História da Civilização:

<<Romanos e germanos juntaram-se contra o
inimigo comum, gue foi batido na planície de
Chalons ( I ), sôbre o Marne (451) pelas fôrças
combinadas do rei franco Meroveu, do rei visigodo
Teodorico e do general romano A*ácio, que havia
vinte anos sustentava o que restava cle autoridade
imperial na Gália.

(1) Refere-se a Átila rei dos hunos, apelidado o Plagelo
de Deus.
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<<Átila recuou para além do Reno e lançou-se
sôbre a Itália, sagueand o-ã ? queimando o QUe eÍrcor-
trava diante de si. h-oi nessa ocasião que os vené-
c-igs, refugian{o-se por segurança nas lagunas do
Adriático, edificaram sôbrã as ilhotas as primeiras
casas da futura cidade de Y eneza (452) . Roma foi
poupada porque o pontífice Leão Magno implorou
a misericórdia do conguistador, o qual ánuiu em reti-
râr-se para além dos Alpes, expirando, de repente,
no seu acampamento, pouco depois de transpor o
Danúbio (453).

<<lgual proceder não teve o chefe vândalo Gen-
serico, a guem a imper atriz Eudóxia chamar a para
§9 yirgar do assassino de seu marido, o imperádor
Valentiniano III gue a forçara a desposá-lo. 'G.rrr"-
rico subiu o Tibre com suas embaréações em 455 e
apenas garantiu ao pontífice as vidas dos habitantes,
contentando-se com seus bens.

<<O sague de Roma durou catorze dias, sendo o
seu produto entulhado nos navios que coalhavam o
rio; mais de trinta mil habitantes foram tambem leva-
dos como escravos, Cartago estava vingada, e o
que restava do império do ocidente evaporou-se
como uma sombra ciiante das contínuas incursões de
homens do norte, enquanto no trono se sucediam
títeres coroados pelos bárbaros e por êles d.erru-
bados>>.

Na África, aquêles homens levados como,
escravos foram repartidos entre vândalos e mouros.
E os maridos foram separados das mulheres, as.
mães dos filhos,-sem piedade.

- Deográcias [êz tudo para resgatar aguelas vidas,.
inclusive lançar mão dos vasos de ouro á ae prata de
sua igreja. E, não encontrando em cartago casasj
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suficientes para abrigar aquêle triste povo iníortu-
nado, transformou em hospedaria duas grandes igre-
jas: a de São Fausto e a de São Vários.- 

Ora, muita gente jazía' enfêrma, e o bom
bispo, visitando-d, consolaya,-a., levava-lhe médicos,
socorro, e tudo aquilo que se f.azia necerssário.

Aquela boa ação acabou por plantar a inveja
nos corações mal formados, e muitos arianos de Car-
tago principiaram a agir para entravar tão santa e

humanitâría obra. Quanto ao santo bisl:ro, já velho
e cansado, acertaram-lhe a morte.

Deus, porém, antecipou-se aos tenebrosos
desígnios daquela gente. E, chamando a Deográ-
cias para si, livrou-o da hediondez qu(: the pre-
paravam.

Morto Deográcias, eÍa no dia 5 de janeiro de
4.57 , o grande bispo foi chorado por todos os cativos.
E o povo de Cartago, cheio de veneração por tão
santa alma, disputou-lhe as relíquias com ardor,
tanto que foi necessário enterrá-las secreta, furti-
vamente.

O martirolOgio romano celebra a festa de São
Deográcias neste dia de hoje, 22 de março. No
calendário de Cartago, está Deográcias inscrito no
dia 5 de janeiro, juntamente com Santo Eugênio, que
lhe foi o sucessor,

rit
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Mártir

Basílio era padre da Igreja de Ancira, quando
do bispo Marcelo. Ensinando as verdades cristãs,
combatendo erros e mentiras, tudo f.azia para levar
a Deus as almas tôdas.

Um dia, reunirâÍr-se em Constantinopla (360 )
os bispos arianos, que acordaram em proibi-lo de
pregar coisas que lhes não agradavam. Ora, na
Palestina, duzentos e trinta bispos, num concílio, ao
contrário, resolveram encorajá-lo a levar avante a
obra a gue se dera de corpo e alma. A Igreja,
naqueles idos, passâva por uma grande agitação, e
Basílio, intimado a comparecer diante do imperador,
foi por êste interrogado.

O futuro mártir soube, maravilhosamente, de-
fender-se, mas, com o advento de |ulião, o Apóstata,
não teve igual sorte.

Foi Constantino quem mais incentivo prestou
à convocação de Nicéia, facilitando-a (325\. No
primeiro concílio ecumênico, definiu-se o credo cris-
tão contra as primeiras heresias, das quais a mais
famosa foi o arianismo, de Arius, presbítero, a qual
negava a igualdade de Deus Filho com Deus Pai.
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Meio século depois do imperador Constantino

lurçar- ã- 
"dito, 

-o 
imperador iuli.ão, seu sobrinho,

,"ordiou a fê cristá, procurando restabelecer o

;;r;;;;.: Diante do procônsul Saturnino, Basílio

íJiã."r"a" de pro.ro.át tumultos, falando desres-

peitosamente do imperador, dizendo 9üe ' impune-

ã.rrt", violava as leis. Foi, pois, estirado âo câvâ-

lete, e atormentado.

Dizía, então, o Santo, dirigindo-se a Deus:

- Senhor, Deus de todos os séculos' eu te rendo

graças por me aúares digno de caminhar pel? senda

áo rofrimento. Perseverãndo, estarei perto da vida,

e me encontrarei na companhia daqueles -qye tu

fizeste herdeiros de tuas promessas, e que delas já

estão a gozar.

Saturnino, violentamente, procurava induzir
Basílio a sacrificar aos ídolos, mas o que ouvia, em

resposta, eram só negativas s ne$ativas'

)ulião, informado daguela resistência, e Xâspe-

foü-Se. Na expedição contra oS per§as, passava por
Ancira, e ordenou que lhe trouxessem o renitente.

Basílio, aberta e corajosamente, disse-lhe que

era cristão, e que nada o'demoveria, levando-o a

sacrificar. E acrescentou:

Fica sabendo que, como quises,te perder 
-a

lembrança dos benefícios que recebeste de Deus, Êle

também ha a" se esquecer- da bondaile, quando che-

gar a hora da tua puniçã-o. Tu não tens gualquef fes-

ieito pelos altares, profananáo-os, atirando-os p9t
i"r.u.' A ti também te atirarâ, arrancando'te do

tro"o. Tu tens prazeÍ em violar a lei do Senhor.

Pois teu corpo fiãara sem sepultur ã, ? será caicado
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po_r pés sem conta, depois que tua alma já tenha par-
tido sôbre o efeito das maís violenta, ior"r.

Disse o Após tata:
Meu desejo era salvar-te, mas jâ gue desres-

peitaste a minha posição, falando-me com insolência,
devo vingar a majestade do império horrivelmente
ultrajada em minha pessoa. Queio que todos os dias
te arranquem do corpo sete tiras de carne.

_ A_execução ficou a cargo
e Basílio, com infinitos dã
tortura.

Disse o santo, uÍl dia, ao carrasco:
Quero falar ao imperador.

com alegria o conde ouviu aquelas palavra.s:
Basílio, pensava, ia ceder, sacrificar ão, d"r.;; ü;;livrar-se do tormento. Quem não o faria? '

Fromentino abalou a falar
Disse-lhe:

com o imperador.

jestade.

- |ulião deixou o palácio a prelibar a vitória,
dirigindo-se ao templo dedicado a Esculápio, onde o
heróico suplicia do jazia,

Diante do Apóstata, Basílio perguntou:
onde estão teus sacrificadores e teus adivi-

nhos? Disseram-te êles que eu te pedi audiência?
Eu pensei, respondeu ]ulião, que estavas

prestes a reconhecer os deuses e pronto para te
unires a mim no sacrifício gue lhes ofereço . . .

Nada está tão
Basílio.

do conde Fromentino,
paciência, suportou a

distante de mim, tornou
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E, tomando o Santo uma longa tira de carne que
ihe pendia do corpo, arrancot-ã, átirando -à ào rorto
do imperador, exclamando:

Toma, |ulião, e come êste pedaço, já que o
amas tanto!

E acrescentou:

Declaro-te que, para mim, a morte ê um
ganho: ê por |esus Cristo que eu sofro, Êle. meu
refúgio, meu amparo e minha vida.'

Fromentino empalidecera, temendo pela própria
vida. |ulião, êsse, estava branco de odio. E, gri-
tando para gue a Basílio torturassem' redobraãa-
mente, fazendo-lhe incisões mais profundas, que lhe
chegassem atê as entranhas, ouviu-o no súplício,
orar:

Deus infinitamente bom, todo misericor-
dioso, que sofres comigo, que sofres por nós, abaixa
teus olhos p?ra teu servidor. Concede-Íne a graça
de acabar f.elizmente a vida, de perseverar na fé que
meus pais me transmitiram, de merecer o teu reino.

|ulião, no dia seguinte, deixava Ancira, deman-
dava Antioguia. E Basílio, à noite, na prisão,
miraculosamente curado por Deus, encoleri zando
Fromentino, foi condenado a ter o corpo perfurado
por ferros incandescentes. E, à medida que executa-
vam tão bárbara sentença, Basílio ia pronuncianclo
devotamente:

te rendo graças, Deus de meus pais, gue me retiras
a alma desta morada de morte. Não permitas que eu
profane o sagrado nome que levo: é ó vosso, Sánhor,
conserva-o em mim, puro e sem mancha. Recebe o
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espírito de teu servidor, gue morre confessando que

ês o único e verdadeiro Deus.

Assim dizendo, Basílio expirou. Era a 28 de

junho de 362, e o santo Mártir recebia a gloriosa
pal.u do martírio diante dos carrascos estupefatos.

No mesmo dia, ,".uurrca, âs Santas Herlinda
e Relinda, abadêssas, filhás do conde Adalardo,
educadas no convento de Valencianas. Abadêssa de

Maaseyk, mosteiro que o pai lhe erisira na Brálgica,

Herlináa faleceu ern 745, a 12 de outubro, sendo

sucedida pela irmã Relinda, que desapareceu a 6 de

fevereiro de ano que não se precisa.

Em Roma, Santa Lêía, viúva, da qual São ferô-
nimo desCreveu aS virtudes e a santa morte, qlle

ocorreu em 383.
Em Osimo, na Marca de Ancona, São Ben-

vindo, bispo. Da nobre família Scotivoli, estudou

na univ"rcidude de Bolonha. De volta à cidade natal,

foi nomeado arcediago, depois de ter recebido as

ordens. Virtuoso, chéio de méritos, o papa Urbano
IV roÍreou-o bispo da Igreja de Osimo. Sem se

deixar tocar pela dignidade, o Santo, antes da con-

sagração "pir.opal, 
de-seiou revestir o habito dos

irmãos menores e professar na regra franciscana'
Morto em 1282, foi enterrado simplesmente, para

deixar o mundo na mais completa pobreza. Operou
inúmeros milagres.

Na Irlanda, São Failbe, o Primeiro, abade e

confessor. Irmão de São Finan, governou a abadia

de lona, falecendo em 679. Sucedeu-o Santo
Adamnan.
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No Perigord, Santo Avito, solitário, confessor,
Soldado nos exércitos visigodos, na batalha de
Vouillé, ern 507 , foi feito prisioneiro. Levado a
Paris, acabou sendo libertado. Tomou, então, em
Poitou, o habito monástico, levando vida eremítica
em Mauroy, effi seguida em. Ruffec, no Perigord.
Faleceu em 51 8.

Na Ãfrica, São Saturnino, e nove outros santos
mártires.

No mesmo dia, as santas mártires Calínica e
Basilissa.

Em Cartago, Santo Otaviano, arquidiácono, e
vários milhares de mártires, levados à morte pelos
vândalos, por causa da f.ê católica.

I
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SÃO TURÍBIO,

ArcebísPo de Lima, no América.

São Toríbio, ou Turíbio, segundo filho do
senhor de Mogrebeyo, diocese de Leon, Espanha,
nasceu em 16 de novembro de 1538. Desde a in[ân-
cia revelou gôsto acentuado pela virtude e extre-
mado horror-ao pecado. Encontrando um dia uma
pobre mulher, acesa de cólera, justamente na ocasião
ã. qr" havia sofrido uma perda, falou-lhe da lrlâ-
neira mais comovente sôbre a falta que estavâ CoÍre-
tendo e deu-lhe, para acalma-la, o valor da coisa que

havia perdido. 
- Tinha terna devoção à Santa

Virgem. Rezava diàriamente o ofício e o rosário
e jefuava todos os sábados que lhe eram dedicados.
Durante o tempo em que freqüentou as escolas públi-
cas, reservava Sempre uma porção do seu dinheiro,
embora pequena, paÍa ajudar os -pobres. Levava
tão longá ar austeridades da mortificação que houve
necessiãade de moderar-lhe o zêlo. Iniciou os esttt-
dos superiores em Valladolid, e terminou-os em

Salamanca. O rei Filipe II, que o conheceu bem cedo,

dedicava-lhe muita consideração. Recompensou-lhe
os méritos com cargos destacados, fê-lo presidente
ou primeiro magistrado de Granada. O santo
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Filipe If, rei da EsPanha. Segundo um
Século XVI.desenho de Cesare Vecellio.
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desempenhou essas funções durante cinco anos com
integridade, prudência e virtude que lhe mereceram
estima geral. Era assim gue Deus preparava os
caminhos para sua elevação na Igreja.

O Peru tinha sido conquistado por aventureiros
espanhóis e por outros gue jâ se tinham estabelecido.
Daí advirem muitos males, aos guais a religião devia
dar solução. O arcebispado de Lima estava vacante.
São Turíbio para lâ foi enviado na qualidade de
arcebispo, nomeado pelo rei. |amais, talsrez, se tenha
visto escolha mais universalmente aprovada do gue
esta. Turíbio era tido como o único homem capaz- de
sanar os males da igreja daquele país. O santo seil-
tiu-se consternado ao saber da notícia de sua roÍleâ-
ção. Atirou-se aos pés do crucifixo e desfeito em
lágrimas rog-ou a Deus não permitisse gue lhe impu-
sessem um fardo gue não poderia deixar de esma-
gá-lo. _ Escreveu a conselho do rei cartas em que
gxpunha sua incapacidade em côres carregadas.
Passou em seguida aos cânones da Igreja gue proibia
Íôssem elevados ao episcopado. Mas não deram
atenção às cartas e necessário foi gue êle desse seu
consentimento. Sua humildade todavia não ficou
sem recompensa. 'Foi para êle a fonte dessas graças
abundantes cujo efeito se manifestou depois no eXer-
cício do ministério.

Turíbio guis receber as guatro ordens menores
em quatro domingos diferentes a fim. de ter tempo
de desempenhar as funções delas. Depois recebeu
as outras ordens e finalmente foi sagrado bispo.
Embarcou sem demora para o Peru e desembarcou
perto de Lima em 1581. Estava nessa época com
43 anos de idade. A diocese de Lima tinha cento e
frinta léguas de extensão ao longo da costa ê corl-
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preendia além de várias cidades, número incontável
ãe vilas e lugarejos dispersos pela dupla cadeia dos
Andes gue figura entre as maiores do uni\rerso. O
santo arcebispo não desesperou, absolutamente, à
vista dessa imensa região, gue se tornava mais dificil
pelas urzes e espinheiros. Uma prudência coÍtsü-
mada aliada ao zêlo ativo e vigoroso, simplificaram-
lhe as dificuldades. Pouco a pouco conseguiu
extirpar os escândalos públicos e estabelecer o reino
da piedade sôbre as ruínas do vício. Imediata-
mente após sua chegada, empreendeu a visita da
vasta diocese. Não é possível f.azevse ideia justa
das fadigas e perigos que tenha suportado. Viarn-no
subir as montanhas escarpadas, cobertas de gêlo ou
de neve, a fim de levar palavras de consôlo e de vida
às pobres cabanas dos índios. Quase sempre viajava
a pê e como os trabalhos apostólicos não frutificam
senão quando Deus os auxilia, orav a e jejuava sem
cessar, para atrair a misericórdia divina sôbre as
almas confiadas aos seus cuidados. Por tôda parte
colocava pastôres sábios e zelosos e procurava obter
o sccorro da instrução e dos sacramentos para aguê-
les que habitavam nos rochedos mais inacessíveis.
Persuadido de que a mantença da disciplina influi
muito sôbre os costumes, fêz disso um dos objetivos
mais importantes da sua solicitude. De acôrdo com o
coacílio de Trento e um breve de Gregório XIII,
estabeleceu que para o futuro, de dois em dois anos,
haveria um sínodo diocesano; 

", 
d" sete em sete anos,

cõãcílios provinciais. Com relação aos escândalos
do clero era inflexível, sobretudo quan<io se tratava
da avareza. Desde gue os direitos de Deus e do pró-
ximo estivessem sendo lesados, tomava a, defesa
dêles,.s-em olhar para a condição das pessaa§. _Mo§:
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trava-se, âo mesmo tempo, o flagelo dos pecadores
públicos e o protetor dos oprimidos. A firmeza do
seu zêlo lhe suscitou perseguições dos governadores
do Peru, gue, antes da chegada do virtuoso vice-rei
Francisco de Toledo,'não se envergonhavam de tudo
sacrificar às Suas paixões e aos seus interêsses parti-
culares. Não lhes opôs senão a paciência e a doçura,
sem todavia nada relaxar da santidade das regras.
E como alguns maus cristãos dessem à lei de Deus
uma interpretação que favorecia as inclinações des-
regradas da natureza, lembrou-lhes que |esus se inti-
tulava a verdade e não o costume, e que no
tribunal dêle nossas ações seriam pesadas, não na
falsa balança do mundo, mas na balança do sâÍl-
tuário. Com tal comportamento, o santo arcebispo
não podia deixar de extirpar os abusos mais invete-
rados. Assim, viu-os desaparecerem um a um, atê
guase todos. As máximas'do Evangelho ganharam
consideração e foram praticadas com fervor digno
dos primeiros sécülos do cristianismo.

Turíbio, para estender e para perpetu aÍ a obra
de seu zêlo, conformou-se em tudo às regras do corl-
cílio de Trento, fundou seminários, ígreias, hospitais,
sem querer que seu nome fôsse inserto nas atas de
fundação. Quando estava em Lima, visitava todos
os dias os pobres doentes dos hospitais. Consola-
vâ-os com bondade paternal e lhes administrava,
êle mesmo, os sacramentos. Quando a peste atacou
boa parte de sua diocese, privou-se do necessário,
a fim de prover às necessidades dos infelizes, Íêco-
nendou-lhes a penitência como o único meio de apa-
ziguar o céu irritado. Assistiu às procissóes com
lágrimas nos olhos. E, de olhar fixo no crucifixo,
ofêreceu a Deus a vida pelo seu rebanho. A êsses
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atos de religião, juntou orações, vigílias, iejuns
extraordinários, gue continuou durante o tempo em
que a peste fêz sentir seus malefícios.

Aírontava os maiores perigos, quando se tra-
tava de obter para uma alma a menor vantagem
espiritual. Quis dar sua própria vida pelo rebanho.
Estava disposto a tudo sofrer por amor daquele que
resgatara os homens por ter derramado'seu sangue.
Quando sabia gue pobres índios erravam pelas rror-
tanhas e nos desertos, experimentava os sentimentes
do bom pastor e ia procurar as ovelhas desgarradas.
A esperança de trazê-los de volta para o aprisco,
sustinha-o no meio de fadigas e perigos gue era
cbrigado a enfrentar. Viam-no percorrer sern mêdo
medonhas solidões, habitadas por leões e tigres. Por
três vêzes visitou sua diocese. A primeira visita
durou sete anos, a segunda cinco e a terceira pouco
menos. A conversão de grande multidão de infiéis
foi o resultado delas. O santo, quando a caminhõ,
se ocupava com orar. ou com coisas espirituais. Séu
primeiro cuidado, chegando a gualquer lugar, era,ir
à igreja expandir o coração aos pés do altar. A ins-
trução dos pobres o retinha algumas vêzes dois ou
três dias no mesmo lugar, embora Iá faltassem as
coisas mais necessárias à vida. Os lugares mais ina-
cessíveis eram honrados com sua presença. Em vão
lhe descreviam os perigos aos quais expunha a vida.
Respondia que |esus Cristo tinha descido do
céu para salvação dos homens e que um pastor devia
ejilar disposto a todos os sofrimentos pára glória de
Cristo. Pregava e categu iLava com zélo infãtigavel.
E foi _para melhor desempenhar essa função-, gue
aprendeu, jâ em idade bem avançada, as diferentes
Iínguas gue falavam os selvagens do Peru. Rezava
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todos os dias a missa com piedade angelical, medi-
tando longamente antes e depois dela. Confes-
sâvâ-se ordinàriamente tôdas as manhãs, para se
purificar perfeitamente das menores impurezas. A
glOriu de Detis era o fim de tôdas suas pãlurrras e de
tôdas suas ações, o gue f.azia sua oração contínua.
Não obstante, tinha ainda horas marcaclas, para
ÍezaÍ, quando, então, se retirava e conversava com
Deus das necessidades suas, bem como das do
rebanho. Nesses momentos, brilhava-lhe no {osto
certo êxtase. A humildade nêle não era inferior às
demais virtudes. Por isso, escondia as mortificações
e outras boas'obras. A caridade para com os pobres
era imensa. Sua liberalidade abraçavâ-os indis-
tintamente. Interessâvâ-se , entretanto, de maneira
particular pelas necessidades dos pobres eÍIV€r§fo-
nhados.

São Turíbio Íoi atacado por uma doença em
Santa, cidade que dista de Lima cento e dez léguas.
Estava, então, ocupado com a visita à diocese. Pre-
disse a própria morte e prometeu uma recompensá a
guem lhe afiançasse que os médicos 'jâ náo tinham
esperanças com relação a sua vida. Deu aos criados
tudo quanto lhes servia para uso. Seus bens rÊs-
tantes foram distribuídos entre os pobres.. Por voÍr-
tade sua, levaram-oo à igreja, onde recebeu o viá-
tico. Mas foi obrigado a receber a extrema-urÇão,
acamado. Repetia continuamente as palavras de
São Paulo: <<Desejo ser libertado das cadeias do
corpo, para unir-me a |esus Cristo>>. Nos ôerradeiros
momentos de vida, Íêz com gue os gue se eocoll-
travam ao redor do leito cantassem: «Alegrai-Ír€
com o gue me foi dito: Iremos para a morada do
,senhor». Morreu efi 23 de março de 1606, dizendo,
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com o Profeta: <<senhor, em vossas mãos coroco
minha alma>>.- No ano seguinte, transportaram-lhe
o_ corpo para Lima. Encontfâfârrr-Ílo, então, intacto.o biógrafo que relata sua vida e os atos d" .árro-
nizaçáo, diz gue, enquanto vivo, ressuscitou um
morto e curou vários enfermos. Após a morte,
pper-ou inúmeros milagres, po( sua inteicessão. Turí-
bio foi beatificado em-l67í por Inocêncio XI e câÍro-
nizado em 1726 por Benro XIII.

Durante seu episcopado de vinte e cinco ou vinte
e seis anos, São Turíbio reuniu três concílios provin-
cia§ com os bispos daquele país da Américq, e treze
ou guatorze sínodos diocesanos com os principais
eclesiásticos de seu arcebispado. Êsses c-oncíhôs e
êsses sínodos do novo mundo podem servir de mo-
delo ao velho mundo. São Turíbio de Lima, como
São Carlos de Milão, esforçou-se por aplicar ao
clero e ao povo os remédios salutares do cóncílio de
Trento e no espírito dêsse concílio e com a aprovação
da Santa Se. Pode-se ver o resumo, ro tomo XXV,
da História Universal da trgreja Católica.

-l
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sÃo JosÉ oRIoL (*)

Conf essor

|osé Oriol nasceu em Barcelona no dia 23 de
novembro de 1650, sendo batizado logo em seggida.
orfão de pai aos dezoito meses, casando-se pela
segunda vez a mãe, Gertrudes Bugugna, ]osé foi
queridíssimo do padrasto, um modesto sapateiro
piedoso e docil.

Desejoso de ver o enteado nos estudos, coo-
fiou-o aos capelães da igreja paroquial de Santa
Maria.

]osé foi aluno'aplicado, diferente dos colegas.
Êstes, feitos os deveres, demandavam o recreio, a

brincar, enquanto nosso Santo, contritamente, diri-
gindo-se à capela do Santíssimo ali se deixava ficar
ãe ioelhos, diante do Santo Sacramento.

Cheios de admiração pelo jovem, os mestres
resolveram enviá-lo à universidade.

Com treze anos, |ose perdeu o bom padrasto.
E a mãe, na mais extrema misrária, foi viver com uma
das amigas, Catarina Brughera, espôsa de um
honesto õperário de Barcelona, que a acolheu, e ao
filho, com alegria e imensa generosidade.

Catarina, que fôra ama de leite de ]osé, deu-
lhes, no alto dá casa em gue vivia, um quartinho.
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E ali, o jovem, com grande aplicação,.estudava sem

cessar.

Um dia, |osé e Catarina, na cozinha, coÍlver-
savam animadamettte, quando o dono da casa

chegou. Entreparado, observalldo-os, foi tomado
por".riolento ciúme, e a suspeita invadiu-lhe o Cofâ-

ção. E a remoer coisas contra a fidelidade da espôsa,

olhava-os raivosamente.

Deus permitiu que o jovem |osé penetrasse ilo
íntimo do- operário. Olhou-o signif icativamente,
dirigiu-Se ao [ogão, onde, no auge, oS carvões esta-

iavJm e iaiscavam, e, no abrazado terrível, meteu

ambas as mãos, sem que mal algum lhe sucedesse.

O homem, con[uso, empalideceu, sentiu-se
envergonhado e, desde aquêle diu, passou a coÍI-
ceber pelo hóspede, a mais profunda veneração.

|osé continuou os estudos, e em 1674, douto-
rou-se em teologia. Aspirando o sacerdócio, dese-
joso de trabalhai para a glória de Deus na salvaçã9
âus ul*as, foi ordãnado pádt" a 30 de maio de 1675,

Pensando sempre na máe, p?ra ajudá-la na

pobreza f.éz-se preceptor na casa de um rico homem,

to*á, Gasnevi. E ali, querido e admirado, viveu
êle até 2l dejaneiro de 1686, dia em que, par? Deus'

Íôra-lhe a máe. Deixou, então, a casa daquele

homem, com a idáia de, a pé, f.azer a peregrinação a

Roma.
De volta para Barcelona, em 1687, tomava

posse do beneficio de Nossa Senhora do Pin, que o
pupu Inocêncio XI lhe concedera.

|osé Oriol tinha um único desejo: estar uniclo

estreitamente a Deus. E, amando todos os homenri,
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por si mesmo votava grande desprêzo, consi-
cierando-se coisa insignificante. Pratícando a mai,s
rígida pobreza, tudo gue lhe vinha do benefício corl-
cedido pelo Pontífice, dava-o êle aos põbres, aos pri-
sioneiros e aos doentes.

Ao corpo, olhava-o sempre como o principal
inim igo a combater. Assim, recusava-lhe tôdá e
qualquer satisfação. Dormir, dormia êle apenas
duas horas, sôbre um duro banco estreito, e, quanto
à alimentação, comia parca, sobriamente, deide os
dias da casa de Tomás Gasnevi, de mesa farta e
variada.

Quase tôja a noite ]osé passava a orar e a dis-
ciplinar-se. E, um dia, viu-se todo consumido no
ardente desejo de dar a Deus todo o sangue, no Ílâr-
rírio:,gueria converter os infiéis, ãbalar paÍa
J erusalem.

Dois padres, porém, convenceram-no a ficar em
Barcelona.

Como irás? Onde o dinheiio para tão longa
viagem?

. |osé, todavia, não renunciou à idéia, apenas
deixou a execução do projeto para mais tardã. E,
a 2 de abril de 1696, deixando Barcelona, todo no
af.á de fazer a longa viagem a pe, avançou com o
pensamentg em Roma, no papa, âo qual ia suplicar
que o mandasse ao lapáo, ou a outro país de missão.

Em Marselha, o Santo fêz peguena escala. Ser-
viu num hospital por algum tempo, e acabou por
c-ontrair grave -ólestia.- Curado milagrosamente,
depois da convalescença aprontou-se para reencetar
a caminhada interrompida. Nossa Senhora, então,
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carinhosamente, ordenou-lhe gue retornasse para
Barcelona.

Na terra natal, foi recebido com alegria, tanto
pelo clero como pelo povo. Começava para o santo
ho*e* uma nova existência. Cristali zàYã's?-lhe
a alma.

Todo angêlico, quando levava o Santo Sacra-
mento aos doentes ou nas procissões, todos, homens,
mulheres e crianças, ficavam admirados, notando-
lhe no rosto, comumente pálido, dadas as peni-
tências, os jejuns, um como clarão, esquisitamente
trans[ormado.

Quando São ]osé Oriol celebrava a missa, todo
êle era ardor e só ardor. Transfigurava-se-lhe o

rosto, e a yoz era trêmula e doce. E os fiéis, que não
podiam despregar os olhos de tão celeste figura,
findo o santo sacrifício, corriam, respeitosamente,
beijar-lhe as mãos emaciadas.

Pensando ünicamente no Senhor, o Santo vivia
quase que em contínuo êxtase, insensível ao que the
ia ao redor. E Deus, gue lhe conferiu poder sôbre
os elementos, permitia que obrasse prodígios.

Certa vez, quando São |osê Oriol retornava
de uma viagem que f.izera a Marselha, terrível, feiís-
sima tempestade desabou. E o Santo, para sossegar
companheiros de jornada, com um simples, mas
devoto sinal da cruz, f.êz com que o temporal, instan-
tâneamente, cessasse.

Doutra feita, conta-se, viram-Ílo, debaixo cie

forte borrasca, de uma chuva tão grossa que até
levantava como um denso nevoeiro, caminhar cal-
mamente, absolutamente enxuto.

http://www.obrascatolicas.com



240 PADRE ROHRBACHER

Pauperrimo, quando estava às portas da morte,
o povo de Barcelona foi levar-lhe dinheiro, mas,
delicadamente, recusou -o, dizendo que des ejava dei-
xar o mundo tão pobre como sempre o fôra.

'À cama, com pleurisia, estava alegre, a olhar os
amigos entristecidos. Disse-lhes, então, corso-
lando-os:

A mort e ê a porta da vida, e vai levar,-me a
possuir aquilo que desejo: o céu. E no céu, não me
esquecerei de vós.

]ose Oriol recebeu o santo viático com imenso
fervor, e, rro dia 22 de março, a extrema-unção. E
um grande desejo, no dia seguinte, de ouvir cantar o

Os amigos, solicitamente, correram arrebanhar
alguns meninos do côro, levando-os ao pé do mori-
bundo. E, enguanto cantavam, docemente o Santo
sorria, de quando em quando aprovando a execução
com débeis exclamações piedosas. Depois, muito
em paz, sem agonia, sem esfôrço, fixando a fesus
crucificado, sorrindo, entregou a alma a Deus. Era
de manhã, a 23 de março de 1702, e o povo de
Barcelona, chorando, surgiu para lhe dar o último
adeus, para contemplá-lo por derradeira vez.

Os funerais foram concorridíssimos. Morrera
um rei? Morrera um príncipe? Não, morrera um
simples, um humilde; alguém que, desde a infância,
constantemente guardara a castidade e conservara
a inocência. E ao passar por uma das ruas de B4r-
celona o esquife, um menino, há tempos paralítico,
tocando simplesmente o corpo do Santo, curou-Se
na mesma hora. Foi um milagre que a todos enter-
neceu. E os milagres, muitos mais, multiplicârâÍl-se
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à beira do túmulo que recebeu aquêle ardoroso santo
homem de Deus

Pio VII, no dia 15 de maio de 1806, beatifi-
cava-o solenemente. E Pio X, a 20 de maio de 1909,
c.anonizâvâ-o.

No mesmo dia, em Cesarráia, Palestina, os
santos mártires Nicão e noventa e nove outros. Na-
tural de Nápoles, Nicão, filho de mãe cristã, era
pagão. Soldado, perigando-lhe a vida numa cruenta
batalha, lembrou-se do Cristo que a mãe venerava,
encomendando-lhe a vida. Saindo ileso da refrega,
f.êz-se cristão, dando-se ao jejum e à oração. Bati-
zado por Teodósio de Cysigüe, êste, tempos depois,
às portas da morte, confiou-lhe notrenta e Ílove dis-
cípulos. Em 251, quando da perseguição de Décio,
f oram todos massacrados por ordem do prefeito.

Conta-se também neste 23 de março, o triunfo
dos santos mártires Domício, Pelágia, Aquila, Epâr-
quio e Teodosia, em 362, mortos pela fé em Cesar,áia
da Palestina.

Na África, os santos mártires Vitoriano, pro-
cônsul de Cartago, Frumêncio e companheiros,
quando do vândalo Hunerico, rei arian o (484) , qu",
procurando induzir Vitoriano a abiurar a f.ê, ouviu
do valoroso homem: <<Eu tenho confiança no Cristo,
meu Senhor e meu Deus. Que empregues o fogo,
que atires contra mim os animais ferozes, gue uses
de quaisquer suplícios, jamais consentirei com o que
desejas: seria renegar a Igreja católica, râ qual fui
batizado>>.

http://www.obrascatolicas.com



242 PADRE ROHRBACHER

Ainda na África, os santos Liberato, espôsa e
filhos, mârtires, também, em 484, durante â pêÍse-
guição vândala, sob Hunerico.

Em Campanie, São Bento, monge, o que os
gôdos encerraram num forno aquecido ao máximo,
e gue, no dia seguinte, foi encontrado sem ter sofrido
qualguer dano (século VI ) . São Gregório, o Gran-
de, diz nos seus Diálogos: <<Eu vivi, no mosteiro ( I ),
com um religioso muito aplicado ao estudo das
Santas Escrituras. Era mais avançado em idade do
que eu e me edificava muito, ensinando-me tudo
aquilo que eu ainda ignorava. Assim, disse-me êle
que havia em Campanie, a guarenta milhas de
Roma, um Bento, jovem ainda, mas já maduro pelas
virtudes e coragem na prática da vida religiosa. Nos
tempos do rei Tótila, os gôdos descobriram-lhe o
retiro e quiseram incendiar-lhe a cela em que se
dava a piedosos exercícios. Tocaram-lhe (ogo, e
tudo aquilo que rodeava a cela, foi gueimado, mas
a cela mesma não o foi. Os gôdos ficaram Íurio-
síssimos: arrancaram o monge do seu quieto asilo, e
como havia na vizinhança um forno bem aquecido
para o cozimento do pão, ali o meteram, tÍan-
cando-o. No dia seguinte, Bento foi encontrado
indene: não sõmente o corpo nada sofrera, como as
vestes mesmas não haviam recebido qualquer
chamusco>>.

Na Inglaterra, Santo Etelvaldo, ermitão € ccr-
fessor, contemporâneo de São Cutiberto, que lhe
dedicou grande amizade. O venerável Beda corrta
como, pelas orações, Etelvaldo salvou a vida de

(1) Naturalmente no de Santo André de Roma.
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três homens perdidos no meio de uma tempestade
pavorosa. Faleceu em 700.

Em Verona, São Próculo, bispo de Verona e

confessor. Aprisionado por Diocleciano, porque
havia visitado os Santos Firmo e Rústico na prisão,
sofreu inomináveis torturas, mas Íoi pôsto em
liberdade.

Na Irlanda, São Fingar, mártir, também conhe-
cido como Guigner. Convertido por São Patrício,
foi expulso da casa paterna. Ermitão em Plouvinger,
à morte do pai tornou à cidade natal. Rejeitaclo por
todos os parentes, tornou a desaparecer da lrlanda.
Foi morto por ordem de um rei chamado Teodorico,
em 460, provàvelmente.

Na diocese de Valença, Santo Eusébio, bispo e
confessor, falecido em 600.

Na Irlanda, mais uma vez, São Maidoc, abade
de Fiddown, Kilkenny, descendente de família real
(fim do século VI ) .

Na Itália, Santo Otão, solitário e confessor,
originário de Roma. Soldado, foi feito prisioneiro,
devendo a liberdade à intercessão de São Leonardo.
Ermitão em Ariano, perto de Benevento, faleceu
em I 120.
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SÃO SIMEÃO,

Martirizado p,elos iudeus, em Trento.

Em Trento, cidade nos confins da Alemanha e

da Itália, existiam três famílias judias, cujos chefes
se chamavam, Tobias, Ângelo e Samuel. Na casa
dêste último morava um ancião de barbas longas,
chamado Moisés, que era tido entre os judeus como
conhecedor do tempo e da hora da chegada futura
do Messias. Na euarta-feira santa, no dia 2l de
abril de 1475, reuniram-se eÍr casa de Samuel, onde
tinham sua sinagoga, para examinarem um novilho
que tinham trazido há pouco do campo. Como
falassem de coisas várias, Ângelo disse de repente:
<<Nesta preparação para a Páscoa, temos carne e
peixe em abundância. Falta-nos, todavia, algo.>>
Samuel perguntou: <<E que e que falta?» Olharam-se
sem nada dizer, mas compreenderam todos o que
queria dizer: faltava uma criança cristã para a imo-
Iarem. Criança gue matam cruelmente em desp rêzo
de Nosso Senhor |esus Cristo, cujo sangue comem
misturado com os pães ázimos,- para se preservarem
pelo sangue cristão do mau cheiro que êles exalam.
É o que êles chamam de jubileu. Mas, por sinais,
deram a entender gue deviam falar com precaução,
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por causa dos criados, que, ocupados com serviços
ãir".rot para a preparação da Páscoa, passavam

incessantemente de um lado paÍa outro.

No dia seguinte, reunidos todos na sinagoga,

consultafârr-se á t.tp"ito do lugar em que poderiam

com facilidade operar essa imolação. Tobias e

Ângeio não quir.rá* que fôsse feita em suas casas:

estas eram pequenas e seria dificil esconder aos

criados ação tão grave e tão demorada. Seria IIle-

lhor praticâ-la na casa de Samuel, qlle era glande
e o.rã" nada faltava. Concordes com relação ao

lugar, discutiam o meio de roubar um menino.

Vãrios planos foram propostos. Samuel, entâo. cha-

mou seu cria do Lâzaro e lhe disse: «Se tu sabes o

enderêço de aigum menino cristão gLle possas roubar
e trazer puru lâ, ganharás cem ducados imediata-
mente.>> O criado respondeu: <<Isso é coisa-perigosa
e Íe cuso-rle absolutamente a Íazê-lo>>. Saiu, em

seguida da sinagoga, tomou suas roupas e partiu
para um país estrangeiro.

Na quinta-f eira, quando todos estavam reu-
nidos na sinagoga, disseram a Tobias, que exercia
a medicina: <<Pensamos que ninguém melhor do que
tu pode satisfazer nossos votos; porque estás diària-
mente em comunicação corn os cristãos e quase todos
te tratam familiarmente. É. fâcil para ti apanhar uma
criança. Ninguém te observa, quando passas peia
ciciade. Dar-ie-emos imensa recompensa>>. Tobias
recusou-Se e mostrou claramente que se tratava de

algo perigoso. Mas êles o constrangeram, inclusive
práibindútt " a entrada na sinagogâ, se não obede-
ã"r.". Tobias, ao ver que todos haviam conspirado
contra êle e que uma recompensa lhe estava sendo
prometida, disse-lhes: <<Com prazeÍ me .-'rlcà,Íre'
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garei disso. Mas, como sabeis, sou pobre e minha
arte não me basta para viver cômodamente. AIem
disso, tenho muitos filhos. Eu os recomendo a vós
como a mim próprio>>. Responderam-lhe: <<Traze-
nos um menino e não te arrependerás.>> O traidor
Tobias disse, então, a Samuel: <<Não fecheis as
portas com chaves, paÍa que, encontrando alguma
criação, não encontre dificuldades para trazê-la para
dentro>>. Pela tarde, saiu e pôs-sé a percorrer tOdu
a vizinhança, indo até a praça. Voltando atrás, per-
cebeu na rua do Fôsso, sentado diante da .u.á de
seu pai, um menino, muito bonito, chamado Simeão,
gue não havia ainda completado vinte e nove meses,
nascido que fôra em 26 de novembro de 1422, O
pai estava trabalhando no campo, a mãe assis-
tia às Trevas. O ludeu Tobias, vãndo que ninguém
o observava, estendeu a mão de maneira cari-
nhosa para a criança, que a tomou com confiança e
s-e pôs a segui-lo. Quando o traidor passou a casa
do pai da criança, começou a puxá-la e- a empurrá-la.
O menino olhou paÍa trás e entrou a chorar, cha-
mando pela mãe. O traidor, espantado, deu-lhe
uma moeda de prata e o acalmou com palavras
meigas. No fim da rua, percebeu, com espanto, uffi
sapateiro, trabalhando em sua cabana. Parou e
esperou gue o sapateiro olhasse para o outro lado,
para atravessar prontamente a rua e entrar na casa
de Samuel.

Assim como um tigre sedento de sangue,
Samuel conduziu a criania para o guarto secreto,
onde os outros se haviam reunido com alegria f.eroz,
Vendo-se num lugar estranho, o menino chorava,
amedrontado, Alguns lhe davam uvas, outros maçãs
e coisas que agradam aos meninos. Todavia, Maria,
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sua mãe, com o pai, André, procuravâÍl-flo ârlsio-
samente pela vizinhança, aonde ia habitualment€, e
por tôda a cidade. As crianças lhes asseguravam
que deviam ir procurá-lo na casa dos judeus, gue o
haviam raptado, para crucificâ-lo, por causa do ódio
que tinham à religião cristã. Os pais da criança
pensaram, de fato, em ir atê a casa dos judeus, mas a
noite sobreveio e os obrigou a voltar para casa, der-
ramando copiosas lágrimas. 

.

Noite alta, reinando silêncio por tôda parte, os
judeus levaram o menino a um vestíbulo que dava
para a sinagoga. Lá, sentando-se num banco perto da
chaminé, a criança foi colocada sôbre os joelhos, do
cruel Moisés, que a recebeu. Os demais ÍâsgârârÍl-
lhe a camisa e as calças e o âmârraram pelo meio do
corpo. Samuel tomou de seu próprio lenço e fechou
a bpca à criança, para gue não gritasse. Os outros
lhe seguravam as mãos e os pés, e Tobias, a cabeça.
Então, Moisés tirou de uma f.aca, cortou-lhe a extre-
midade do membro viril, como se fôsse para circun-
cidá-lo. Em seguida, com uma tenaz, começou a
talhar-lhe a face direita, perto do queixo e colocou
um_ pedaço de carne cortada em uma vasilha €spe-
cialmente preparada. Os assistentes recolhiam o
sangue da inocente vítima em tijelas e, cada um
por sua vez, com a tenaz, lhe arrancava um pedaço
de carne viva. Assim f.izeram todos os principais, atê
gue a chaga atingiu e passou de muito o volume de
um ôvo. E, se vez ou outra, o lenço gue lhe impecíia
de gritar afrouxava um pouco, e se 3 respiração do
menino se tornava um pouco mais forte, os judeus
corriam e lhe tapavam a bôca c.elrl ês mãos, sufo-
cando-o' impiedosapente.
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Após essa operaçã o atroz, Moisés levantou-lhe
a perna direita e, colocando-a sôbre os joelhos,
entrou, com o mesmo ferro, a talhar-lhe a parte
externa, depois os artelhos, até atingir a gordura
da perna. E cada qual, com a tenaz, the cortatra
a carne viva com o sangue brotando. Em seguic{a,
o cruel velho, chefe de tão horroroso crime, levan-
tando a criança, já meio morta, oráenou a Samuel
que se sentasse ao lado esquerdo. Depois, esticanclo
ambos os bracinhos da santa vítima, como de um
crucificado, pediram aos demais que furassem o
santo corpo com pregos fortes. Imediatamente, reu-
nindo-se ao redor da criança, furaram-lhe o corpo,
do alto da cabeça até a planta dos pés, dizendo: <<Eis

como matamos a |esus, o Deus dos cristãos. Possam
todos os nossos inimigos ser confundidos da mesma
forma e para sempre!>> lâ f.azia bem mais de uma
hora gue o pobre menino sofria medonhos suplícios.
Como não pudesse respirar livremente, desmaiou.
Por [im, erguendo os olhos para o céu, como para
tomá-lo por testemunha, inclinou a cabeça e entregou
ao Senhor a santa alma.

Os judeus, sem perda de tempo, tomaram-lhe
o corpo ensangüentado e o colocaram em uma bacia
com água pura, com a quai aspergiam suas casas,
como os cristãos f.azzm com a água benta. Cada
qual que podia lavar as mãos e o rosto nessa âgua
sentia-se feliz. Samuel, que havia arrancado as Íou-
pas à criança, tornou a vesti-la e ordenou ao criado
Vital que a levasse para o depósito de [eno, e o
deitassã sôbre a palha. O santo corpo lá ficou até
a sexta-f.eira santa, pela tarde. Os pais em vão o

procuraram. Dirigiram-se, então, ao bisp-o, que ao

mesmo tempo era o dirigente temporal da cidade.
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Imediatamente ordenou êste aos magistrados que
fizessem investigações, com pena de morte para
quem não revelasse o fato, se soubesse o que âcoÍt-
tecera. Os magistrados, acompanhados dos pais do
menino, procuraram por tôda parte. Chegaram,
finalmente, à casa io judeu Samuel. Êste demorou a
abrir a porta, uma vez que se estava refestelando
com o festim pascal e visto que é proibido aos judeus
deixar entrar um cristão em sua casa nessa ocasião.
Mas não ousou resistir aos oficiais da justiça. Acom-
panhou-os, com a mulher e o filho, por todos os
aposentos da casa. Nada encontraram. Ninguém
rrnaginara que o corpo pudesse estar no celeiro, sob
um monte de palha. O canal de um riacho que se
lança pouco mais aiém do Adígio passava por sob
a casa dos judeus. O pai e os magistrados fecha-
ram-no, para ver se o corpo da criança aparecia
flutuando na água. Nada encontravam.

Pela tarde, Samuel disse ao cozinheiro Boa-
ventura que levasse o cailáver para o celeiro e o
escondesse sob todos os tonéis, com mêdo de que
os magistrados voltassem e fôssem dar busca no
lugar antes esquecido. No dia seguinte, sábado,
Samuel levou o cadáver para a própria sinagoga,
depositcu-o sôbre a mesa que f.azia as vêzes de
altar e lá o deixou até o domingo de Páscoa. Toda-
via, os judeus, ao verem que todos os aponravam
autores do crime, delibelaram entre si sôbre o que
haveriam de f.azer. Alguns diziam que era melhor
atirar o cadáver no Adígio; mas como todos os
clhares estavam voltados para êleq e não ousassem
sair da casa, isso era impraticável. Outros propu-
seram enterrâ-lo na adega. Mas a terra removida
revelaria o fato aos olhos da justiça. Na ince rteza,
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o criado Boaventura, mediante remuneração de seu

amo, tornou a levá-lo para o celeiro e atirou-o dentro
do canal gue passava do lado. Depois, voltando
para a cozinha, disse à arna, de maneira a ser ouvido
pelos criados, gue vira na água algo de esbran-
quiçado, que supunha fôsse o corpo de um menino
afogado , talvez o gue os cristãos procuravam com
tanto alarde pela cidade. A mulher foi à sinagoga e

contou a Samuel e a Tobias o que acabara de ouvir
de Boaventura. Tobias a seguiu imediatamente ac
celeiro e procurou afundar o cadáver com uma vara
e com pedras gue lhe atiravam em cima. Em vão.
O corpo voltava à tona. Tobias tornou à sinagoga,
Iouco de furor. Lâ, todos adotaram o seguinte.plano.

Tobias iria pessoalmente procurar o bispo e lhe
diria que as águas haviam carregado para iunto do
celeiro de Samuel um corpo de um menino, talvez o
que os pais procuravam ha alguns dias. Os fudeus
esperavam com isso afastar de si a susP_eita de âssâs-
sinato. O bispo, satisfeito com a notícia, chamou o
chefe da justiça e o administrador da cidade e, com
êles, acompanhou Tobias com uma grande multidão.
Encontrou o corpo Ílutuando na água e mandou que

o apresentassem. Ao ver os membros cruelmente
retalhados, bem como as chagas, não pôde conter
um grito de profunda emoção: <<É impossível que
êste crime tenha sido cometido por outra pessoa gue
não um inimigo da Í.C cristã. Eu vos tomo, pois,
como testemunha, |esus Cristo, gue, crucificado e

sepultado, ressuscitastes neste dia, que não deixarei
impune a crueldade. E a ti, bem-aventurado pequeno
inocente, prometo que quem quer que tenha
manchado suas mãos com teu sangue, padecerá por
tanta crueldade.>> E imediatamente ordenou ao chefç
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da justi ça Í.azer rigoroso. inquérito e apresentar-lhe
o relatório. O gue pareceu maravilhoso a todos os
presentes, foi o fato de a carne tão tenra da criança
não estar ainda putrefata e não cheirar mal. Quando
lhe tiraram a roupa, observaram atentamente as
chagas da vítima, e a perna horrivelmente retalhada,
o corpo todo marcado com picadas de agulhas e
marcas de pregos, como se'tivesse sido picado por
um enxame de abelhas. Quando o pai chegou, r€co-
nheceu o corpo do filho. Todor 

"ãhuru*- " 
diziam

mesmo na presença dos judeus gue êles eram os
autores de tanta atrocidade e que mereciam se lhes
fizesse o mesmo. Aos indícios claríssimos, acresceu
9ue, à chegada dos judeus, o sangue se pôs a correr
dos membros do menino. Os assistentes recolhe-
ram-lhe as roupas e as conservaram com grande
veneração. Aflemais, nos diferentes cantos da casa,
viu-se o chão manchado de sangue, notadamente no
lugar do suplício,

Constatado tudo, o chefe da justi ça fêz com que
o corpo fôsse transportado para o hospital de São
Pedro, com proibição de sepultá-lo sem seu conser-
timento. Ao mesmo tempo, interrogou separada-
mente Moisés e os demais judeus sôbre como e
guando o corpo havia chegado lá. Como âs Íespos-
tas fôssem desencontradas e o rosto lhes denunciasse
a incerteza, mandou gue os amarrassem e os condu-
zissem ao castelo, a prisões separadas. Para pro-
ceder com maior precâução em assunto tão grave,
convocou dois médicos e um cirurgião e deu-lhes
ordem para examinarem com atenção o cadáver e
as feridas e declararem, depois, sob juramento,'
o gue pensavam do caso. Assim prosederam e foram
unânimes em afirmar gue o menino não fôra morto
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dentro da água, pelas razóes seguintes: Os corpos
afogados, ordinàriamente, se apresentam estuÍados
e deitam pela bôca e pelas narinas a âgua, tanto mais
fétida, quanto o tempo que permaneceram na água.
A bôca fica sempre aberta, a garganta larga, a côr
torna-se pálida e lívida; não há outras feridas senão
as recebidas ao caírem ou serem atirados assim à
água. E, mesmo neste caso. o sangue não corre da
ferida, mas permanece gelado nas veias, e toclos os
membros ficam hirtos. No caso da criança, âcoÍl-
tecia justamente o contrário: não havia entuntes-
cimento do corpo, nenhum humor aquoso. A bôca,
fechada. A garganta, cerrada; a côr da carne era de
um vermelho vivo, não se notando mancha nenhuma.
Mas havia feridas feitas com instrumentos contun-
dentes pontiagudos, na cabeça, no rosto, na perna
e em todos os membros, feridas que vertiam sangue
fresco, como se o corpo estivesse vivo. A respeito
do relatório, o chefe da justiça aconselhou o bispo
a confiá-lo a um hábil jurisconsulto, que lhe servisse
de conselheiro. O bispo entregou-o âo administracior
da cidade, que tinha tôdas as qualidades deseiáveis.
Durante o tempo em gue os dois se encontravam
juntos, grande multidão se reunia, pedindo a Deus
que fizesse com que os autores do crime fôssem
conhecidos. A pobre mãe também acorreu, enchenclo
o ar com seus lamentos. Assim gue viu o corpo do
filho, tão horrivelmente dilacerado, caiu por terra
s,em sentidos. Os vizinhos, entristecidos com os
acontecimentos, viram-se obrigados a levâ-la de
volta a casa.

Pela cidade corria a notícia de que os judeus
eram culpados da morte da crianÇâ, e que era necesí
sário puni-los. O chefe da justiça, guerendo saber
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do motivo da opinião que o povo adotara, f.ê.2 vir
à sua presençu ú* tal ]oão, que morava em Trento
e que âe judeu se f.izera cristáo, sete anos antes. Os

dois magistrados lhe pediram com delicadeza lhes

contasse quais oS ritos e oS costumes observados
entre os ludeus, principalmente por ocasião da

Páscoa, pois iít tinham ouvido alguma coisa que

confirmava a suspeita do Povo.
O homem respondeu: «Os judelrs têm o costume

de, na quarta-feira da semana santa, f.azet pães âzi-
mos e a êles juntar o sangue de uma criança cristã.
Fazem a mesma coisa na Páscoa, a saber, na quinta-
feira, e mesmo fla sexta-feira, juntando-o âo vinho.
Quando benzem a mesa, ordinàriamente proferem
maldições contra Cristo e contra a Íe cristã, pedindo
a Deus que faça cair sôbre os cristãos tôdas as pragas
com as quais quebrou a teimosia de Faraó, e de seu

reino. Lembro-mer de que, na minha juventude, ouvi
muitas vêzes meu pai contar que na cidade de Ton-
gres, na baixa Germânia, quarenta anos antes, os ju-
deus haviam conspirado e tinham matado um rnenino
cristão, para usar o sangue dêle na páscoa. Desco-
berto e confessado o crime, mais de quarenta e cinco
foram queimados. Meu pai, conseguindo escapar,
veio morar nestas terras>>.

Com êsse testemunho, e apoiado em tão forte
presunção, o chefe da justiça inquiriu os detidos. A
princípio negaram firmemente o fato, lamentando-se
por serem torturados inocentemente. Depois, recor-
rendo às costumeiras velhacarias, clisseram qtle um
tal Suíço, seu vizinho, homem paupérrimo, chamado
Gianzer, lhes parecia o culpado do crime. Havia
muito inimigo dos judeus, e tendo-os a;ÍÍr?ã-

çado de alguma infeliçidade, teria cometido êsse
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assassinato, e para desviar os ódios contra êles,
teria atirado o cadáver à âgua, sabendo bem que
seria levado para a casa dos judeus. Coloriram a
calúnia com todos os tons e de-tal forma, que o ino-
cente foi metido em ferros com sua mulhei e só foi
libertado por um milagre, como veremos mais
adiante. Todavia, os dois magistrados continuaram
o interrogatório. Os malfeitores judeus, vencidos
pela dor, confessaram o crime, tal qual como vimos
foi praticado, e tal qual um dos dóis médicos, sob
juramento, cgnsignou em carta datada de 5 de abril
de 1 475.

A confisg{p rdos culpados imediatamente foi
divulgada pela Itália e por tôda a Alemanha. Os
outros judeus, vendo que não havia meio de livrar
os irmãos, p9r meios astuciosos, serviram-se de gran-
des somas de dinheiro para corromper os minÉftos
da justiça pública. Não conseguindo êxito junto
dêsses dois magistrados, aumentaram a tal ponto a

loma, que esperavam conquistar o bispo, ou mesmo
.Sigismundo da Áustria. Mas encontrâram as mãos
de um e de outro fechadas aos seus presentes, como
os ouvidos aos seus rogos. Fizeram, então, vir de
Pádua os mais hábeis jurlsgsnsultos, a fim de prolon-
garem a questão e impedirem o pronunciamento do
juizo. Mas seus esforços foram baldaclos. Deus não
permitiu que tão grande crime permanecesse impune.

Todavia, discutiu-se durante muito tempo que
pena seria cominada aos culpados. Todos foram
condenados à morte e seus bens confiscados. Os
mais criminosos foram retalhados como o Íôra o
menino. Depois, foram colocados em rodas e, final-
mente, queimados. Dois dos menos culpados, tendo
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pedido o batismo - e o receberam - pd-fàmorrerem

irístãos, foram simplesmente decapitados'
Após a puniçáo merecida, dos judeus, oCUpâ-

ram-se da glória áo inocente mártir. No lug.ar {as
casas em que fôra táo cruelmente trucidado, foi
erguida ,.ã igreja, em sua memória. Por um de-

.rãto público áa 
'cidade, f,to, proibido a gualquer

judeu 
-fixar 

residência em Trento. Os milagres se

..rrltiplicaram com a invocação do santo. Come-

ÇoU-se a acorrer de todos os países, para obter reli'
quias dê]e. Muitos cegos recuperaram a visão,
muitos outros doentes foiam curados. O papa Gre-
gório ordenou se inscrevesse o mártir Simeão nos

íaustos sacros da Igreja romana, Ílo dia 24 de março,

nestes têrmos: «Em Írento, paixão de São Simeão,

pequeno inocente, cruelment_e trucidado pelos judeus,

puíu se vingarem de |esus Cristo, e qug em seguida
trilhou por diversos milagres.» _Em 1588, Sixto V
concede, uo cardeal Madrúcio, bispo e príncipe de

Trento, a graça de celebraÍ a festa do santo em tôda

a dioces", io* ofício e missa próprios, e indulgência
plenária. Nessa ocasião, râ vráspera da f esta, foi
ieita uma procissão solene por !ôda a cidade. A
procissão saiu da igreja de São Pedro, onde estava
exposto o corpo do santo mártir. As diversas COÍI-

frárias abriam o cortejo com suas bandeiras e estan-
dartes. Vinham, efl seguida, duzentos meninos, ele-
gantemente vestidos, com a bandeira e a image- .do
õanto de seu tempo e de sua idade. Eram seguidos
pelo clero secular e regular, bem como por cônegos,
iodos empunhando círios. Os curas das guatro parô-
quias de Trento levavam sôbre os ombros o corpo
áo mártir em um bêrço de prata, coberto por rico
pálio, sustentado pelos quatro principais doutôres.
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Vinham depois, em duas filas os dignitários da
lgreja, em seguida o bispo de Trento, ao lado do
qual, dois levitas incensavam continuamente as
santas relíquias. Imediatamente apos o clero,
viam-se os magistrados, os doutôres e os nobres
tanto da cidade como da diocese. Vinham, por fim,
em incontável número, mulheres e moças, todos,
homens e mulheres, empunhando círios acesos.
Estimou-se o número dos presentes nessa procissão
em treze mil. A procissão, saída de São Pedro, parou
na igreja da Santíssima Trindade, depois na catedral
e, finalmente, na de Santa Maria Madalena. Em
uma das praças públicas foi representada a história
do mártir. Voltando a São Pedro, cantou-se o 'fe
Deum e, em seguida, as primeiras vésperas do santo.

Entre os milagres operados por intercessão de
São Simeão, conta-se o seguinte: O Suíço Gianzer,
com sua espôsa, fôra aprisionado no castelo e âÍlàr-
rado com correntes, por ter sido acusado pelos judeus
de ter matado o bem-aventurado Simeão e atirado o
corpo no canal. Pedindo a Deus, pelos méritos do
santo mártir, gue manifestasse sua inocência, as
cadeias se lhe romperam repentinamente e os entra-
ves se quebraram. Os oficiais da justiça não taÍ-
daram em dar-lhe a liberdade.

Eis o antigo versículo que a igreja de Trento
recita: <<Intercedei por vossa pâtria, bem-aventu-
rado Simeão. Aludai-nos por vossos meritos, vossas
orações e invocação pelos quais tão grande número
de pessoas recuperou a saúde, contra tôdà a espe-
rança. Rejubilai, igreja de Trento, que enriqueceste
com a glória de tal filho. Deus, restituidor da ino-
cência, em nome de quem o bem-aventurado inocente
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Simeão sofreu a morte mais cruel pelas mãos

dos perfidos judeus, concedei-Ílos por sua intercessão
e mêritos, sejamos preservados dos contágios desta
vida e cheguemos à pátria celestial>>.

No aro de 1840, vimos que os iudeus de
Damasco cometeram contra um religioso capuchinho
e seu criado, o mesmo crime que os judeus de Trento
cometeram contra o pequenino, no ano de 1475.

Vimos os judeus do século 19, como os do século
15, pôr em execução tudo o que podiam, inclusive a
calúnia, para desviar a vingança pública & seus
irmãos acusados e juridicamente culpados.

VIDAS DOS

***
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sÃo GABRIEL (*)

Arcanio

Neste dia 4 de março, celebra-se a festa de
São Gabriel, o Arcanjo, que foi por Deus enviado
para anunciar o mistério da Encarnação do Verbo.

Segundo os Santos Livros, Gabriel, cu;'o nome
significa homem de Deus, virtude ou fôrça de Deus,
é um dos três arcanjos nomeados nos'Livros Santos.

A mandado de Deus, ei-lo ao pé do pr:ofeta
Daniel, quando da visão do carneiro 

" do boáe.

<<No terceiro ano do reinado do rei Baltasar,
tive uma visão, eu, Daniel, depois da que havia tido.
anteriormente ( I ) . Nesta visão que tive, encontra-
va-me na fortaleza de Susa, flâ província de Elam;
contemplando a visão eu estava à porta de Ulai.

<<Levantei os meus olhos para olhar, e eis que
vi,-em_ pé, _diante da ribeira (2), um carneiro, que
tinha duas hastes elevadas; uma era mais alta do que
a outra, mas cresceu depois dela. Vi que o carneiro
dava marradas contra o Ocidente, contra o Aquilão

(1) A dos quatro animais - Dan. T, I e segs.
(2) Ulai era a ribeira. Atravessava Susa.

t
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e contra o Meio-Dia, e nenhuma bêsta lhe podia
resistir, ninguém podia livrar-se do seu poder; Íazia
quanto queria e se tornava poderoso.

<<Estava eu considerando isto, e eis que um bode
vinha do Ocidente sôbre a face de tôda a terra, e
tão ràpidamente que não tocava na terrai êste bode
tinha uma grande haste entre os seus olhos (3 ) .
Dirigiu-se contra aquêle carneiro que tinha hastes,
o qual eu tinha visto em pê, diante da ribeira, e
correu para êle com todo o ímpeto da sua fôrça.
Vi-o chegar perto do carneiro: atacou-o com fúria,
feriu-o e quebrou-lhe as duas hastes, sêm que o cãÍ-
neiro lhe pudesse resistir; tendo-o lançado por terra,
pisou-o aos pés, e não houve quem pudesse livrar
o carReiro do seu poder.

Ora, o bode tornou-se extraordinàriamente
grande; mas, quando se f.ê.2 Íorte, quebrou-se â suâ
grande haste, e formaraÍl-se €Íl lugar dela quatro
hastes para os quatro ventos do céu (4) . Porém, de
uma destas saiu uma haste peguena (5 ) que se tornou
grande para o meio-dia, para o Oriente e para a
terra esplendida (6 ) . Elevou-se atê ao exército
do céu e deitou abaixo legiões e estrêlas, e pisou-as
aos pés. Elevou-se até contra o príncipe do exér-
cito do céu (isto é, contra Deus), tirou-lhe o sacri-
fício perpétuo e destruiu o lugar do seu santrrário.

(3) O carneiro era o poder medo-persa, e o bode o poder
grego representado por Alexandre Magno.

(4) Refere-se à morte de Alexandre, bem como à divisáo
do seu império em quatro estados.

(5) Referindo-se a Antíoco IV, o primeiro re,i pagáo que
empreendeu conquistar a Palestina e abolir o culto do verda-
deiro Deus.

(6) De rsrael.
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Foi;lhe dado poder contra o sacrifício perpétuo, por
causa dos pecados do povo; lançou a terra a verdade
e teve feliz sucesso nos seus empreendimentos.

<<Então ouvi um santo falar e um outro santo
(anios) perguntar ao que falava: AtC guando du-
rarâ o gue a visão anuncia quanto ao sacrifício per-
pétuo e ao pecado da desolação que foi f.eita? Ate
quando serão calcados aos pês o santuário e o exér-
cito?>> Êle lhe respondeu: <<Até duas mil e trezentas
tardes e manhãs; 

'iÍepois 
disso, o santuário será res-

tabelecido>>.

Ora, enquanto eu, Daniel, tinha esta visão e
procurava a sua inteligência, apresentou-se cliante
de mim um sêr com figura de homem. E ouvi urna
voz de homem no meio de Ulai, á qual qritou:
<<Gabriel, explica-lhe esta visão>>. Êle veio até junto
do lugar onde eu estava; quando se aproximou, caí
espavorido com o rosto por terra, e êle me disse:
<<Entende, filho de homem, que esta visão se cuÍl-
prirá no tempo do fim>>. Enguanto me estava falando,
desfaleci com o rosto por terra; êle, porém, tocou-me,
Íê,2-me pôr em pé.

<<Depois disse-me: <<Mostrâr-te-ei o que há de
suceder no fim da cólçra, porque o tempo tem o seu
fim. O carneiro gue viste, que tinha duas hastes sig-
nifica os reis dos medos e dos persas. O bode é-o
rei dos gregos; a grande haste, que tinha entre os
seus dois olhos, é o primeiro rei (7). Quanto às qua-
tro hastes, que, depois de quebrada aquela primeira,
se levantaram em seu lugar, são as quatro realezas
que se levantarão da sua nação, mas sem terem a sua
fôrça. Depois do seu reinado, guando chegarem

(T) Alexandre.
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ao cúmulo as suas inigüidades, levantat'sa-â um rei
(8), de rosto duro, e compreendedor de enigmas; o

,",'pod", crescerá, mas não pelas. próprias [ôrças;

§.arâ devastações incríveis; tudo lhe correrá bem;

matarâ o, poá"rosos e o povo dos santos. Pela sua

habilida dei teráo bom êxito os dolos gue urdir; com

isso se tornará arrogante o seu coraçãor e err plena

paz, matará muitíssimos; levantar-se-á contra Deus,

; príncipe dos príncipes, mas serâ aniguilado sem

iníervir mão de homãm. Aguela visáo da tarde e

da manhã, gue te foi representada, ê, verdadeira.
Por,ám, guutdu segrêdo iObre a visão, Porgue ela

não suceãerá senãó depois de muitos. õIias.

<<Então eu, Daniel, perdi as fôrças e figuei
doente alguns dias. Depois levantei-rle par-a Íne

ocupar dõs negócios do rei. Estava pasmado da

visáo, sem haver ninguém gue a pudesse interpr,etar
de um modo claro>> (9 ) .

VIDAS DOS SANTOS 261

,- r-

Mais tarde, Gabriel ao profeta aparecia rovâ-
mente, falando sôbre a profecia das-setenta semanas
messiânicas.

<<Quando eu ainda falava, orando e confessando
os meus pecados e os pecados do meu povo de
Israel, apresentando as minhas súplicas na presença
do Senhor m'eu Deus. a favor do santo monte do
meu Deus; quando eú, digo ainda, não tinha bem
acabado as palavras da minha súplica, eis gue Ga-
briel, aquêle homem gue, anteriormente, eu havia

(8) O citado Antíoco.
(9) Dan. I, l-27.
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visto na visão., voando ràpidamente, aproximou-se de
mim, à hora da_oblação da tarde. Instruiu -tÍt?, falan-
do-me assim: Daniel, eu vim agora para te ensinar,
de modo que entendas os desígriio" ie Deus. D;;ã;
o princípio das tuas preces, foi enviada umu pulurrru
e. eu vim para ta anunciar, porgue tu és um predileto
de Deus; toma, pois, bem- seúido nesta ,ãfr"À ã
compreende a visão>>.

<<setenta semanas foram decretadas sôbre o teupovo e sôbre a tua cidade santa a fim d" qu" 
-;

prevar,icação termine, os pecados sejam selados, ainigüidade expia{u, u justiça eterna ftazida,u, ,riro",
e profecias seladas, e o Santo dos S";ã, ;;;á;.
sabe, pois, isto e compreende-os, d"rã. a saída daordem para -]erusalém ser reedificaJa até a um
ungido, um chefe, passarão sete semanas e sessenta
e duas semanas; e serão reedificadas u, p""ças e os
muros na angústia dos tempos. Depois das sessenta
e duas ,"r.rriru., será exterminaclo'r- ungido, sem
l?"gr quem 

-lhe suceda. E o po.ro J" ,o, .fràfl ;;;há de vir, destruirá a cidade e o santuario; o seufim será uma ruína total, e, atéj fi*, hu" erâ aguerrae a devastação decretada. Concluirá .o* muitos
q-a aliança firme durante uma semana, e, Íro meio
da semana , f.ara cessar o sacrifício 

" á obhçuo, ãvirá sôbre o templo a abominação da a"rãiãiáo,
que dur arâ até o fim, até o têrmo marcad. d,ã ;devastador>> (10).

<<No terceiro
revelada a Daniel,

ano de Ciro, rei dos persas, foi
chamado Baltasar, uma palavra

(10) Dan. 9, 20-27.

http://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS 263

verdadeira e anunciadora de grandes lutas. Êle
entendeu a palavra e teve a inteligência da visão.
Naqueles dias, eu, Daniel, f.iz penitência durante
três semanas: não tomei alimento algum apetitoso,
nem carne nem vinho entraram na minha bôca, não
me ungi, até gue se completassem os dias destas três
semanas. No dia vinte e quatro do primeiro mês,

estava eu junto do grande rio, que é o Tigre.

<<Levantei os olhos e vi um homem vestido de
roupas de linho e cingido pelos rins com um cinto de
ouro de U[az; o seu corpo era brilhante como o cri-
sólito, o seu rosto como o relâmpago, e os seus olhos
pareciam fachos ard'entes; os seus braços e todo o
resto do corpo até os pés eram semelhantes ao bronze
reluzente, e o som das suas palavras era como o
ruído das multidões. Sômente eu, Daniel, tive esta
visão; os homens que estavam comigo não a tiveram,
mas caiu sôbre êles um terrer tão granãe gue fugi-
ram para lugares ocultos. Tendo eu, pois, ficado
sôzinho, vi esta grande aparição. Não ficou vigor
em mim, mudou-se o meu semblante, fiquei «iesfigu-
rado e perdi tôdas as [ôrças. Ouvi-o som d'e suas
palavras, e, ouvindo-o, cai desfalecido, de rosto
contra a terra.

E eis que uma mão me tocou e me f.êz levantar
sôbre os meus joelhos e sôbre as palmas das minhas
mãos. Depois disse: <<Daniel, hom,em predileto de
Deus, entende as palavras que venho dizer-te, e
põe-te de pé, porque fui agora enviado a ti>>. Quando
proferiu estas palavras, pus-me de pé, tremendo.
Disse-me: <<Não tenhas mêdo, Daniel, porgue desde
o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração â coÍÍr-
preender e a mortific lr-te- na pi"esença-do teu Deus,
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foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa
delas>> (11).

Gabriel, preparando o profeta, discorre sôbre
a_ profecia dos sucessores á" ciro, de Alexandre
M1gno, de Ptolomeu I e seleuco I; sôbre Antiàco Ii
e Ptolomeu II; sôbre Ptolomeu III e Antíoco IIi;
sôbre seleuco IV; do reinado de Antíoco IV e de
suas perseguições contra Israel, etc.

No princípio dos tempos novos, são Gabriel
gpareceria a Zacarias, anunci_ando-lhe que a espôsa,
Isabel, daria à luz um filho, foão, o pràcursor.

. .êp?receu-lhe um anjo áo Senhor, pôsto de pé
ao lado direito do altar do incenso. Z,acarias ficôu
perturbado, e o te.mor o assaltou. M; à an,o disse-
lhe: <<Não temas, Zacarias, porgue foi ouvida a tua
oração; e tua mulher Isabel te dará um firho, ao qual
porás o nome d,e ]oão>> (12) .

Seis mêses mais tarde, o Arcanjo era enviado
por Deus a Galileia, a Naz aré.

<<Estando Isabel no sexto mês, foi enviado por
Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, .'hu-
mada Nazaré, a uma virgem desposada com .um
varão chamado |osé, da casa de Davi; o nome Ca
virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava,
disse-lhe: <<Deus te salve, cheia de graça; o Senhor
é contigo; bendita és tu entre as mulheres>>.

(11) Dan. 10, l-72.
QD Luc., 1l-13. (Ver 5 de novembro).
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Ela, ao ouvir estas palavras, perturboü-se , e

diseorria pensativa gue saudação seria esta. O anjo
disse-lhe: Não temas, Maria, pois achaste graça
diante de Deus; eis que conceberás no teu ventre,
e darás à luz um filho, a quem porás o nome de

)esus. Êste será grande, será chamado Filho do
Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu
pai Davi; e reinará sôbre a casa de |acó eternamente;
e o seu reino não terá fim>>.

I

s aud a çã'o do arc an j 
".,r?iH:i., :"T;i1""*r:.*-o 

- rerêvo d e Lu cc a

<<Maria disse ao anjo: <<Como se Í.aút isso, pois
eu não conheço varão?>> Respondendo o anio, disse-
lhe: «O Espírito Santo descerá sôbre ti, e a virtude
do Altissimo te cobrirá com a sua sombra; por isso
mesmo o Santo, que há de nascer de ti, será cha-
mado Filho de Deus. Eis gue tambcm Isabel, tua
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parenta, concebeu um filho na sua velhice; e êste é
o sexto mês da que se dizia estéril; porque a Deus
nada é impossível>>. Então disse Maria: <<Eis aqui
a serva do Senhor, faça-se em mim sequndo a tua
palavra». E o anjo afastou-se dela>> ( l3 ).

A lgreja, desde os primeiros seculos, vê em São
Gabriel um mensageiro de boas novas, e os dotrtôres
catolicos, mesmo os mais graves, querem crer que o
anjo gue apareceu aos pastôres na noite do nasci-
mento do Menino, seja o mesmo Gabriel, dando
seguimento à missão gue Deus lhe confiara. Do
mesmo modo, seria também o arcanio Gabriel aquêle
gue,- estando |esus na sua aeonia, do céu desceu para
confortá-lo.

(13) k. 1, 26-38.

***
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BEM-AVENTURADO GLJILHERME DE
NORWICH (*)

Menino-Mártir

Guilherme, nascido a 2 de fevereiro de 1132,
era filho de Wenstan e de Elvina. Morto o pai,
houve necessidade de empregar-se paÍa ajudar a
mãe. Assim, com oito anos, eitara êle trabalhando
como aprendiz de curtidor, no negócio de um cor-
reeiro de Norwich. Era em ll4}, e Guilherme,
hospedado na casa de um tio, Ulward, ali ficcu até
I 144.

Ora, o patrão de Guilherme mantinha cons-
tantes contatos com os judeus, os quais, entre cochi-
chos, sempre que viam o pequeno, tornavam-se
excitados e dêle não despregavam os olhos. Mal sabra
Guilherme que estava prestes a cair-lhes nas unhas.

Um dia, era a 20 de março de 1144, Guilherme
propôs-se visit aÍ a mãe. Antecipadamente, preve-
nira o tio e o patrão. Misteriosamente, apareceu-lhe
um homem na casa do correeiro, dizendo que ia
f.azer a mesma viagem e, pois, acompanhá-lo-ia.
Quem era êle, êsse misterioso personagem? Dizia-se
cozinheiro do arcediago de Norwich, ?, d caminho,
a conversar com o menino, dando-lhe dinheiro e
fazendo agrados, falou-lhe de melhorar a vida. Ia,
assim, arranjar-lhe um lugar junto ao arcediago.

I
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Conversaria com a máe de Guilherme, e tudo Í.aria
ràpidamente paÍa, na volta para Norwich, começar
no novo emprêgo.

Elvina ouviu o homem, e pediu gue se enten-
desse, em Norwich, com Livina, a tia.

No dia 21 de março, o desconhecido, com Gui-
lherme, apareceu em casa do tio Uiward, dizendo a
Livina gue, tendo acertado com Elvina uma colo-
cação melhor para o sobrinho, ia levá-lo aquêle
dia mesmo.

Ora, Livina era mulher prudente, muito descon-
fiada, e estranhou aguêle zêlo num desconhecido, de
modo que, apenas saíra o homem com Guilherme,
chamou a filha e incumbiu-a de, disfarçadamente,
seguir os dois.

A meni na Í.êz como a mãe lhe diss eÍa, e, guando
voltou, contou-lhe que ambos, o primo e o homem
que conduzira Guilherme, haviam entrado na casa
de um conhecido judeu.

Guilherme nunca mais foi visto vivo em
Norwich. Na casa do judeu, deram-lhe de comer,
tratararr-ro âÍtràvelmente. Era numa Çuarta-feira
santa, e depois das cerimônias na sinagoga, quando
Guilherme, à mesa, ceava, vários judeus o âgârrâ-
ram, amordaÇârârll-Íro, rasparam-lhe a cabeç a, petfu-
rando-a com agudos espinhos.

Apressadamente, levarâff-no a julgamento, um
julgamento gue transcorreu em meio ãs chufas, aos
risos escarninhos, acabando os judeus assassinos por
condená-lo à crucifixão.

Num quarto, para onde transportaram o peQüe-
nino mártir, tudo jâ estava preparado. Amarra-
fârn-Ílo à ctuz, com cordas, cravaram-lhe as mãos
com grossos pregos, e, em seguida, com água morna,
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lavaram-lhe o sangue gue se lhe empastava no cor-
pinho exangue.

Donde tais pormenores? Referiu-os urlê mulher
cristã, que trabalhava na casa do judeu: recebera
ordens de esquentar uma panela d'água, e, quando
fôra levâ-la, viu pela porta um tanto entreaberta, o
menino prêso à cruz.

À tardinha, tudo passado, foi ela Í.azer limpeza
no guarto, e ali encontrou um cinto de criança, uÍna
faca e uma caixa de grossas agulhas.

Guilherme, agora um pobre sêrzinho sem vida,
dentro de um saco, fôra levado a um bosque nas
proximidades, para ser enterrado. Era quinta-feira
santa, e, rro dia seguinte, sexta, uma luz iluminava o
lugar onde os criminosos o haviam sepultado. Des-
coberto por um morador do lugar, um lenhador, logo
a notícia chegou ao conhecimento de Ulward, o tio,
que o reconheceu, desenterrado que fôra o peÇue-
nino mártir.

Um estranho, dulcíssimo perfume desprendia-se
do corpo do santinho, que, condignamente, foi sepul-
tado no cemitério dos monges de Norwich, quanclo,
então, inúmeros milagres tiveram ocasião.

***
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SANTOS TIMOLAU, DINIS. PÁUSIDES
E OUTROS (*)

Mártires

A perseguição aos cristãos, movida por Dio-
cleciano, redobrou de intensidacie no seu segundo
ano. Na província da Palestina, Urbano era o gover-
nador. Aos novos editos que chegavam, ordenando
que todos sacrificassem püblicamente aos í«Íolos,
seis jovens, abertamente, manifestaram-se contrà-
riamente, com grande ardor. Eram êles Timolaus,
nascido no Ponto, Dionísio, da Fenícia, Pausídio e
Alexandre, do Egito, Rômulo, sub-diácono da Igreja
de Dióspolis, e um outro Alexandre. natural de
Gaza.

Reunidos, procuraram Urbano, que se prepa-
rava para uma caçada, e puseram-se a clamar:

NOs somos cristãos! NOs somos cristãos!
Prontos que estavam para tudo suportar, pâssâ-

ram por tôdas as barbaridades.
Logo depois, outros dois cristãos, Agapo e

Dionísio, surgiram e, presos, foram unir-se aos
outros. E, em Cesaréia, no dia 24 de março de 305,
todos tiveram as cabeças cortadas.

+++
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No mesmo dia em que se celebra a festa do
Arcanjo São Gabriel, râ Inglaterra, Santa Hildelita,
abadêssa, também conhecida como Hildelida, prin-
cesa anglo-saxônica. Uma das primeiras virgens
inglêsas que se consagrou ao Senhor. Governou o
convento de Barking depois de Etelburga, a pri-
meira abadêssa daguela casa. Santa Aldelm dedi-
cou-lhe a obra Da Virgindade. Faleceu no ano
de 717 .

Na Selêucia, Santo Artemão, bispo, estabele-
cido por São Paulo.

Na Italia, São Bernulfo, bispo de Asti e mártir,
guando da ocupação sarracena na Ligúria (800 ) .

Na Sicília, São Severo, bispo de Catana e

mártir, vítima, como São Bernulfo, dos sarracenos
no ano de 800.

Na Italia, o bem-aventurado Aldemar, abade e
confessor. Originário de Cápua, foi monge no Monte
Cassino. abade de São Lourenço de Cápua, depois
de Bocchianico, onde faleceu em fins do século XI.

Tambem na Itáli d, a bem-aventurada Berta cle
Bardi, virgem. Filha de Lotário d'Llgo, conde de
Vérnio, era da família dos Alberti. Nascida em
Florença, tomou o véu, em 1143, no convento de
Santa Felicidade. Reformou e governou o convento
de Santa Maria de Cavriglia, na diocese de Fiesole,
Íalecendo em 1163.

Novamente na ltâlia, o bem-aventurado |oão
Báculo, ou do Bastão, confessor. Nascido na diocese
de Santo Ângelo, em Vado, estêye sob a conduta
de São Silvestre, fundador dos silvestrinos. De
imensa paciência, faleceu em 1290, depois de muito
sofrer com terrível abscesso.
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Na Rússia, o bem-aventurado Lâzaro, abade,
falecido em 1391.

No mesmo dia, em Roma, os Santos Marcos e

Timóteo, que, durante o reinado do imperador Anto-
Roma, Santos Marcos

nino, receberam a coroa do martírio.
Na mesma cidade, Santo Epimênio, sacerdote

que, morto a fio de espada, sofreu o martírio por
julgamento de Túrpio, durante a perseguição de
Diocleciano.

Em Roma ainda, São Pimênio, sacerdote que,
lançado ao Tibre por causa da fá em |esus Cristo,
durante |uliano o Apostata, encontrou a morte.

Na Mauritânia, a festa dos Santos Rômulo e

Segundo, irmãos que sofreram a morte pela fê em

|esus Cristo.
Em Sinadia, nâ Frígia, Santo Agapito, bispo.
Em Brescia, São Ladino, bispo.

Na Siria, São Seleuco, confessor.

-

***
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25'DIA DE MARÇO

ANUTICIAÇÃO DA SANTA VIRGEM

Digamos hoje devotamente com o arcanjo

Gabrieü Ave Maria, gratia plena' Eu vos saúdo'

ó criatura plrfeitíssimã! Eú vos saúão' YTgem
puríssim a, má,e. terníssima! Eu vos saúdo,- ó Maria'
ãfr"ià de graça, de b-eleza, de perfeiçêo' de méritos

perante o trorá do Eterno; cháia d-e §raça, de_bon-

iud", de amor, de misericórdia pelos vossos filhos

oue semem ainda neste vale de lagrimas' pir- ttó:'
il;r;.;;dàr"rl Eu vos saúdo com o anjo Gabriel;

ã., ,ro, saúdo com êl,e por todos os anjos e arcanjos,

por todos os tronos e dominações, por todos os-61ge-

,ubirrc e serafins; eü vos saúdo com êsse enviado de

õ".rr, por Deus mesmo, pelo Pai que vos escolheu

hoje pó, ,uu filha, gelo Filho que vos escolheu hoje

Io'r ."u máe, pelo Espírito Santo que- vos escolheu
'úo;e por espôia. Eu vos saúdo, enfim, ó Maria'
p"r*ítimo, eu vos saúdo por mim 9 por todos os

pecadores, cuja redenção ê tratada hoie entre vós

e Deus.
Meu Deus, quem poderá compreender a honra

que dais neste diá a Maria! Enviais-lhe vosso eÍIl-
baixador, um dos primeiros príncipes^_dg vossa côrte.
E lhe enviais não sômente para saudãIa e aelebÍâÍ-
lhe os louvores, mas para tratar com ela do grande
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mistério de vossa sabedoria e vossa misericórdia, da
redenção dos homens e da glorífica!ão de ,orrà
nome em todos os séculos. Pára tratãr com ela d,e
grandes coisas e obter-lhe o consentimento. Ela
hesita, pensa, opõe como obstáculo a virgind"d" qrã
promet'eu ao senhor. É necessário qr" Jurcan;o ihe
assegure que, por um milagre único de vosso poder,
se tornará mãe sem perder a virgindaãe. E só- então
ela consentiu em aceitar a hon-ra incomparável Ju
maternidade divina, dizendo, com proTunda humil-
dade: <<Eis agui a escrava do Serhor. Fuçu-r" 

"àmim segundo vossa palavra>>. Era êsse humilde
consentimento gue as três -pessoas divinas espe-
ravam. o Pai eterno para lhe comunicar a honra
inefável de g!r1 no rempo aquêle gue ê1" ;";; ;;
tôda a eternidade. o Filho , para tomar, em seu seio
puríssimo, â carne inocente que devia imolar sôbre
a cruz, o Espírito santo, para operar nela o mais
estonteante de todos os mistérios. o minha alma,
mergulha no abismo da admiração!

ó Maria, não apenas Deus vos eleva hoje a
qma dignidade incomparável, como também uoí Íu"
digna por s L'u graça e misericórdia. Depois dis;,
que poderei f.azer eu para vos louvar, ,roó b.n dizeJ,
vos amar dignamente? Que podem todos o. horrrersi
9r" podem todos os-anios em comparação do lrreDeus f.êz por vós? ó Maria, gu" '*ro, direi? M"u
c-oração está cheio, tão cheio, gue não sei o gue vos
dizer. Depois de Deus, sois íós gue eu amo, sois
vós que honro, sois vós gue quero servir. Depois de
Deus, sois vós o meu amor, minha alegria, minha
felicidade no tempo e na eternidade.
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Dizem os evangelistas que dois ladrões foram
crucificados com ]esus Cristo no Calvário, um à
direita e outro à esquerda.

Diz São Marcos (15, 28):
<<Cumpriu-se a Escritura, que cliz: Foi contado

entrie ,os maus (ls. 53 , 12) .

Depois (Mc. 15, 29'32), acrescenta:
uOs que iam passando blasfemavam abanando

as cabeças e dizendo: «Ah! Tu, que destróis o templo
de Deus, e o reedificas em três dias, salva-te a ti
mesmo, descendo da cÍlJZ>>. Do mesmo modo, eocâr-
necendo-o também os príncipes dos sacerdotes e os

escribas , diziam uns para os outros: <<Salvou os

outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o
Rei de Israel, desça agora da cruz, para que veiamos
e acreditemos>>. Também os que haviam sido cruci-
ficados com êle o insultavam>>.

Castro Nery (1 ) pintou com eloqüência aquêle
momento terrível do Calvário. Diz

<<Momento houve, naquela sexta-feira de nizan,
em que todos os olhares se volveram para um ponto
só, e uma assuada infernal irrompeu de tôdas as

as bôcas circunstantes. Foi quando a cruz - âtvote

(1) Castro Nery, Paixã,o e Morte de Jesus, Freder,ico Pusüeü,

editor pontifÍcio, 1936.
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de sangue - oscilou por sôbre |erusalém. Estava
Iá em cima, um molambo de homem que tremia da
cabeça até os pés, as vrártebras à luz por causa da
flagelação, gemendo surdamente de dor e lenta-
m,ente agonizando.

- <<Devagar, horrendamente devagar, sob o pêso
do corpo, se iam abrindo, espacejando, rasgando as
carnes nos lugares dos cravos. Devagar, horrenda-
mente devagar, iam verrumando, penetgando, perte-
rebrando os espinhos da coroa essa coroa de
espinhos, símbolo de realeza eterna, que os maga-
refes sacros não gulseram retirar. Devagar, horrén-
damente devagar, com a perda do sangue e o
arroxo das extremidades, ia subindo, invadindo,
dominando o corpo a febre - ãfebre intensa, a febre
clássica dos crucificados, com os seus ameaços de
delírio e a sêde incomportável - d sêde como apenas
a sentem os tresmalhados no deserto, Arf.aza-lhe o
peito no esfôrço de dominar a crise, e dos dois olhos
mansos, castigados pela vista dos ingratos. desciam
pelas faces conspurcadas dois lentos borbulhos de
Iágrima.

<<Perante o animal gue estertora na praça, os
circunstantes sil,enciam porgue respeitam a dor.
Diante do indigente anônimo gue vãsqueja na rua
porque a roda homicida lhe esfacelou o crânio, os
passantes descobrern-se , mudos, ou pelo menos
circunspectos, porgue a morte tem a sua majestaCe.
Diante do próprio criminoso, monstro assassino, ou
raptor de crianças, gue a cadeira elétrica, num ins-
tante de espasmo, eliminou, a opinião pública cessa
os seus insultos, retém o sarcasmo, refuga a ironia
porgue um borrifo de sangue caiu sôbre a sociedade.
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<<Mas aqui não se guardam conveniências'
Diante de um blasfemo gue a justiça do sinédri«l con-
denou; diante de um rebelde que a sabedoria romana
puniu; diante de um Messias malogrado qqe a mul-
iidão rejeita, do alto da sua crueza ,- náo há entra-
nha que estremeça de misericórdia, nem coração gue
pulse de um ritmo mais humano. Sim,- é sangue
ãutêntico o gue lenteja, são lágrimas verdadeiras as

qu,e borbotam, são convuisões tetânicas as que

sacodem o corpo. Mas êle está precisamente colo-
cado entre dois ladrões, numa cÍuz mais alta, no
patíbulo central, como o bandido maior, mais Peri-
goso e nojento.

«Ah! Sao os que passam pela estrada de |opé a
Cesaréia que movem as cabeças '- no g'esto típico
gue o livro dos Reis assina como a suprema osten-
tação do desp rêzo são os pedestres ociosos gue
corp"* o vah da ironia lancinante: ,- <<Tu gue des-
tróís o templo de Deus, e o r,eedificas em três dias,
salva-te a ti mesmo>>. Se tinhas fôrça para abalar
o pórtico de Salomão, convelir a porta de Nicanor e

dásmoronar as tôrres de Herodes, mais vigor has de
hoje possuir para desprender-te dos cravos. Vamos:
<<Se 

-és 
o Cristo, Filho de Deus, desce agora cÍa

Cruz>>.
«Ah! São os sacerdotes, os anciíos do povo e

os escribas carregados de textos que já se não
dignam dirigir palavra ao justiçado, mas se cor-
tentam, no seu olímpico desdém, de exclamar entre
si, apontando o patíbulo maldito, nesse tratamento
da terceira pessoa gue parece o cúmulo da supe-
:ioridade.

<<Êle salvou os outros, e náo pode salvar-se a
si mesmo>>. Dizem gue espertou paralíticos, gue ilu-
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minou a cegos e ressurgiu a mortos, e agora não pocle
salvar-se. «Se êle e o Filho de Deus (como impru-
dentemente blasfemou no sinédrio) desça agora da
cÍtJz>>. Quando êle descer, entâ <<nós>>, os Príncipes,
os Anciãos, os Escribas, não é verdade? <<haveremos
de crer nêle>>. Que êle faça, pois êste novo milagre,
Vejam que enormidade: <<êle confia em Deus)), g61n6

se Deus o protegesse. <<Se Deus o ama, que o livre
neste momento, pois êle mesmo disse que era Filho
de Deus>>.

«Ahl São os próprios soldados da guarda,
abrutados pelo hábito do sangue, que se cansam,
afinal, de jogar aos dados e de esvasiar as concas da
posca; são êles que, acirrados pelos apupos que
saraivam de todos os lados, tambem querem entrar
no entremez e disputar a parte na tragicomédia,
levantando os punhos e b.radando:

<<Salva-te, ó rei dos judeus!>>
«Ah! São os próprios circunvolventes, judeus,

sem dúvida, porque os romanos não entendiam o
aramaico, que ouvindo o justiçado gritar: Eli, Eli
lama sabactarti - (<<Meu Deus, meu Deus, porque
me abandonaste>> ) , gracejam, chasqueiam e casqui-
nam, dizendo:

<<Está chamando o profeta Elias>>.
«São êsses bárbaros presentes que ouvindo o

condenado rouquejar de sêde, impedem aquêle dos
circunjacentes que, arrancando urh ramo de hissope,
procurava chegar aos lábios do sedento um pouco da
mistura acidulada; que procuram impedi-lo, num
requinto de atrocidade, com riso canalha:

((.- Deixa! Vejamos se Elias o vem Iivrar
primeiro!
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Depois de ter consid,erado sôbre a atualidade
Jaqueles dias, prossegue o autor de Paixão e Morte
de )esus:

<<Os figurantes do Calvário estavam pouco mais
ou menos dispostos na seguinte ordem: ao longe, o
maciço da turba semi-curiosa ,e semi-compassiva,
que o evangelista Lucas viu na postura de espectação
(p"polos expectans)i mais ao perto, as mulheres de
|erusalém, gue o haviam chorado à saída dos muros;
mais perto ainda, a rnáe de )esus, a mulher de Cieofas,
e Maria de Magdala, gue alguns evangelistas
colocam junto da cruz e outros mais para o largo,
talvez conforme o círculo das sentinelas ora se
restringia, ora se afrouxava; ao pé do madeiro,
os guatro soldados romanos capitaneados pelo
centurião.

<<Mas o que mais impressionava o guadro eram
talvez as duas cruz,es dos celerados, o gue f.êz lem-
brar a São Marcos conhecida profecia de Isaías.
<<Ladrões>> é o nome com gue habitualmente os cha-
mamos, pôsto gue o grego dizia algo mais duro, isto
ê, bandidos, facínoras, verdadeiros salteadores de
estrada. A Palestin a eÍa, naquela época, segundo o
testemunho de Flávio |osefo, um covil cle homens
dessa laia. E o Evangelho -- gue por várias vêzes
se refere a salteadores, como por exemplo na parâ-
bola do samaritano está, portanto, inteiramente
acorde com os dados paralelos. Os dois ladrões que
aparecem aqui não ttazem nomes. Certos Írâ[us-
critos antigos, por exemplô, o de Swete, chamam-Ílos
de Zoathan e Chamatha; o Evangelho Árabe da
Infância, denomina-os Tito e Dúmaco; enquanto os
Atos de Pilatos nomeiam-nos Dismas e Gestas,

279
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<<Os dois cruciários que ladeavam )esus, como
a seu maioral e capataz, deixaram transparecer, no,
decurso do suplício, a péssima formação que haviam
recebido pelas furnas desertas, ou no esperadouro
das veredas, quando saqueavam as caravanas, talvez
com habilidade igual à dos beduínos de hoje. Quando
a orquestração dos ultrajes e das cachinadas sacudia
o outeiro do justiçamento, também êles não guiseram
perder o seu ensejo de desforço.

<<Se tu és o Cristo, motejaram, salva-te a ti
e a nós>>.

<<E foi, então, que ocorreu um fato memorável,
que por si deveria bastar aos pedintes de milagre.
Impressionado pela serenidade dêsse patibulário que
não respondia aos opróbrios, um dos ladrões coÍre-
çou a manifestar que era digno de melhor sorte.
Evoca o juizo de Deus, que vem perto, pois ambos
têm os minutos de vida já contados, confessa pübli-
camente os próprios crimes, com tôdas as demons-
trações de penitência, e aceita com resignação o
castigo.

<<Tu também (como os judeus), tu não tem,es
comparecer diante de Deus, tu que és condenado ao
mesmo suplício?>> <<Para nós (a cruz) e justa puni-
ção. Bem temos merecido o gue hoje recebemos>>.

<<Proclama a inocência, a santidade de fesus:
<<Mas êste náo f.ê,2 nenhum mal>>.

<<E depois, num tocante final, que é uma peÍo-
ração de mestre em seu discurso, pronunciê estas
palavras gue são ao mesmo tempo uma profissão de
fé na divindade de |esus, um r,econhecimento inplí-
cito da sua celeste realeza, e igualmente uma das
preces mais belas que hajam sido proferidas por
lábios de pecador. Depois da oração do publicano
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no templo, e a de São Pedro no lago de Genezarê,
não conheço prece mais comovente, mais humilde,
mais cheia de f.ê,, de ,esperança e de caridade clo

gue esta:
<<Senhor, lembr a-te de mim guando vierdes

em qualidade de rei>>.

<<Ou seja, quando vierdes sôbre a terra para
fundar o teu reino.

<<De sua parte, )esus, gue permanecera mudo
após as palavras do perdão, que não quisera mesmo
replicar às chufas e aos baldões dos inimigos, abre
os lábios gretados pela febre e pela sêde. Êle é bem
o sacerdote de que fala São Paulo, o que possue, por
antonomásia, o poder das chaves. Êle perdoa, aceita
a penitência do ladrão, e promete mais do que o outro
pedira: a entrada imediata no paraíso, isto ê, no
limbo onde 

'as 
almas justas esperavam o momento

de ingressar o céu.

mais tarde, quando vier fundar o meu reino; estarás
em minha companhia, e não somente na minha lem-
brança; não num lugar de prova, mas num remanso
de eterno repouso. Companheiros de suplício, ssls-
mos companheiros na Glória>>.

Dismas! O bom ladrão! Que mais poderíamos
nós acrescentar, senão que Nosso Senhor mesmo
como que o canonizou do alto da çruz?

28L
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SANTO IRINEU DE SÍRMIO (*)

Bispo 'e IVI ártir

Santo Irineu, bispo cle Sírmio, foi martirizado
em 305, quando de Diocleciano e Maximiano, sob
Probo, governador da Panônia.

Prêso o santo bispo, escoltado foi levado a
Probo, que lhe disse:

Deves obedecer aos divinos editos
ficar aos deuses.

Irineu respondeu:
Aquêles gue sacrificam aos deuses, e não a

Deus, é como a planta gue se arranca e ioga fora.
Probo:

Os clementíssimos príncipes deixam a
escolha entre sacrificar ou morrer pela tortura.

Irineu:
Meu dever é aceitar as torturas. Não posso

renegar meu Deus, sacrificando aos demônios.

Probo, irritado:
Sacrificâ, ou serás levado ao suplício.

Irineu:
. * Grande feiicidade seria para mim, se tu me

concederes a graça de participar dos sofrimentos de
neu Mestre.

e SêCÍl-

-
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Irineu foi levado ao sofrimento. E, em meio ao
suplício, Probo, acercando-se do santo bispo, per-
guntou:

Então? Que me dizes? Sacrificas?
Irineu, docemente, respondeu:

Eu sacrifico a meu Deus por uma generosa
confissão: sempre, sômente a Êle, sacrifiguei.

. Parentes e amigos do grande bispo, num canto,
choravam. E, não podendo mais, diante das tortu-
ras gue ao generoso homem infligiam, aproxima-
ram-se e gritaram:

Tem piedade da tua juventudel
Irineu olhou-os sossegadamente, e nada res-

pondeu. Probo, então, apegando-se naquilo que
lhe haviam dito, repetiu:

Tem piedade da tua juventude! Que res-
pondes? Deixa-te comover diante das lágrimas, da
aflição dêste povo e sacrifica. Cuida da tua juven-
tude.

Irineu:
Eu não sacrifico, e estou cuidando dos meus

interêsses eternos.
O governador, aborrecido, orcienou que cessas-

sem com as torturas e atirassem com o bispo numa
prisão. E, na prisão, lá ficou êle por alguns dias,
sob novos suplícios até que, urns noite, Piobo fe-lo
comparecer, pela segunda vez, ao tribunal. Disse-lhe
o governador, brandamente:

Irineu, sacrifica e livra-te dos suplícios.
Executa as ordens que recebeste, respondeu

o bispo, e não te preocupes comigo.
Probo, indignado, ordenou que o baressern a

porreteo ,
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Irineu:
Aprendi a adorar meu Deus desde a

infância. Eu o adoro. Êle me sustém nas provas,
recebe meu sacrifício. Quanto aos teus deuses,
fabricados pela mão do homem, jamais poderei
adorar.

Probo:
Pelo menos evita a morte. lâ sofreste

bastante.
Irineu:

A cada momento eu me garanto contra a
morte. Tu pensas que me infliges tormentos? Eu
não os sinto. Em troca, Deus me concederâ a vida
eterna.

Probo:
Tu não tens espôsa?

Irineu:
Não.

Probo:
Não tens parentes?

Irineu:
Não.

Probo:
Quem eram, então, aquêles que, na últirna

audiência, agui estavam, chorosos e lamurientos?
Irineu:

Há um preceito de fesus Cristo assim [or-
mulado: <<Aquêle gue ama seu pai, ou sua mãe, ou
sua espôsa, ou seus filhos, ou seus irmãos, ou seus
parentes mais do que a mim, não é digno de mim>>.

Probo:
Pelo menos por esta multidão que chora,

sacrifica!
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Irineu:
Meus filhos têm o mesmo Deus que eu

tenho. Êle os salvará. Tu, cumpre as ordens que

recebeste.
Probo:

Homem, tem piedade de ti mesmo, sacrifica
aos nossos deuses, para que eu não mais te mande
supliciar.

Irineu:
Faze o que quiseres. Tu hás de ver qual a

fôrça gue Nosso Senhor |esus Cristo me deu para
suportár as invenções de tua crueldade.

Probo, impaciente:
Vou pronunciar a sentença contra ti.

Irineu:
Serei f.eliz se tu o fizeres.

Probo considerou o santo bispo por um
momento, depois do que sentenciou:

Irineu desobedeceu as ordens dos impera-
dores. Ordeno que seia atirado ao rio.

Dita a sentença, Irineu retrucou:
Supus que, depois de tantas ameaças, ias

multiplicar os tormentos contra mim, acabando-Íre
pela espada. Nada disto f.izeste. Eu te conjuro,
muda de pensamento, e verás como os cristãos, pela
fé que têm em Deus, sabem afrontar a morte.

Probo, irritadíssimo, condenou o santo bispo a
ser decapitado. E Irineu, rendendo graças a Deus,
exclamou:

Senhor )esus, eu te agradeço, tu que me tens
sustentado a paciência em meio aos tormentos, dig-
nando-te, hoje, de me tornar participante da eterna
glória.
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Levado a um lugar chamado Bazentis, o santo
bispo orou, -de Tãos p,ostas e olhos postos no céu:

Senhor-|esus cristo, que te-áignaste sofrer
qela salvação do mundo, que teus céús se abram
diante de mim, gue teus urr,or recebam a alma de
teu servidor Irineu. Hoje, sofre êle por teu nome e
por.tua Igreja católica de sirmium. 

- 
Eu te suplico,

senhor, e imploro tua misericórdia: ãigna-t" i.."-
Def-rne. (Juanto aos gue aqui se encontram, digna-te
assegurá-los na tua fé.

Terminad.a a prece, o carrasco, cumprida a
tarefa, atirou-lhe com o corpo no r_io suü rqrcrã
que banhava, calmamente, 

" 
ãidude de'Sírmio.

***
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sÃo BARôNCIO E SÃO DESIDÉRIO (n)

Conf essores

Barôncio, súdito de Thierry II, deixou a côrte,
com o filho Aigload, e foi solicitar o hábito na abadia
cle Lonrey ou de São Cirano, no Nirvainais.

Corría-se de São Barôncio, o seguinte. Urna
noite, depois das matinas, sentiu-se mal, com fories
dores, e, taindo, ficou como gue em êxtase, que ciurou
todo um dia. Os irmãos, julgando-o morto, tal o seu

estado, principiaram a recitar orações.
No dia seguinte, Barôncio tornou a si' E as

primeiras palavras que pronunciou foram:
Gloria a vós, Senhor!

E reunindo os irmãos, contou-lhes o que lhe
sucedera:

Dois demônios agarraram-me pela garganta
e me atormentaram atê a hora de têrça. O arcanjo
Rafael, então, veio em meu socorro: separou-me a
alma do corpo e levou-a ao cráu. Diante de São
Pedro, vi-me acusado pelos demônios, dos pecados
que havia cometido antes de me f.azer religioso. São
Pedro tomou minha defesa, dizendo: <<Tais pecados
jâ foram expiados pelas esmolas que Barôncio dis-
tribuiu, pela confissão que f.ê2, pelo penitência e pÍo-
fissão religiosa>>. Expulsou os demônios acusadores,
e ordenoll qlle dois meninos vestidos de branco me
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mostrassem como eram os suplícios no inferno e, em
seguida, trouxesserr-Íre de volta para câ, avisan-
do-me que permanecesse' fiel à minha vocação.

Aquêle falar do irmão impressionou vivamente
os monges todos, e Barôncio, desejando aperfei-
Çoâr-se mais e mais, solicitou do abade a autorizaçáo
para viver como ermitão, ro êrmo.

Tendo, antes, feito uma peregrinação a Roma,
onde visitou o túmulo dos Santos Apóstolos, passou
para Pistóia, e ali construiu uma cela, encravada
entre duas montanhas.

A reputação de santidade de Barôncio logo
atraiu um solitário das vizinhanças, Desidério, que
com o santo ermitão passou a viver.

Barôncio, pouco depois, em 720, falecia, e
Desidério, anos mais tarde, acompanhava-o.

Sôbre o túmulo de Barôncio. em 1018 foi cons-
truída uma igreja, por iniciativa de alguns riccs
senhores da Toscana.

Barôncio e Desidério, mortos, operaram inú-
meros milagres, testemunhos da santidade de ambos
os escolhidos de Deus.

**r
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Antig,o T estamento

<<Naquele tempo sucedeu que Anrafel, rei cle
Senaar, e Arioch, rei do Ponto, e Codorlaomor, rei
clos Elamitas, e Tadal, rei de Goim , Í.izeram guerra
contra Bara, rei de Sodoma, e contra Bersa, rei de
Gomorr ã, e contra Senaar, rei de Adama, e contra
Sameber, rei de Seboim, e contra o rei de Bala, isto
é, Segor. Todos êstes se juntaram no vale de Sidim,
que agora é o mar Salgado. O motivo foi porque,
tendo estado sujeitcs doze anos a Codorlaomor, ro
décimo-terceiro ano revoltarârr-se.

<<Por isso, Codorlaomor foi, no ano decimo-
quarto, com os reis que se lhe tinham unido, e desba-
rataram os Refaim em Astaroth-Carnaim, os Zuzim
em Ham, os Emim na planície de Cariataim, os
Horreus nos montes de Seir, até os campos de Faran,
que está no deserto. E voltando êstes reis da sua
expedição, foram à fonte de Misfath, que é a mesma
que Cades, e devastaram todos os países dos Amale-
citas e dos Amorreus, gue habitavam em Asason-
Tamar. Então, o rei de Adama, o rei de Seboim e
tambám o rei de Bala, isto é, Segor, puseram-se em
campanha, e ordenaram a batalha no vale de Sidim
contra aquêles príncipes, isto rá, contra Codorlaomor,
rei dos Elamitas, e Tadal, rei de Goim, e Anrafel,

I
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rei de Senaar, e Arioque, rei de Elasar: quatro reis
contra cinco.

<<Ora, o vale de Sidim tinha muitos poços de

betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra voltaram
as costas e caíram lá dentro; os que esCaparam, fugi-
ram para o monte. Os vencedores levaram tôdas as

riguézas de Sodoma e Gomo Íra, e todos os víveres,
e retiraraln-se. Levaram tambem Loth, filho do
irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e os

seus bens.

<<LIm dos fugitivos foi dar parte disto a Abrão,
Hebreu, que vivia na cadeia de Mambré, Amorreu,
irmão de Escol, e irmão de Aner, os quais haviam
feito aliança com Abrão. Abrão tendo ouvido que
Loth, seu irmão, ficara prigioneiro, escolheu os mais
corajosos dos seus servos, em número de irezentos
e dezoito, e foi no encalço dos inimigos, atê Dan.
Aí, repartidos em destacamentos, deu sôbre êles, de
noite, 

-e 
desbaratou-os; e perseguiu-os atrá Hoba, que

fica à esguerda de Damasco. Recobrou todos os

seus bens, e Loth, seu irmão, com tudo o que lhe per-
tencia, assim como as mulheres e o povo.

<<Quando voltava de derrotar Codorlaomor e os

reis gue estavam com êle, saiu-lhe ao encontro o rei
de Sódoma, no vale de Save, que é o vale do Rei.
E Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão e

vinho, porgue era sacerdote de Deus Altíssimo,
abençoóu -o e disse-lhe: <<Bendito seia Abrão Pflo
Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito
seja o Deus Altíssimo qor_ cuja proteção os-inimigos

"rtão 
nas tuas mãos>>. E Abrão deu-lhe o díziuro de

tudo>> ( I ).

(1) Gen. 14, L-20.
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Melquisedeque trouxera pão e vinho, não só
para restaurar as fôrças dos combatentes, mas tam-
bém, e principalmente, para oferecer em ação de
graças a Deus - porque era sacerdote.

Diz São Paulo, sôbre a superÍoridade de Mel-
quisedegue:

<<Todo o pontífice, tomado dentre os homens, é
constituído a favor dos homens naguelas coisas que
se referem a Deus, para gue ofereça dons e saári-
fícios pelos pecados, o qual se possa condoer da-
queles que ignoram e erram, porque também está
cercado de enfermidade; por isso deve, tanto pelo
povo como também por si mesmo, oferecer sacri-
fícios pelos pecados. E nenhum s'ê ârroga esta honra,
senão o que é chamado por Deus, como Aarão.

<<Por isso mesmo, Cristo não se glorificou a si
mesmo para se f.azer pontífice, mas (foi glorificado)
por aquêle-gue lhe disse: Tu és meu Filho, eu hoje
te ger:i (Sl. 2, 7). Como também diz noutro lugar:
Tu es sacerdote eternamente, segundo a ordem- de
Melguisedegue (Sl. 109, 4) , o qual, nos dias cie sua
carne, oferecendo, com grande brado e com lágri-
mas, preces e súplicas, âo que o podia salvar da
morte (p"l? ressurneiÉo), foi atendido pela sua
reverência (para com Deus), e, embora fôise Filho
de Deus, (e sonhecesse tudo), aprendeu (po expe-
riêrrcia propria) a obediência pelas coisas que sofreu;
consumado (em perfeição), tornou-se a causa da
salvação eterna para todos os gue Ihe obedecem,
sendo chamado por Deus pontífice segundo a ordem
de MelguisedeguÊ (2).

29L

Q) Heb. 5, 1-13.
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Mais adiante, o Apóstolo continua, depois de
,Jizer que é dificil falar sôbre o sacerdócio de Cristo:

<<Contudo, deixando de discorrer sôbre os pri-
meiros rudimentos acêrca de Cristo, elevqmo-nos a

coisas mais perfeitas, sem lançar de novo o funda-
mento da conversão das obras mortas e da fé em

Deus, da doutrina sôbre os batismos, da imposição
das mãos, da ressurreição dos mortos e do iuizo
eterno. E isto faremos, se Deus o permitir.

<<É impossível que os que foram uma Y?z Í?rt'
nidos, gue tomaram o gôsto ao dom celestial e foram
feitos participantes do Espirito Santo. que gostaram
igualmente a boa palavra de Deus e as virtudes do
século vindouro, e gue (depois disto) caíram, (é
impossível) que êles tornem.a ser renovados pela
penitência, pois crucificam de novo o Filho de Deus,
em si mesmos, e o expõem à ignomínia. De fato, a
terra que absorve a chuva, que cai muitas vêzes
sôbre ela, e produz erva prorreitosa aquem a cultiva,
recebe a bênção de Deus. Porém. se ela produz espi-
nhos e abrôlhos, é reprovada e está perto de mal-
dição, o seu fim é a queima.

<<Porém de vós, ó caríssimos, esperamos melh,:-
res coisas e mais vizinhas da salvação, embo ra

assim falemos. Deus não é injusto, para que se

esqueça da vossa obra e da caridaile que mostrastes
em seu nome, vós que servistes aos santos e ainda
os servis. Desejamos, porém, que cada um de vós
mostre o ffieSÍlo zêlo atê o [im, para tornar completa
a vossa esperança (cons.guindo a salvação eterna),
de modo que não vos torneis tíbios, mas imiteis
aquêles quá, mediante a f.ê e a paciência, são her-
deiros das promessas.
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«Quando' Deus faz a promessa a Abraão não
rendo ninguém maior por quem iurar, jurou por si

mesmo, dizendo: Fica certo d: que eu te abençoarei
abundantemente e te multiplicarei abundantemente
( Gen. 22, 16-17 ) . E assim (Abraão ) , esperando
pacientemente, obteve o cumprimento da promessa'
Com efeito, os homens ;'uram pelo que há de maior
que êles, e o juramento, servindo de garantia , teÍ-
mina tôdas as contendas. Pelo QUe, qyerendo Deus
mostrar com mais evidência aos herdeiros da pro-
messa a imutabilidade do seu conselho, interpôs o
juramento, para gue, por estas duas coisas inaba-
iáveis (promessa e jur,amento), nas quais é irnpos-
.sível que Deus minta, tenhamos uma poderosíssima
consolação, nós, que pusemos o nosso refúgio em

alcançar a esperança proposta, a qual temos como
uma âncora segura e firme da alma, e que penetra
atê alêm do véu (no santuário do céu) em que ]esus,
nosso precursor, eutrou por nós, Ita qualidaCe de
pontíf ice eterno segundo a ordem de Melguise-
deque>> (3 ) .

E São Paulo, falando sôbre Melquisedeque
como simples f igura de Cristo, mas superior a
Abraão e a Levi, continua:

<<Êste lvlelquisedeque era rei de Salém, sâcer-
dote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro cie

Abraão, quando êle voltava de destroçar os quatro
reis, e o abençoou; a êle deu Abraão o dízimo de
todos os despojos; o seu nome primeiramente se

interpreta rei de justiÇâ, e depoís rei de Salém, que
quer dizer rei de paz; aparecendo sem pai nem máe,
sem genealogia, sem princípios de dias, sem fim sle

(3) Heb. 6, 1-20.
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vida (1) , tornado assim semelhante ao Filho cle
Deus, Melquisedegue permanece sacerdote para
sempre.

<<Ora, considerai quão grande devia ser êle, a
guem até o patriarca Abraão deu dízimos das melho-
res coisas. Certamente o gue denlre os filhos de
Levi recebeu o sacerdócio, teni ordem segundo a lei
de receber os dízimos do povo, isto ê, de seus
irmãos, ainda gue êles tenham saído também do
sangue de Abraão. Mas êste Melquisedegue, cuja
linhagem não é contada entre êles, recebeu os ái-
zimos de Abraão e abençoou-o a êle, que tinha as
promessas (de Deus). Ora, sem duvida alguma, o
inferior é gye recebe a bênção do superior. 

- E aqui
(ro sacerdócio levítico) evidentemente são os
homens mortais gue recebem os dízimos; mas ali
(em -Melquisedegue) recebe-os um homem de quem
se aÍirma (na Escrituna) gue vive (não se falando
de sua morte). E Levi, gue recebeu dízimos, (pot
assim dizer) êle mesmo o pagou (a Melguisedegue)
na pessoa de Abraáo, porque ainda êle estava em
germem, no seu antepassado, quando Melguisedeque
saiu ao encontro dêste.

<<Portanto, se a perfeição tivesse podido ser
realizada pelo sacerdócio levítico (porgue sob êste
é que o povo recebeu a lei ) , qr" necessidade havia
de gue surgisse depois outro sacerdote, segundo a
ordem de Melquisedegue, e não segundo a ordem
de Aarão? Pois, mudado gue seja o sacerdócio, ê
necessário gue mude também a lei.. Ora (Cristo),

(4) O ApÉsi;.;l,:
cionaropaieamáe
morreu.

refere-se ao fai,:, Ca pscriiura r,âo men-
de Melquisedeque, quando nasceu e quanqo
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aquêle de guem isto se dí2, pertence a outra tribo,
dá qual ninguém serviu ao altar,.porgue é notório

àr"'Nosso 
"Setho, nasceu na tribo de )udá, tribo

á qrral Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. E isto

ainda é mais manifesto, se se levanta outro sacerdote

à semelhança de Melguisedeque, o qual não foi feito
(sacerdote i segundo 

-a 
lei do mandamento carnal,

mas segundo ã virtude de uma vida insolúvel.
Com ef"eito, Deus declara: Tu és sac'zrdote Para
sempre, segundo a ordcm de Melguisedegue» (5 )'

A Igreja não assinou culto particul aÍ a Melqui-
sedeque.- Entretanto, inseriu-lhe o nome no canon

da missa.

***

(5) Heb. 7, 1-17.
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Antíg,o Testarnento

Igleja, igualmente, honra Isaac como figura
de |esus cristo, não numa só ação, como a maioria
de outros tipos, mas antes do nascimento, nas pro-
messas feitas a Abraão, Ílo nascimento e durânte
todo o curso de sua vida. principalmente naquela
imolação voluntária, em que se deixa tratar como
uma vítima (Santo Ambrósio ) .

No mesmo dia, na diocese de Cambrai, o bem-
aventurado Humberto de Marolles, abade e coÍI.
fessor, falecido em 680.

Em Indre, ilha do Loire, Santo Hermeiando
ou Erblando, abade, célebre pelos milagres. Filho
de nobre família de Noyon, nasceu "^ OZg. Vi-
vendo na côrte do rei clotário III, deixou-â, apete-
cendo-lhe a solidão do claustro. Na abad;á de
Fontenelle, ficou sob a orientação de Lambert, futuro
bl.po de Lião, então governando aquêle mosteiro.
Quando o bispo de Nantes resolveu fundar urna
abadia em sua diocese - Ítd ilha do Loire - solicirou
alguns religiosos a Lambert. Hermelando, condu-
zindo doze irmãos, teve seu trabalho abençoado por
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Deus, falecendo naguela fundação em 7 t0, sendo
sepultado na igreja de São Paulo, depois transferido
para a de São Pedro.

Em Corneto, râ Itália, Lúcia Filipini, virgem,
nascida a 13 de janeiro de 1672. orfã de pai e mãe

aos seis anos, foi recolhida pelos tios. O cura cla

paroquia em que vivia escolheu-a como ajudant? -
catequista. Educadora de meninas, clepois a prin-
cipal figura do Institttto das Mestras Piedosas, sâ11-

tamente faleceu em 1732. Lucia Filipini passou por
provações: denunciada ao Santo Oficio como perten-
cendo à seita de Miguel Molinos, sgportou as penas

morais com infinitos de paciência. Sepultada na

igreja-catedral de Santa Margarida, a bem-aventu-
úau foi beatificada por Pio X a 13 de junho de 1926.

Em Laodicéia, perto do Líbano, Sao Peiágio,
bispo, gue, sob Valens, foi exilado, sofrendo pela fé
caiólica penas outras. Originário da Síria, casou-se

muitíssimo cedo. Com a espôsa, viveu em perpétua
continência. Cientes da sua alta virtude, os fiais
de Laodicéia escolherâÍr-ÍIo, em 360, como bispo.

Consagrado por Acácio, bispo cle Cesaréia da
Palestúa, Peiagio em 363, assistiu ao concílio de

Antioquia. Valáns exilou-o para a Arábia. Quando
de Graciano (378) Pelágio retornou. Faleceu
em 381.

Na Inglaterra, Santo Alfwold II, bispo e con-
Íessor. Monge de Winchester, foi o sucessor do
irmão na Sé de Sherbone, no Dorset ( 1045 ) , fale-
cendo em 1085.

Na diocese de Soissons, a bem-aventurada Ida
de Argensolles, abadêssa, falecida em 1226,
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Na Úmbria, o bem-êverturado Tomassor con-
fessor, cêlebre pelas miraculosas curas gue operou.
Depois de sessenta e cinco anos pasuáos rra sua
ermida, faleceu em 1337.

Na Irlanda, São Cammin, abade e confessor.
Erigiu um mosteiro, gue se tornou célebre, na ilha
de Inish-Kealtair. Desaparecido em 653.

Na diocese de Limoges, São Cessateur, bispo
do tu4 não se conhece-"dudor, sal.ro qr" i"l.cãu
em 732.

Na Nicomédia, Santa Dula, criada de um sol-
dado. Morta em defesa da castidad e, Íêzjus à palma
do martírio ( época desconhecida ) .

Em Paris, São Ricardo, menino-mártir. Como
o pegueno Guilherme, na Inglaterra, êste santinho
de hoje foi crucificado por judeus fanáticos em pon-
toise em 1179, tendo sido, antes, submetido a crude-
líssimas torturas. Tal morte concorreu para gue o
rei Eilipe, ep 1182, expulsasse da Françá os juãeus.
Na Igreja dos Inocenies, em Paris, onáe foi enter-
rado, São Ricardo operou numerosíssimos milagres.

No mesmo dia, em Roma, São euirino, que
perdeu todos os bens, sofreu dura prisão, foi cruel-
mente açoitado, durante o reinaão de Cláudio,
decapit.4o e atirado ao libre. Seu corpo foi encoÍr-
trado pelos cristãos perto da ilha de São Bartolomeu,
que o enterraram no cemitério de Pontiano.

Na mesma cidade, duzentos e sessenta e dois
santos mártires.

-rqlFl-t-
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SÃO LUDIGERO,

Bispo d,e Münster, na W,estfália.

Ludigero, contemporâneo de Carlos Magno, era
natural dã Frisa, e descendia de família nobre. Seus
pais eram cristãos. A mãe fôra conservada por bene-
fício singular da Providência. Tinha uma avó pagã,
a gual, irritacla pelo fato 'de seu filho ter apenas
filhas, ordenou gue a matassem antes de ser ãfr.à-
mentada. Isso porgue êsses pagãos acreditavam ser
permitido matar uma criança, uma vez gue não hou-
vesse tomado nenhum alimento. A criadâ ercârre-
gada da execução guis afundar a criança em um
balde cheio de água, começândo pela cabeça. Mas
a peguena, estendendo os braços contra os bordos
do balde, resistiu durante muito tempo, acabando por
obter a compaixão de uma mulher vizinha, que a
tomou, levou para casa e lhe f.êz engolir imediata-
mente um pouco de mel. Após o gue, desapareceu
o perigo de morrer. Foi mãe de dois santos bispos,
Ludigero e Hildegrimo, e de várias filhas, máes de
inúmeros outros bispos.

Desde a infância, São Ludigero pedia aos pais
gue lhe dessem instrução por meio de algum homem
de Deus. E eles o colocaram sob a díreção de São
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Gregório de utrecht, que vendo-o avançar na vir-
tude, deu-lhe o hábito e o colocou em um mosteiro.
Era Lrma escola de onde saíram inúmeros bispos e
sacerdotes. Em seguida o enviou à Inglaterra com o
Tgles Aluberto, que viera trabalhar com êle na
Frísia, o gual Gregorio desejava fôsse sagrado bispo.
Lud-igero lá passou um ano estudanco, .ãb u di.eiao
de Alcuíno e foi ordenado diácono, sendo Aluberto
lirpg. êp_o. o que. _v_oltou para a Frísia , para junto
do abade Gregorio. Mas algum tempo depôis, oÉt"rr.
a permissão de retornar à Inglaterra, a fim de se
instruir ainda com Alcuíno, que ensinava em york.
Depois de três anos, estava de volta, trazendo
grande quantidade de liv'os. Santo Alberico o orde-
nou sacerdote em Colônia, êo mesmo tempo em
que foi sagrado bispo, e o encarregou da igreja de
Dokem, onde São Bonifácio sofrera o martíri,o. Mas
não deixava de governar o mosteiro de utrecht,
trimestralmente, com dois outros sacerdotes e o bispo
Alberico, que o havia ordenado.

são Ludigero trabalhou durante sete anos na

frí:,3, depois da morte de_ São Gregório, ou seja,
de 776 a 783. E durante êsse tempo, operou grurrã"
número de conversões, fundou várias igrejas-e inú-
meros mosteiros. As coisas estavam nesse pé,
quando a invasão dos saxões o obrigou a deixai a
Frísia. Distribuiu seus discípulos ántre diversos
lugares, em grande número, e levou dois consigo:
Hildegrimo, seu irmão, e Gerberto, cognominado o
Casto. Foi a Roma, seja com São Willehade,
como dizem alguns, seja no ano seguinte, e
passou pelo monte Cassino, onde se deteve, para
aprender a regra de Sao Bento, porque desejava
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Batismo dos saxões vencidos

uma miniatura de um

por Carlos Magno. Segundc

mosaico do século XV.

http://www.obrascatolicas.com



302 PADRE ROHRBACHER

fundar um mosteiro em um terreno gue lhe pertencia.
Decorridos dois anos e meio, voltou a Frísia.

Carlos Magno, que ouvira falar de Ludigero,
encarregou-o da instrução dos frisões, dos cinco
cantões a oriente do rio de Labec. A conselho do
príncipe, passou para uma ilha, situada entre a Frísia
e a Dinamarca, onde se adorava um deus chamado
Sosise. Êle lhes derrubou os templos,-construiu uma
igreja, e, após converter os habitantes, batizou-os
em uma fonte, onde São Willebrod havia batizaclo
três homens, e da gual os pagãos, por superstição,
não bebiam a água, senão em silêncio.

Entre os frisões gue Ludigero teve a felicidade
de converter, encontrâvâ-se Landerico, filho do
príncipe dêsse país. O santo missionário, que foi seu

padrinho, instruiu-o com dedicação nas letras santas
e, em seguida, o ordenou sacerdote. Landerico
correspondeu a tôdas as esperanças. Foi, por longo
tempo, chefe da escola dos frisões, e o mais firm'e
sustentáculo dessa comunidade cristã, tanto pelo
zêlo como pelo crédito que lhe dava o nascimento.

Deus autorizou por prodígios a pregação de
Ludigero. Um dia, em que se encoÀtrava à mesa
com ôs discípulos, em casa de uma senhora natural
da Frísia, apresentaram-lhe um homem que ficara
cego havia três anos, de nome Bernlef, conhecidís-
simo e estimadíssimo em tôda a região, porque sabia
cantar com graça os combates dos antigos reis de

sua nação. Éssas canções, conservailas de cor, por
tradição, eram os únicos monumentos da história
entre a maior parte dêsses povos bárbaros. E Carlos
Magno foi o primeiro que os [êz escrevê-las. Ludi-
gerõ, olhando para êle com ar jovial, perguntou-lhe
Àe não gueria confessar-se e receber a penitência.
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Bernlef, que não esperava pela pergunta, aceitou-â,
todavia. Ludigero marcou-lhe, então, um encontro
para o dia seguinte.

O santo missionário montou a cavalo, Bernlef
se ÍCz conduzir sôbre um cavalo até o lugar onde
devia encontrar Ludigero. Êste tomou o caválo do
cego pelas rédeas e o levou a certa distância, onde
ouviu o cego em confissão e lhe impôs uma peni-
tência. Depois, f.azendo-lhe o sinal da cruz sôbre os
olhos, colocou-lhe, diante, a mão, perguntando se
estava vendo alguma coisa, Êle respondeu, cheio de
alegria, que estava vendo a mão, Continuando o
caminho, aproximaram-se de uma vila chamada"Werthem. Ludigero perguntou-lhe se reconhecia
aquêle lugar. Bernlef disse o roÍle do lugar e âss€-
gurou que distinguia as casas das árÍores.: Então
o santo missionário o condu ziu a um oratório vizinho
e, após Í.azê-lo agradecer a Deus, 

-lhe 
ãisse: <<|ura

que, enquanto eu [ôr vivo, não dirás a ninguém que
fui eu gue t,e curei>>. Bernlef jurou e cumpriu a
palavra. Durante algum tempo, f.êz-se ainda de cego,
para melhor esconder o autor da cura. E não contou
o milagre senão depois da morte do santo.

São Ludigero foi obrigado a deixar a Frísia
durante uma segunda perseguição. Encarregou
Bernlef, que sabia ser benguisto por tôda parte, de
ir de casa em casa batizar, com o Corisentimento das
mães, as crianças moribund.ur, por imersão ou por
infusão. Batizou, assim, dezoito, gue morreram
logo após, exceto duas, às guais Luciigero, em segui-
da, deu a confirmação. O que aqui ê dito 

- 
do

batismo por infusão prova sômente gue êle era usado
para- os doentes. Bernlef morreu santamente, em
idade avançada. Sua espôsa, vendo-o no leito de
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morte, afirmava que não poderia s_obreviver-lhe,
desfazendo-se em lágrimas. <<Consol-a-te, disse-lhe
êle, se tiver algum poder junto de Deus, tu me
seguirás em breve>>. Ela morreu com efeito, guinze
dias após.

Quando a colheita se tornou mais abundante
na Saxônia, Carlos Magno encarreggu Ludigero de
cultivar a parte ocidental dessa região. E isso sem
deixar o cuidado da missão de Frísia. Para facilitar
o progresso do Evangelho, propôs ordenar bispo
um dos seus discípulos. Mas Hildebaldo, bispo de
Colônia, forçou -o â aceitar êle mesmo o episcopaCo.
Respondeu com estas palavras do apóstolo: <<É

necessário que o bispo seja irrepreenível.» <<Pobre
de mim! respondeu Hildebaldo, essa regra serve
bem para mim!>> Mas, novamente insistiu com Ludi-
gero, gue, finalmente se viu obrigado a ceder aos
d,esejos do povo e à ordem do imperador. Foi
sagrado em 801 , primeiro bispo de Mimigardtfort,
que mais tarde veio a se chamar Münster, por causa
de um mosteiro de cônegos que o santo bispo lâ Íêz
construir.

Alguns anos antes, mandara construir em terras
de sua propriedade, o mosteiro de Werden, cuja
fundação e dada como sendo de 796. Fêz tambem
ser construído um em Helmstat. Carlos Magno, que
conhecia o santo costume que êle f.azia dos bens
da Igre ja, deu-lhe, com o bispado de Mimigard.tfort,
o mosteiro de Leuza em Brabante. Como Ludigero
não tivesse feito profissão de viãa monástica, embora
a praticasse, desde que fôra sagrado bispo, passou a
comer carne e abandonou a cogula. Mas não deixou
de usar o cilício, que trazia escondido sob as roupas.
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Como bispo, curou mais um cego. Durante o

tempo em quá visitava a diocese, encontrando-se
urn ãiu à mósa em certa localidade da Saxônia, uÍI
cego veio gritar-lhe à porta. Enviou-lhe um diácono
quã cuidava dos pobres, para dar-lhe -pão e carne.

O ."go não guis. O diácono procurou f.azê-lo beber,

o qu; êle támbém recusou, dizendo que desejava

sômente comparecer à presença do bispo, para gue

êste o socorresse. O diácono, gue não compreendia
o que êle deseiava, deixoü-o 'e o cego começou a

griiar mais alto do gue antes. Irudigero lhe enviou

áirrh"iro que foi também recusado. O cego insistia
sômente em guerer ser levado à presença do bispo.

Foi, então, introdu zido e Ludigero lhe disse: <<Meu

irmão, que desejas de mim?>> Res-poldeu o cego:

<<Fazei iorn gue eu veia, por amor de Deus!>> <<Que

tu vejas po; amor de Deus!>> tornou Ludigero,
esparriando-se com o pedido. E, no mesmo instante,
embora não tivesse repetido essas palavras senão
para dar a entender o espanto, o gego recuperou a
visão. E, colocando-se à mesa, bebeu e comeu com
grande alegria.

O santo bispo teve ardente desejo de ir pregar
o Evangelho aoi normandos, ou seia, aos dinârtrâr-
queses e outros Povos do norte. Mas não conseguiu
óbter permissão de Carlos Magno, gue o achava
necessário para a Germânia. Em uma época em q-ue

não temia nada, o santo homem teve revelação das
invasóes que os normandos fariam um dia no império
dos francót. Preãisse-o à irmã Heriburga, chorando
copiosamente. Ela exclamou: <<Praza a Deus'levar-
mé dêste mundo antes gue tais calamidades âcoll-
teçam!>> Ludigero respondeu: <<Não será assim.
Essas infelicidades acontecerão enquanto fôres viva.
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Eu, porém, não as verei no meu corpo>>. E de [ato,
quando o bispo Alfrido, segundo iu."rro, de Sao
Ludigero, escrevia êsses pormenores, ditados p;;
Heriburgâ, os normandos Éaviam queimado ur ifr"-
jas e os mosteiros daquelas paragens, reduzindõ os
campos a desertos.

. As grandes caridades gue Ludigero praticava
deram ocasião a alguns invájosos dJo .uirrriarem.
Pelo fato de distribúir com liberalidade, aos pobres,
tôdas as suas rendas, foi acusado junto de'carlos
Magno de dissipar os bens da igrejá. Foi chamuJÀ
a prestar contas de sua administração. Dirigiu-se à
côrte.e hospedou-se perto do paláciõ. carlos [rlugrro,
ao saber de sua chegada, maídou chamá-lo logo fielamanhã. Ludigero estava recitando o ofíciJ. R"r-
pondeu gue iria à audiência, guando tivesse feito
suas orações. o imperador, impaciente por vê-lo,
mandou por três vêzes seus emiisários apressarem
o bispo. M_as não conseguiu gue êle interrompesse as
orações. Ao terminá-las, foi saudar o imferador,
que lhe disse com um pouco de emoção, .,Éirpo, de
onde vem essa consideração às minhas ordenr 

" 
pot

que obrigâr-rne a enviar tantos recados?>> <<Príncípe,
respondeu Ludige,ro, ê gue eu creio dever preferir
Deus a vós e aos homens todos; é o gue vós mesmo
me mandastes f.azer, quando me déstes meu bis-
pado>>. <<Bispo, replicou imediatamente Carlos
Mag1o, agradeço-vos por vos encontrar tal gual vos
acreditava. Alguns interpretaram mal vossãs boas
obras. Mas eu vos prometo não escutá-los mais>>.

Hildegrimo, irmão de São Ludigero, distin-
ggia-se de maneira apreciável pela piãdãde. Carlos
Magno lhe deu o bispado 

- de Chalons-sôbre-o
Marne. Mas, ao que parece, o deixou após a morte
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de São Ludigero, que aconteceu em 26 de março de

ãóq, dia "* qr" e lembrado' Ludigero' embora

;;íil; ,,o fiá da vida, celebrar/a todos os dias a

;i; e no domingo da Paixão gue precedeu a noite

em gue morreu, pregou por duas vêzes' a-primeira

"u 
*i..a da *rrrhã, ã u tLg.,nda, na gue celebrou às

nove horas. Seus discípulós guiseram entettâ-lo em

W"rd"rr, segundo êle'mesmó havia mandado' O
povo, porem, se opô-s a isso e deliberoü-se deixar o

.orpo na igreja de Miqr-g-aldtfort, co.mo em deposito'

Durante esse tempo, H'íldegrimo obteve ordêm do

i*o"rador de f.azet executat- ut últimas vontacles de

,J;;;ã;. -S"..deu-lhe na direção do mosteiro de

Ú"rd"rr, e Gefredo, seu sobrinho, na assembléia

de Mtinster. A vida de São Ludigero foi escrita por

Aitfrido, seu segundo sucessor, com base nas memó'

;i;il;;'ur" lotãm fornecidas.por Hildegri*g" irmão

J;-J;1o, p"lu religiosa-Heri6urga, sua irmá e Ge-

fredo, seu sobrinho.
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S,olitário e Conf,essor

Quando do reinado de Leão e Alexandre, filhos
de Basílio, o Macedônio, São Basílio, o I;;;* il
prêso por um sRião e levado à presença ao putri.io
Samonas, em Cónstantinopla, qu" o i"tàrrogou, sem
que obtivesse gualquer respostá. Exasperuão, orde-nou que o flagelassem. E-Basílio, susienso il;;dos pés,. de cúeça para baixo, f.i ;;;;astado dura-
mente, depois do gue o atiraram a uma prisão.

Três dias .depois, estava êle completamente
curado das feridas abertas pela chibata. ' S";;;;;,
maravilhado, mas enraiveciáo, fêz com que o expu-
sessem a um grande leão, esfaimado de álgrrm dias.
Nada, porém, sucedeu ao Santo: a f.era,"r.h"gurr-
do-se para perto dêle, apenas o farejou, sem sequer
deixar escapar um rugido.

Atiraclo ao mar, sío Basílio foi restituído, peios
peixes, à praia.

Encaminhando-se para a cidade, encontrou a
porta fechada. Sentou-le,-então, à espera de qrã ã
abrissem, âo lado de um homem qr", u tremár de
febre, olhava-o curiosamente.
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São Basílio, apiedado, curou-o. E o homem,
reconhecido, Ievou-o para casa, hospedando-o. Vi-
vendo solitàriamente, sempre a operar milagres,
faleceu em 952, sendo sepultado na casa mesma
daquele que o recolheu e se transformou em guarda
de seu corpo.
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Conf essor

Riciero nasceu em Muccia, diocese de Came-
rino. Era filho de pais ricos e consideráveis, que
desejavam vê-lo formado. Enviado à universidade
de Bolonha , Íêz-se amigo de um ;'ovem, Peregrino,
do gual se tornou inseparável.

Ora, um dia, São Francisco, vindo do Oriente,
parou em Bolonha, e, no dia da Assunção, ciiante
de um público numerosíssimo, pregou ardorosamente
em praça pública.

Riciero e Peregrino foram ouvi-lo, e ficaram
vivamente impressionados. Tocados da graça,
resolveram deixar o século. E assim que o Poverelo
pôde recebê-los, os dois, inflamados, disseram-lhe
que desejavam ser admitidos no número dos seus
discípulos.

São Francisco olhou firmemente para Riciero
e disse;

Tu serás sacerdote, exercerás o apostolado
e servirás aos frades da Ordem.

Vejamos nos Fioretti, sempre deliciosos, como
São Francisco converteu aquêles dois estudantes cle
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Bolonha, gue se f.izeram frades, e depois um dêles se

livrou de grande tentação.
<<lndo uma vez Sãc Francisco à cidade de

Bolonha, todo o povo da cidade correu vê-lo. E era
tal a multidão de povo, que com grande trabalho
pôde chegar à praça. E estando tôda a praça ch_eia

de homens e de mulheres e de estudantes, São
Francisco se ergueu no meio dêles, em um lugar ele-
vado, e começou a pregar o gue o Espírito Santo
lhe ditava. E pregava tão maravilhosamente, que
antes parecia pregar um anjo do que um homem e
pareciam as suas palavras celestiais a modo de setas
agudas, as quais transpassavam tanto os corações dos
que o ouviam, que por aquela prédica grande mul-
tidão de homens e cie mulheres se converteu à peni-
tência. Entre os quais estavam dois nobres estu-
dantes da Marca de Ancona: um se chamava Pere-
grino e o outro Riciero, os quais dois, pela dita
prédica, tocados no coração por divina inspiração,
chegararr-se a São Francisco, dizendo que queriam
tudo abandonar no mundo e ser dos seus irmãos,

<<Então São Francisco, conhecendo pela reve-
lação que êles eram mandados por Deus e que na
Ordem deviam ter vida santa e consi'derando-lhes o
grande fervor, recebeu-os alegremente, dizen-
do-lhes:

((- Tu, Peregrino, seguirás na Ordem a via da
humildade, e tu, Riciero, servirás aos frades>>.

<<E assim foi, porque frei Peregrino não quis
ser clérigo, mas leigo, ainda que fôsse muito letrado
e .grande canonista, e pela humildade ch,egou à
grande perfeição de virtude, de modo que frei Ber-
nardo, primogênito de São Francisco, disse dêle gue
era um dos mais perf,eitos frades .do'mundo. E finaL
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mente o dito frei Peregrino, cheio de virtude, passou
desta vida à vida dos bem-aventurados, com muitos
milagres antes da morte e depois.

<<E o dito frei Riciero dávotamente e fielmente
serviu os f rades, vivendo em grande santidade e
humildade; e tornou-se muito fúiliar a São Fran-
cisco, e muitos segredos lhe revelava São Francisco.
F depois, sendo ministro da província de Marca ,Je

Ancona, dirigiu-a muito tempo com grande paz e
discrição.

«Após algum tempo, Deus lhe permitiu uma
grande tentação em sua alma, pelo que, atribulaclo
e angustiado, fortemente se afligia com jejuns, corn
disciplinâs, com lágrimas e orações, de dia e de noite,
e não podia, no entanto, expulsar aquela tentação.
Mas freqüentes vêzes ficava em grande desespe-
ração, porque por ela se reputava abandonacio de
Deus. * f,q

<<Estando nessa desesperação, por úitimo
remédio, resolveu ir .a São Francisco, pensando
assim: «Se São Francisco me mostrar bo- serr-
blante e mostrar familiaridade, como costuma, crerei
que Deus terá ainda piedade de mim; mas, se não,
será sinal de gue estou abandonado por Deus>>. Par-
tiu, pois, e foi a São Francisco, o qual nesse tempo
estava no palácio do bispo de. Assis, gravemente
enfêrmo; e Deus lhe revelou todo o modo da tenta-
ção e da desesperação do dito frei Riciero, sua
decisão e sua vinda. E sem demora, São Francisco
chama frei Leão e frei Masseo e lhes diz:

frei Riciero, e abraçai-o por mim e saudai-o e dizei-
lhe que entre todos os frades que vivem neste mundo
eu o aEog singularmente>>.

-l
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«Êstes vão e acham no caminho frei Riciero e

abraçam-Ílo, dizendo:Ihe que São Francisco os tinha
mandado. Pelo que tal consolação e doçura lhe
entraram na alma que quase foi transportado fora
de si; e agradecendo a Deus com todo o coração,
caminhou e chegou ao lugar em que São Francisco
estava enfêrmo. E ainda que Sao Francisco esti-
vesse gravemente enfêrmo, não obstante, sentindo
vir frei Riciero, levantou-se, foi-lhe ao encontro e

abraçou-o dulcissimamente, e assim the falou:
((- Filho meu caríssimo, frer Riciero, entre

todos os irmáos gue estão neste mundo, amo-te
singularmente>>.

<<E dito isto, fez-lhe o sinal da cruz na flonte,
beijou ai e depois lhe disse:

((- Fiiho caríss(no, esta tentação Deus â per-
mitiu para ganhares grande rqérito, mas se não
quiseres êste.prêmio, não o tenhas mais>>.

<<Maravilhosa coisa! Logo gue São Fiarrcisco
disse estas palavras, sübitamente dêle fugiu tôda a
tentação, como se em tôda a sua vida nunca a tivesse
tido, e ficou todo consolado>> (l).

Êste Riciero, fiel discípulo, admitido na familia-
ridade de São Francisco, torpou-se, em pouco tempo,
um religioso de rara prudência e de consumada
virtude.

Quando ministro provincial na Marca, apii-
cou-se todo infeiro, de 'corpo e alma, para que se
observasse perfeitamente a regra; principalmente no

(1) I Fioreüti, ga., ed.; Etl. Vozes, tr950.
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gue dizia respeito à santa pobreza. Severo consigo
mesmo, rígido, com os demais era de uma ternura, e
uma caridade sem limite.

Mcrto São Francisco, frei Riciero viveu mais
dez anos, operando milagres. Falecido na terra
natal, Muccia, €rn 1236, num eremitério que existia
ao p+á de uma pequenina igreja dedicada ao apóstolo
São Tiago, o bem-aventurado Riciero deixou o
mundo plàcidamente, docemente.

Gregório XVI, ern 1838, aprovava o imemorial
culto que se lhe rendia à memória.

No mesmo dia, em Lentino, sete pequeninos
mártires, quando da perseguição de Décio e Vale-
riano. Mortos pela fé, por ordem do governador da
Sicília, Tertullus, os nomes das crianças não foram,
infelizmente, conservados (século III ).

Em Tràves, São Felix, bispo e confessor, nos
tempos em gue o déspota -Máximo reinava no Oci-
dente. Morto no ano de 400, foi enterrado no dia
26 de março numa igreja dedicada à santíssima
Virgem Maria e aos mártires da Legião tebana.
Consta que o santo bispo mesmo ordenarâ â coÍls-
trução daquele templo, ali depositando o corpo de
São Paulino, ür dos predecessores na Se de Tràves.

Em Saragoça, Espanha, São Braulião, bispo e
confessor, de família real, gue se distinguiu pelo
saber gue, diz-se, foi considerável na época em que
viveu. Amigo íntimo de ISidoro de Sevilha, assistiu
aos concílios (4.',5.'e 6.n) de Toledo, de 633 a 638,
falecendo depois de vinte anos de episcopado (651 ) .

Seiscentos anos após a morte, descobriu-se-lhe o
corpo, dada a revelação feita a São Valério.
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Na epoca dos imperadores Valentiniano, Valens
e Graciano (entre 5Ol e 375), guando de um rei
gôdo, |ungerico, os santos mártires Batusa,-Vereca,
Ãrpila, o Sohtario, Abipa§, Hagias,-Rya.s: Hegatrax,
Hiicoes, Silas, Sigetzas, Suerilas, Guimblas,- Tertas,
Filgas, e Ana, Alal, Barida, Manea, Virco e Animaís.
Poi terem confessado Nosso Senhor ]esus Cristo,
foram atirados ao fogo, assim recebendo a gloriosa
coroa dos mártires.

Em Liao, São Sicário, bispo e confessor (435) .

Na Irlanda, São Mochellog, confessor, contem-
porâneo de São Fursy. Falecido em 639.' 

Em Constantinopla, Santo Estêvão, o TauÍrâ-
turgo, confessor. Abade de Triglia, _ 

próxima cie

Constantinopla, enfrentou Leão, o Armênio, em
favor do culto das santas imagens, sendo enviado
ao exílio, onde faleceu em 815.

Em Dilon, o bem-aventurado Bertilão, abade de
São Benigno e mártir. Massacrado pelos ÍIorÍrlâr-
dos, em 888, ao pé do altar, juntamente com outros
religiosos. Deus ilustrou-lhe o túmulo com uÍr seÍr-
número de milagres, com curas miraculosas. Invo-
cado contra a febre.

Na Espanha, Santa Eugênia, virgem e mártir.
Prisioneira sob Abderam III, foi decapitada em 921
por permanecer firme na fé.

Em Pádua, Santa Felicidade, virgem. Na igreja
de Santa ]ustina de Pádua, descobriu-se uma ins-
crição no túmulo desta santa virgem, em 1050, onde
se lê: <<Felicid ade, mulher ilustre estava consagrada
a Deus, tendo tomado o véu das virgeÍls. Serviu o
Senhor, dia e noite>>.

No mesmo dia, em Româ, trê via Lavicânia, São
Cástulo, encarregado das estufas do palácio impe-
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rial, gue, por muito tempo, morando com cristãos,
foi, por causa disso, levantado no ãÍ, três vêzes
interrogado pelo juiz, e por fim, como perseverasse
na confissão de ]esus Cristo, atirado a uma fossa,
onde, enterrado em uma massa de areia que lhe lan-
çaram em cima, recebeu a coroa do martírio.

Na mesma cidade, os Santos Pedro, Marciano,
|ovino, Tecla, Cassiano e vários outros mártiies.

Em Pentápole, na Libia, festa dos santos már-
tires Teodoro, bispo, Irineu, diácono, Serapião e
Amônio, leitores.

Em Sírmio, São Montano, sacerdote, e Máxima,
que-foram afogados, em vista de professarem a fê
em ]esus Cristo. Alem dêsses, os Saritos Quadrato,
Teodósio, Emanuel, e quarenta outros mártires.

Em Alexandria, Santo Eutíquio, e vários outros
mártires, 9ue, ao tempo do imperador Constâncio,
sob |orge, bispo ariano, foram passados a fio da
espada, por professarem a fé católica.
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SÃO RUPERTO

Primeiro bisP,o de S'alisburgo

São Ruperto ou Roberto cra da raça dos reis de

França e bispo de Worrrs, no segundo ano de Chil-
derico III, no ano de 696.

Sua reputação chegou até Teodão, duque da

Baviera. Êste lhe enviou emissário para lhe rogar
insistentemente que viesse ensinar na província de

Nórica. O santo bispo enviou, a princípio, alguns
missionários, depois foi pessoalmente para lá. O
duque, pleno de alegria, veio-lhe ao encontro, rece-
bendo-o em Ratisbona, com grandes homenagens.
São Ruperto ensinou tanto a moral como a fé catô-
lica, batizou-o juntamente com muitos súditos, tanto
nobres como plebeus. É certo que, desde o tempo do

rei Teodorico I, os bávaros haviam recebido a reli-
giáo cristã, como consta de suas leis; mas vemos ao
mesmo tempo, sobretudo pelo capitulário do papa
Gregório, que não havia nenhuma organização cle

bispados sob uma metropole, nem, por conseguinte,
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nenhuma sucessão assegurada aos bispos. Conce-
be-se que, em tal estado de coisas, iobretudo em
meio a revoluções políticas do reino da Austrásia, as
gerações novas da Baviera, sem serem precisamente
idólatras, nem sempre eram cristãs. Eia a isso gue
9 papa São Gregório procurava remediar, poÍ réut
legados.

Convertendo-se, o duque Teoclão prometeu a
sã9 Ruperto escolher um lugar para estaLelecer uma
sede episcopal e construir igrejas e alojamentos para
os eclesiásticos. o santo bispo embarcou no 

'Da-

núbio e foi atrá as fronteiras da Panônia inferiorr prê-
gando ? fé. Ao voltar, passou por Laureac , aiual-
mente Lorch, antiga metrópole de Nórica onde curou
vários doentes por suas orações e converteu inúme-
ras pessoa§. Em seguida, sabendo que em um lugar
champd-o ]uvave havia existido quantidade uír.-
ciável de edificios maravilhosos, mas, então, qú"se
que em ruínas e cobertos de árvores, foi para la e
pediu êsse lugar ao duque Teodão. Êste-lho coÍr-
cedeu de boa vontade, com as terras dos arredores,
em uma extensão de duas lêguas. são Ruperto esta-
beleceu sua sede episcopal, construiu úma igreja
muito bonita em honra de São Pedro, com um
claustro e alojamentos para os clérigos, para cele-
brarem o ofício todos os dias. Foi assim gue, à voz
do pontífice, a antiga |uvave saiu das ,uíras para
reviver séculos sob o nome de Salisburgo.

Êsse santo bispo tinha necessidade de operá-
rios gue pregassem o Evangelho. Por isso, voltou
ao seu país e trouxe consigo doze, com sua sobrinha
Erentrude, gue se havia consagrado a Deus. Fundou
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para ela um mosteiro em honra da santa -Virgem,
rObr" uma montanha vizinha, do qual ela foi a pti-
meira abadêssa. Êle continuou a visitar assidua-

mente todo o país, a construir igrejas e a ordenar
clérigos. EnÍim, após ter ordenado seu sucessor,

*orr"", em 718, no dia de Páscoa, 27 de março, dia
em que a Igreia lhe honra a memória.
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BEM-AVENTURADO PEREGRINO DE
FALERONE (*)

Conf essor

Peregrino era cia nobre família dos Faleroni, da
diocese de Fermo. Em Bolonha, estudava filosofia e
direito canônico, quando, vindo São Francisco ali
pregar, quis f.azer-se frade ( I ).

Peregrino tinh a iâ grandes conhecimentcs das
ciências sagradas .e profanas, mas, às palavras de
são Francisco, f.ez promessa de viver na modesta
condição que lhe fôra assinalada, isto ê, servir a
Deus na humildade de um irmão leigo.

Ao desejo do martírio, demandou o Oriente,
peregrinando pela Terra Santa. Visitou ferusalém
e a |udeia tôda, com o Evangelho ,rus -âor. E a
cada lugar que Nosso Senhor havia santificado com
a doce e suprema presença, Peregrino, vertenCo
copiosas lágrimas, aos próprios infiéis comovia, tão
viva era-lhe a f.e e a caridade ardente. E, ao invés
da morte, a qual fôra buscar, encontrou respeito e
veneração.

De volta, na Italia procurou o convento mais
pobre e mais retirado, ali vivendo a trabalhar para

(1) Ver Bem-aventurado Riciero - 26 de março.
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a salva_ção da 3l*u. chegando assim a um alto grau.
de perfeição, Deus, entãó, conferiu-lhe o do*"dàs
milagres.

No convento de são severino, onde faleceu,
tantos foram os milagres, que uma grande multidão
acorreu a venerar-lhe o túmulo, suplicar-lhe graças.

Depois de muito tempo do faÍecimento, ?.r"rr-
terrado, encontraram-no sem 

_ 
q_ualguer corrupção.

Falecido êm 1232, pio vII ionfirmou-íhã o
culto a 28 de julho de t g2l,

. Pgregrino ê invocado, principalmente, contra
dores de dente.

t*t
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Mártir

Excelente soldado, nos tempos da primeira

cruzada, Mateus armado cavaleiro, a exeTplo de

-rito, nobres, tomou a cÍuz e partiu paÍa o Oriente'

É, ;" côrte de Aleixo Comneno, o imperador bizan-

tino, tornou-se querido de todos pelas abundantes

esmolas que Í.azia e freqüentes orações que, Contri-

tamente, recitava.

Partiu a expedição. E todos, ao avistarem a
cidade santa, caíram áe joelh os, Íezando e chorando,

transbordantes de alegria.

jerusalém estava então em poder do califa sâf-

r'u..ío do Egito, que a tomara aos turcos. Infieis

também, a matança que se seguiu foi horrível. E
um cruzado, vivamente impressionado, escrevia, flO
portico do templo de Salomão, que o sangue -e'a
i;;. qr" .h"gou u subir até os jarretes dos cavalos.

Prisioneiio dos sarracenos, Mateus foi subme-

tido a torturas para que renegasse a Íê..Pediu, então,

urn pÍazo pu.i a resposta, pra zo gue lhe foi Coflce-

dido com óatisfação, uma vez gue naquilo viam uma

vitoria contra fesus Cristo.
E o prazo expirou. Procurado pelos aprisiorâ-

dores, disse-lhes o Santo:

http://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS

Se pensastes gue eu simplesmente queria
prolongar minha vida por alguns dias mais, sabei
agora gue meu desejo era outro: queria a felicidade
de morrer no mesmo dia que meu Senhor |esus.
Matai-me, pois, segundo vosso desejo. Dando minha
vida a quem deu a sua para a salvação do gênero
humano, o resto pouco me importa.
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Ermitão e Conf essor

Nascido no ano de 305, foi carpinteiro, tendo
um irmão tintureiro.

Aos vinte e cinco anos, resolveu deixar o mundo
e foi viver sob a direção de um velho solitário, âo
gual serviu com a maior boa vontade e grande humil-
dade, chegando a maravilhar o mestre.

Desejoso de saber se aguela obediência era de
fato proveniente de uma verdadeira fC e de uma
grande simplicidade, chamou-o o ermitão, urn dia,
e, apresentando-lhe um ramo sêco, tirado da reserva
de lenha, disse-lhe gue, fincando-o nâ terra, todos
os dias, de manhã e de tarde, regasse-o religiosa-
mente, para gue lhe desse nova vida.

]oão cumpriu à risca aguela ordem. E tôdas as
manhãs, invariàvelmente, e tôdas as tardes, sem
negligenciar, ia aguar o sêco ramo que escapara ao
fogo, para tal carreando água que só se encontrava
longe, coisa de duas milhas do local onde viviam.

Um ano depois, penalizado, o velho solitário
resolveu pôr fim àguele dever do discípulo. E, cha-
mando-o, perguntou-lh,e se jâ o ramo sêco criara
raizes.

Não, respondeu-lhe ]oão.

*l

-l
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Então o mestrg arrancando o galho sêco do
chão, jogou-o fora, fazendo ver ao diséípulo que não
mais com aquilo se preocupasse, 

i

Doutra feita, disse-lhe o velho mestre:

]oão, vai e rola aguela pedra que vês acolá.
A pedra, que era um verdadeiro rochedo, tre-

menda, gue, para ser rolada, necessitaria de Íôrça
de várias pessoas bem desenvolvidas, não lhe abalou
a obediência. Correu para ela e procurou cumprir a
ordem.

Em pouco tempo, )oão estava banhado de suor,
tal o esÍôrço desprendido, e o velho mestre, coo-
doído, chamou-o para livrá-lo da ordem gue lhe
havia dado.

Depois gue o ermitão morreu, |oão, que estava
com trinta e sete anos, viveu ainda naguela solidão
por cinco anos, depois do gue, parando neste ou
naguele mosteiro, acabou por se fixar numa rron-
tanha mais ou menos afastada de LicOpolis.

Ali, construiu êle três celas, gue se comuni-
cavam entre si: uma para dormir, outra para as refei-
ções e o trabalho e uma terceira para as orações.
Fechou-as cüidadosamente, de modô gue nunca nin-
guém pudesse entrar e êlê jamais sair, Sômente uma
janela minúscula, abria-se para o mundo exterior,
janela que permitia entrar tudo aguilo gue lhe fôsse
necessário, e pela qual conversava com as pessoas
gue lhe vinham pedir conselhos ou recomendár-se às
orações.

Em 375, Deus favoreceu-o com o dom da
profecia. E 

-às -pessoas gue vinham vê-lo, das adja-
cências ou de longínguos países, |oão dava-lhes a
conhecer o -que de âaii escóndido havia no funao ao
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coração. Fredisse os transbordamentos do Nilo e a
queda etiópica na Alta Tebaida. E ao general ro-
mano, gue fôra consultá-lo, todo apreensões, disse:

Tenha tôda a confiança. Sairás vitorioso
dos inimigos, tornar-te-ás rico, tais os despojos, e

pelo imperador serás muito bem acolhido.

Tôdas as predições se realizaram.

Teodósio, vendo-se atacado por Mâximo, e

tendo ouvido falar de foão do Egito, enviou rlteÍISâ-
geiros que o consultassem. E foão, pelos mesmos
enviados, respondeu ao imperador que, sem grandes
derramamentos de sangue, sairia triunÍante nas
Galias. |oão do Egito também recebeu de Deus o
dom de curar doenças, mas temeroso de que a vai-
dade pudesse feri-lo, mandava óleo, que ben zia, para
ser aplicado ao doente.

A mulher de um senador ficara cega Í.azia
pouco. Tendo ouvido Íalar das extraordinárias
curas realizadas pelo solitário de Licópolis, f.êz com
que o marido a levass e atê aquêle êrmo nas monta-
nhas. Lá chegando, disse |oão ao senador que ja-
mais poderia ver qualquer mulher, Derguntando-lhe
sôbre qual era o mal gue a afligia. O senador, coll-
tristado, disse que a mulher, cega, desejava apro-
ximar-se dêle, ardentêmente, Para recuper aÍ a vista.
|oão deu-lhe o costumeiro óleo gue benzía, r€co-
mendando-lhe gue o aplicasse, dttrante três dias
sôbre as pálpebras da espôsâ, e que tivesse fê. Não
havia necessidade de mais nada. De fato, depois de
três dias de aplicação e de orações, a mulher tornou
a ver, e rendeu graças sem conta ao Senhor.

Certa vez, um militar, gue fôra encarregado de
conduzir seus soldados a Syene, levou consigo a
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espôsa, desejosa que estava de, nas montanhas, ver
e receber a bênçaó do santo solitário milagroso.

Impossível, disse )oão do Egito ao marido'
Há quar"ri" anos que me encontro encerrado aqui
nestàs rochedos e ttáo veio tosto de mulher'

Acabrunhado, o militar desceu e foi transmitir
à espôsa o resultado da conversação gue tivera com

o Sát to. E a mulher, insistindo, iurando que dali
não havia de sair sem ter satisfeito o desejo , Í-ê'z com 

.

gue o marido fôsse, novamente, falar com o santo

homem.
Disse-lhe |oão do Egito:

Vai, gue tua espôsa haverá de me ver esta

noite, em sonh-os, sem aqui vir, sem gue tenha neCes-

sidade de deixar a barraca.

O militar, mais triste ainda, desceu de novo, e
referiu à mulher o que lhe dissera o ermitão. E, ao

iúvés de vê-la coníristada, notou que os olhos the

brilhavam intensamente, como se cresse gue, de fato,

iria, em sonhos, ver a guem tanto desejava'

|oão do Egito, então, apareceu à mulher, em

sonhos. Disse-lhe:
O mulher, tua f-ê, que é bem grande. obri-

§fog-rÍl€ a vir aqui para te satisfazer a vontade.
Ãd',rirto-t", todavia, gue não deverás, doravante,
insistir por ver o rosto mortal e terrestre dos servi-
dores dã Deus. Contenta-te, simplesmente, €rl coll-
templá-los com os olhos do espírito. A carne de nada
,r.raló. É o espírito gue vivifica. Por que tanto desejas
yc,t-fr?? Sou porventura profeta mais iusto e mais
santo que outros? Como tu, sou homem sujeito ao

pecadoe às enfermidades humanas. Não g ,u quali-
dade de profeta nem de justo gue venho ver-te .
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venho por causa da tua fé. Por isso gue recorri à
assistência de Nosso Senhor. E Êle te conce«lerá a
cura de tôdas as doenças que por acaso tens em teu
corpo-. Dêste dia em diante, tu e teu marido, gq23-
reis de uma perfeita santidade, e vossa casa será
cheia das bênçãos do céu. contudo, não deveis
jamais esguecer_ de gue tudo aguilo gue ides receber
vem de Deus. Vivei sempre no temor do Senhor, e
tu, contenta:te com o ver-rtre em sonhos.

Quando a mulher despertou, referiu ao marido,
cheia de satisfação, o gue lonhara. E, descrevendo
o santo homem ao espôso, êste não duvidou de gue o
vira realmente.

Pouco depois, anües de partir para Syene, subiu
o militar, por terceira vez, à cela-do ermitão, e ali
lhe agradeceu a bondade gue tivera com a espôsa.

O Santo faleceu, segundo uns, a 20 de setembro
de 394, segundo outros a 17 de outubro, do mesmo
ano. Profeta do Egito, conforme o cognominaram,
§ão ]oão, também 

- 
conhecido como d'" LicOpolis,

deixou o mundo com oitenta e nove anos de iãade.

*it

I

http://www.obrascatolicas.com



HANANT OU ANANIAS (*)

Prof eta

Antígo T'estamento

Festeja a Igreja grega êste profeta que aparece
nos tempos de Asa, filho de Abia.

<<Abia adormeceu com seus pais, e sepulta-
ram-no na cidade cie Davi. Em seu lugar reinou
êra, seu filho, en cujo tempo estêve o país em paz
durante dez anos. Asa fêz o que era iusto e âgrâ-
dável aos olhos de Deus. Destruiu os altares do
culto estranho, e os altares dos lugares altos consâ-
grados aos ídolos. Quebrou as estátuas, cortou as
ascherás (1) e ordenou a |udá que buscasse o Se-
nhor Deus de seus pais e observasse a lei e todos
os preceitos, e tirou de tôdas as cidades de ]udá
os lugares altos e estátuas.

<<Mandou reparar as cidades fortes de )udá,
porque estava em sossêgo, não havia guerra alguma

(1) Ascherá, estacas sagradas, ramagens e até árvores,
com as raízes cortadas, espetadas no solo, nos lugares do culto,
especialmente junto dos altares de BaaI. Eram representações
de Astarte, personificaÇáo feminina da natureza, entre o§
cananeus, ou eram-Ihe consagradas (Pe. M. §oares).
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em seus dias, por lhe ter o Senhor concedido a paz
Disse a |uda:

Í<- Reparemos estas cidades, cinjamo-las de
muros e fortifiÇuemo-las com tôrres, portas e íecha-
duras, enguanto tudo está livre de guerras, porque
buscamos o Senhor Deus de nossos pais, e êles nos
deu paz com os povos vizinhos>>.

<<Repararam, pois, as praças, e não apareceu
nada gue os estorvasse.

<<Asa teve no seu exército trezentos mil hcmens
de fudá e oitenta mil homens, armados de escudos e
de flechas, todos êles homens fortíssimos.

<<Zara Etíope foi contra êle com o seu exército,
composto de um milhão de homens e trezentos
carros, e chegou até Maresa. Asa marchou ao ^seu

encontro e formou o exército em batalha no vale de
Sefata, que está perto de Maresa. Asa invocou o
Senhor Deus, dizendo:

entr'e o socorrer o fraco ou o forte; socorre-Íros, pois,
Senhor nosso Deus, porque, confiados em ti e no
teu nome, viemos contra esta multidão. Senhor, tu
és o nosso Deus, não prevaleça o homem contra ti>>.

<<O Senhor desbaratou os etíopes, à vista de
Asa e de ludâ, e os etíopes fugiram. Asa e o povo,
que com êle estava, foraÍr-nos perseguindo até Ge-
rara, e os etíopes foram derrotados sem ficar
nenhum, porgue foram destroçados pelo Senhor e

pelo seu exército. Levaram muitos despojos (21 .

Destruíram tôdas as cidades nos arredores de Ge-
raÍa, porque um grande temor se tinha apossado de

(D Judá e Beniamim levaram muitos despoios.
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todos, e saquearam as cidades, donde levaram
grande prêsa. Atacaram também .os recintos dos
animais e levaram consigo uma grande quantidade
de ovelhas e de camelós. Depóis voltaram para
)erusalém>> (3 ) .

Apareceu, então, o profeta Azarias, exortando
aguêle rei Asa.

<<Azarias, filho de Obed, movido pelo espírito
de Deus, foi ao encontro de Asa e disse-lhe:

((- Ouvi-me, Asa e todos vós, povo de |udá
e de Benjamim: O Senhor foi convosco, porque vós
fôstes com Êle. Se o buscardes, achá-lo-eis, mas,
se o abandonardes, Êle vos abandonarâ. Muito
tempo passou Israel sem o verdadeiro Deus, sem
sacerdote gue instruísse, sem lei. Quando êles, na
sua angústia, se converteram para o Senhor Deus
de Israel e o buscaram, Êle se deixou achar por êles.
N'esse tempo não havia paz para o que saía nem
para o que entraya, mas de tôdas as partes havia
terror em todos os habitantes da terra, porgue se
levantava uma nação contra outra nação, uma
cidade contra outra cidade, pois o Senhor os coÍr-
turbava com tôda a sorte de aflições. Vós, porém,
ganhai coragem, não se enfragueçam as vossas
mãos, porgue a vossa obra será recompensada>>.

<<Asa, ouvindo o oráculo do profeta Azarias,
filho de Obed, cobrou ânimo e exterminou os ídolos
de tôdas as cidades da terra de |udá e de Benjamim,
assim como das cidádes do monte Efraim, que êle
havia tomado, e restaurou o altar do Senhor, gue
estava diante do átrio do Senhor>> (4).

2 Par 14, 1-15.
2 Par 15, 1-8.

33t

(3)
(4)
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Houve, então, uma grande paz.

Contudo, no trigésimo ano do reinado de Asa,
<<Baasa, rei de Israel, Íoi contra )udá, e circundou
Rama com um muro, para que nenhum do reino de
Asa pudesse com segurança sair ou entrar. Então
Asa tirou o ouro e a prata dos tesouros da ca.sa do
Senhor e dos tesouros do rei, e enviou-os a Benadad,
rei da Síria, gue habitava em Damasco, dizendo:
<<Há uma aliança entre mim e ti: também meu pai e

o teu conservam concórdia entre si; por esta razáo
te mando prata e ouro, para güe, rôta a aliança gue
tens com Baasa, rei de Israel, o obrigues a retirar-se
do meu país.

<<Sabido isto, Benadad mandou os generais dos
seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais
destruíram Aion, Dan, Abelmain e tôdas as cidades
muradas de Neftali. Baasa, tendo ouvido isto,
cessou de fortificar Rama e não prosseguiu na sua
obra. O rei Asa tomou consigo tôda a gente de )udá,
mandou tirar de Rama as pedras e a madeira, que
Baasa havia preparado para a fortificar, e com elas
reparou Gabaa e Masfa.

<<Naquele tempo o profeta Hanani foi ter com
Asa, rei de |udá, e lhe disse:

((- Porque confiaste no rei da Síria, e não no
Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria
escapou das tuas mãos. Porventura não consti-
tuíam os etíopes e os líbios um grande exército, com
numerosos carros e cavaleiros? Entretanto, quando
tu confiaste no Senhor, Êle tos entregou nas mãos.
Os olhos do Senhor contemplam tôda a terra e ins-
plram fôrça aos gue contiam n'Êle com um coração

i
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perfeito. Tu procedeste loucamente, por isso, desCe
agora, levantar-se-ão guerras contra ti>>.

<<Asa, irado contra o vidente, mandou-o ccttcâ.Í-
cerar, porque se havia irritado muito pelo que o pr6-
feta lhe dissera. Nesta ocasião, Asa oprimiu tam-
bem alguns do povo, gue eram partidários do
profeta>> (5 ) .

Prêso por ter censurado o rei, da parte de Deus,
náo diz a Escritura do seu fim: se foi pôsto em liber-
dade ou se continuou encarcerado, assim acabando
os dias.

A 27 de março, ainda, err ferusalém a Ressur,
raigão do Senhor. Segundo o venerável Beda, êste
grande mistério se ligaria à data de hoje. Os antigos
Padres gue colocam a Paixã o a 25 de março, coÍle-
moram a 27 dêste a Ressurreição, sem prejuizo cla
lei que fixou desde o início a festa de Páscoa no
domingo.

Em Ven écia, Santa Augusta de Ceneda, virgem
e mártir, ro século V. Filhá de um duque de Fiiul,
pagã, converteu-se ao cristianismo. O pai, furiosís-
simo, tentou, por diversos tormentos, levá-la a âpos-
tatar. Nada conseguindo, tanta a fé era imensa,
ordenou gue a decapitassem sem piedade.

Na diocese de Arras, os Santos Domingos e
Vedulfo, bispos. Domingos, segundo a eraUi.
christiana, foi escolhido para suceder a Vaas t, f.ale-

333

(1) 2 Par 16, 1-10.
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cendo em 545 . Vedulfo, que vinte anos depois,
transferiu a Se da Arras para Cambrai, falecr:u
em 580.

Em Corinto, São Paulo, bispo e confessc,r.
Nascido em Constantinopla, faleceu naquela cidarle
de Corinto em 885.

Na Irlanda, São Gelásio, bispo. Nascido em
1087, era filho do poeta Diarmaid. Cônego, clepois
abade cie Derry, em seguida de Armagh, sucecleu a
São Malaquias na Se desta última cidade. Restau-
rador da catedral, que um incêndio destruíra, foi
homem misericordioso e amigo da paz. Faleceu
em 1174.

Em Trento, Santo Adalpret ou Alberto, bispo e

mártir, eleito a 17 de outubro de Í156, bispo daquela
cidade, por graça do imperador Frederico Bar-
barroxa. Depois da excomunhão dêste, os condes
formaram uma liga, contrária ao imperador, e obri-
garam o santo bispo a deixar o país. Depois da
batalha de Legnano, que se deu a 29 de maio de
I 17 6, os habitantes de Boezano revoltaram-se
contra o bispo, e, no momento em que Adalpret
tentava reprimir tal movimento, foi morto por ele"
mentos da Liga, effi 1 I 8l .

No mesmo dia,' em Drizipara, na Panônía,
Santo Alexandre, soldado que, após ter sofrido rudes
combates por |esus Cristo e feito initmeros milagres,
completor o martírio durante o reinado de Maxi-
miano, tendo a cabeça cortada.

No mesmo dia, São Fileto, senador, Santa
Lídia, sua espôsa e seus filhos, Macedônio e Teo-
prébio, Santô Anfilóguio, chefe de milíçia e São

I
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Crônidas, escrivão, levado à morte pdr crer em

]esus Cristo.

Na Persia, os santos mártire s Zanitas, Lâzaro,
Marotas, Narses e cinco outros, cruelmente rtrâs-
sacrados por Sapor, rei da Pérsia, e gue mereceram,
por isso, a palma do martírio.

***
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S,4O GOTVTRÃO,

Rei do Borgonha.

Filho de Clotário I, rei de França e neto de
Clóvis I e de Santa Clotilde. Clotário era senhor
de França e de uma parte da Alemanha, quando a
doença o prostrou, e êle se viu obrigado a tudo
deixar. <,Que pensais, dizia aos cortesãos, quem é
êsse rei celeste que f.az morrer assim táo grandes
reis?>> Morreu, dessa forma, em Compiegne, no ano
de 561 , após ter reinado cinqüenta anos. Seus Çn3-
tro filhos lançaram a sorte sôbre o reino. Cariberto
teve Paris e a Aquitânia. Gontrão recebeu Orleans,
a Borgonha e estabeleceu a capital em Châlon-
sôbre-o-Saône. Chilperico recebeu a Nêustria, e foi
chamado rei de Soissons. A Sigeberto, o mais jovem,
coube a Austrásia, e em Metz estabeleceu a capital.

Era uma época de revoluções e de assassínios
políticos. Cariberto morreu em 567 , sem oleixar
filho. Seus três irmãos dividiram entre si o reino
que lhe cabia. Sigeberto foi assassinado, deixando
um filho de cinco anos. Chilperico morreu da
mesma maneira, deixando um filho de dois meses.
Gontrão serviu de pai aos dois sobrinhos. No
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comêço de seu reinado, cometeu mais de uma falta
por f.íagueza e induzimento. IVut expirou-as Pela
penitência. O traço dominante de seu caráter era a
bondade e a piedade.

Morrendo Chilperico, foi a Paris e dedicoü-se
à reparação das injustiças gue seu irmão cometera.
Fêz 

-com 
gue fôssem restituídos aos particulares os

bens que Chilperico lhes havia tomado, ordenou a

"r.crrção 
dos testamentos em favor da lgreja, gye

êle tinha cassado e mostrou-se de grande liberali-
dade para com os pobres. Advertiram-no, todavia,
de guã sua vida coiria perigo. Foi a causa de andar
r"*pt" rodeado de guardas, mesmo quando ia à

igreja, durante a estada em Paris. Um domingo em

qu"'assistia à missa, o diác ono f.êz com gue o Povo
mantivesse silêncio para começar o sacrifício, Gon-
trão voltou-se para o povo e disse: <<Eu vos conjuro,
homens e mulheres gue agui estais, a guardar -lorie-

fidelidade inviolável e não me matar, como fizestes
recentemente a meus irmãos. Que me seja permi-
tido, ao menos durante três anos, educar meus sobri-
nhos gue são meus filhos adotivos' Tenho receio, '-
o que Deus queira evitar de gue se eu morrer,
.1r"t huir a perecer com essas crianças, não tendo
um homem- feito em nossa família para vos defen-
der>>. A essas palavras; todo o povo dirigiu q Qe-us
preces pelo rei. Seus dois sobrinhos eram Childe--berto 

du Austrásia, filho de Sigeberto e de Bru-
nehaut, e Clotário II, filho de Chilperico e de
Fredegunda.

Gontrão recebeu o jovem rei da Austrásia com
ternura paternal. Colocando-lhe uma lança na mão,
disse-lhó, diante de todos: <<É êste o sinal que te dou
da entrega de meu reino. Para o futuro, submete à
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tua autoridade tôdas as minhas cidades como se
fôssem as tuas, porgue, por causa dos nossos pecâ-
dos, não resta de nossa família senão tu, qrie és
filho de meu irmão. Serás meu herdeiro e meu suces-
sor em todo o reino, com exclusão de todos os
outros>>. Depois, tomando-o em separado e Íeco-
mendando-lhe 

-o mais profundo silêntio sôbre o que
lhe ia dizer, fe-lo conhecer em pormenores quais
os homens que devia, ou não, 

- 
honrar com sua

confiança.

Um dia, quando se dirigia para f.azer orações
às diversas igrejas de Orleani, o rei Gontrão rumou
para a residência de são Gregorio de Tours, que
morava -na igreja de Santo Avito. Gregório leván-
tou-se cheio de. alegria ao reconhecê-lo á, d"pois de
Ihe ter dado a-benião, rogou-lhe houvess" pà. bem
aceitar com êle alguns elogios de São Martinho.
Gontrão aceitou. Entrou com muita cordialidade,
bebeu um copo de vinho, lembrou a Gregório que
devia estar presente no jantar para o qual hãvia .ón-
vidado todos os bispos e retirou-se alégre. o que êle
f.azia-por 

-Gr_egorio de Tours, Íazia-o por toãos os
cidadãos de orleans. Aceitou o convite, compareceu
ao jantar e encantou-os com sua bondade. Chama-
vam-no geralmente o bom rei.

Gregório pedira-lhe indulto para alguns senho-
res implicados em uma insurreição política e que se
ha'iam refugiado na igreja de Sáo Martinho de
Tours. Mas irada cor.eluiu. Xa. ." 

"gu.tor. \,'ol-
tou no dia seguinte e disse ao rei: i<Escutai-Íle,
príncipe. Fui enviado a r,ós como emissário de meu
senhor Que resposta quereis que lhe dê, desde que
não vos dignais dâ-la a mim?>> O rei, surpreendido,

t
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perguntou-lhe: <<Quem é o sen\or qu9 vos envia?>>

O tirpo lhe disse sorrindo: <<São Martinho>;. A
esse ,ro*", Gontrão fez com gue os culpados lhe

viessem à presença, repreendeu-os por causa da per-

[ídia, chaáou-os de rápôsas malignas _e, depois, lhes

concedeu o indulto, 6"* como os bens gue lhes

haviam sido subtraídos.

O zêlo de Gontrão sustinha e animava o dos

pr"luãor a" seu reino. Perdendo os dois filhos que

ãerriam suceder-lhe, aplicou-se mais do 
-que- 

nunca

a tôda sorte de boas obras. Parecia , diz Fredegário,
um bispo entre os bispos, -tal o zêlo pelos interêsses

ào lgrá;u. Os exempior de um rei tão bom santifi-
iu.uí, á familia. As duas princesas, suas filhas. Clo-
doberge e Clotilde, renunciaram às grandezas e acs

prur"í"s do mundo, P?Í? se consagrarem a Deus, na

sua virgindade. E Clodoberge não tardou em rece-

bei a recompensa celeste.

Gontrão distinguiu-se especialmente Pela qag-
nificência com que fundava e dotava as _igrejas. Dgu

Cirrersas terras ao mosteiro de São Sinfrônio de

Autun e ao de São Benigno de Diion. Neste últinro
estabeleceu os salmos perpétuos, a exemplo do mos-

teir-'o de Agaune, onde os monges, divididos em

vários grupos, se revesavam dia e noite' para- lar'-
tarem, sem interrupçáo, os louvores de Deus. Man-
.iou construir uma igreja magnífica e um mosteiro'

nos arredores de Cliâlon-sôbre-o-Saône, em honra
cte São Marcelo, mártir, e instituiu também um côro
contínuo, querendo com isso gue a ordem dos salmos

fôsse u *ár*a a ser observada na igreja de Tours.
Fez com que o regulamento por êle estabelecido

Íôsse aprovado poi guarenta bispos, Nada mais
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edificante do g-ue a maneira pela gual o príncipe fala
na ata da fundação dêsse mosteirã. começa assim:

<<Gontrão, pela disposição da divinà p;o;t
dência, rei sob o reino aá oeus, seryidor dos rãiri-
Cores do Senhor, â todos os filhos da nossa máe a
santa rgreia, saudaçôes. vejo com sentimento que
i-ratq punição dos nossos pecados, nossas igreías,
firndadas pala o -*erviço ãe Deus, defiúail ô;;causa da ambição desmedida .dos príncipes ; d;i;exagerada negligência dos prelados. E estou pene-
trado de dor de não poder bastar para tudo.' T;-
{urg, para não comparecer de mããs vazias diante
clo senhor, resolvemos dotar com as mais belas
terras a basÍlica .gue. erguemos em honra d" 

-giã-

rioso são Marcelo de chalon.>> Indica, a seguir,
vários lugares, cujopfrabitantes encarregou d; .;;-
truir os diversos edifícios necessários aos mosteiros
e termina com estas palavras: <<Se alguém violar
estas disposições, seja varrido do livrõ da 

"-ia"r.o rei Gontrão reuniu vários concílios, não
sômente para regular os_ negócios da Igreja, 

'como

também para traiar dos bens temporais"dJs'p;;;,
para concilial as diferenças de reino a outro ,'e ptr.-
venir, dessa forma, as guerras civis entre os francos.
Para êle, os concílios é"a* ainda corselhor ã" Êr-
tado. sua caridade se mostrou sobretudo 

"Àr"circunstância.

Um navio que chegara da Espanha, espalhara
em Marselha a peste, enguanto Teoãoro, 6i.po a"ruà
cidade se encontrava na côrte de Childebàrto. o
santo bispo retornou imediatamente para consolaro povo, e aliviar-lhe o sofrimento.- Não omitiu
nenhum dos socorros espirituais e temporais qu;
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podia dar. E quando a doença e a deserção redu-
Ziru os habitantes da grande cidade a um pqgugno

número, encerÍoü-se no recinto da igreja de São

Vítor, com os gue restavam, passando os dias e as

noites em otaçôet , para acalmar a cólera divina.
O mal contagi,oso passou de Marselha pat? Lião'
Gontrão desúpenliou, âo mesmo tempo, as funções

de um bom reí e de um piedoso bispo. Ordenou
gue fôssem celebradas as rogações e gü€, durante
írês dias, tempo gue deviam durar, se jejuasse,

comendo pão de cãvada e bebendo água. Foi o
primeiro a-dar exemplo, redobrando as austeridades,
âr orações e as esmolas costumeiras. Seus súditos
o olhavam com veneração e respeitavam nêle mais

a gualidade de santo do gue a de rei. ArrancâvêItr-
lhó pedaços das vestes para aplicá.los aos doentes.
Umá mulher curou dessa forma, seu filho de uma
febre. Levavam-lhe atê os possessos, e Gregório
de Tours disse gue fôrà testemunha do poder gue
tinha sôbre êles. Gontrão era, sobretudo, o protetor
da inocência oprimida pelos grandes, como o demons-
trou no ano ságuinte , 589, tomando a defesa de uma
jovem virgem, a guem o amor ao pudor havia ins-
pirado a coragem de uma heroina.

O dugue de Amolon, na ausência. da espôsa,
tomou-se de paixão criminosa por uma jovem e lêz
que lha conduzissem, durante a noite, os seus cria-
dos, estando êle bêbado. Como ela resistisse com
tôdas as fôrças, os criados lhe deram pancadas, a
ponto de arrancar-lhe sangue. 

- 
O 4ggu", tomado

pelo álcool, recebeu-â oesse estado. Mas, imediata-
mente ela agarrou uma espada gue percebeu na
cabeceira da cama e desferiu-lhe um golpe vigoroso
na cabeça, como outrora ]udit e Íizera a HoloÍernes,

4
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Aos gritos do duque, os criados acorreram, querendo
mata-la. Mas o duque lhes disse, expiranclo: <<Não
lhe façais nada. Eu é gue peguei, guerendo Ílâr-
clrar-lhe a honra. O gue ela f.êz merece antes que a
vida lhe seja conservada>>. A jovem heroína, âpro-
veitando-se da triste za em que se encontrava a f.ami-
Iia, escapou da casa e, de noite mesmo, foi refu-
giar-se na igreja de São Marcelo. Lâ, atirando-se
aos pés do rei Gontrão, contou-lhe o gue acontecera.
O príncipe a recebeu cogl bondade, concedeu-lhe
não sômente a vida, 4lâs, em seu favor, expediu uma
ordem pela gual declarava que a tomava sob sua
proteção e proibia aos parentes do dugue gue a
importunassem.

Enfim, o bom rei Gontrão > assim o chamavam
os contemporâneos morreu em 28 de março de
593, em Châlon-sôbre-o-Saône, onde foi sepultado
na igreja de São Marcelo, que êle mesmo havia
fundado. Com sua morte, o sobrinho Childeberto,
rei da Austrásia, herdou-lhe o reino cla Borgonha,
A Igreja colocou o nome do rei Gontrão 

"rrtre 
o,

dos santos e celebra-lhe a memória no dia 28 de
março. Não quer dize-r que tôdas as ações de sua
vida tenham sido santas, porgue houve algumas gue
expiou pela penitência. Mas quando pensamos que
era o chefe dos francos, entre os quais o assassinato
era como gue um hábito e se compensava legalmente
por algumas peças de ouro; quando relembramos as
crueldades cometidas por todos os príncipes bâr-
baros que conhecemos pela história, url pouco
pormen oúzadamente, entre outros por seu pai e por
seu irmão Childerico, sua bondade, sua piedade,
sua caridade, têm algo de prodigioso. Vê-se aí como
o elemento cristão trabalhava sem cessar no sentido
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de corrigir a barbárie primitiva. É o temor de Deus,

à o cultã dor santos gue detém o braço de Gontrão
e lhe abranda o coração. são os bispos que o levam

à clemência.
Vê-se de modo particular, pelo estudo atento

de sua época, assim como das seguintes, gue a-feli-
cidade cónsisti a, paÍa a humanidade, em que_ as igre-
jas e os mosteiros fôssem outros tantos asilos oncle

fud"sse. esconder-se à vingança do inimigo. Os

irut.or estavam tão familiarizados com o assassi-

nato dos próprios reis, que disseram a Gontrão:
<<Está ainda iáteiro o machado que rachou a cabeça

de teus irmãos, e êle atingirá a tua mais fàcilmente
ainda>>. Por isso, Gontrão pediu ao povo, na igreia,
que não o matasse como havia feito com seus irmãcs,
áur o deixasse viver ainda ao menos três anos. Que
felicidade não seria para uma naçáo em que

as mortes eram comuns, ter em cada igreia e em

cada mosteiro um asilo inviolável onde se podiam
refugiar os infelizes que temiam por sua vida! Ima-
ginamos o zêlo dos bispos para manter êsses refúgios
áa humanidade. Hoje, gue uma iustiça regular vela
pela segurança pública, êsses mesmo:; asilos não são
necessários. Mas, naquela época, eram um bem
irnenso. Enfim, são os próprios asilos da religião,
são os esforços da Igreia e dos bispos para mantê-los
invioláveis, gue pouco a pouco inspiraram às nações
modernas mais respeito pela vida do homem.
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BEM-AVENTURADA JOANA MARIA
DE MAILLÉ (*)

Víúoo

]oana Maria nasceu no castelo de La Roche, na
diocese de Tours. Aos quinze anos, numa noite de
Natal, Nossa Senhora apareceu-lhe, apresentou-lhe
o divino Filho, recomendando-lhe que, constante-
mente, meditasse sôbre os sofrimentos da paixão.

Depois de uma gravíssima enfermidade, por
um voto da mãe a São Tiago, viu-se curada. Consa-
gÍou-se, então, a |esus Cristo.

Morto o pai, resolveu guardar a virgindade,
mas Montbazon, o tutor, desejava vê-la 

-casada.

Redobrando as orações, deixou tudo nas mãos de
Deus, e, no dia do casamento, morria-lhe aquêle que
queria casá-la.

Ligada a um jovem virtuoso, o barão de Silly,
acordaram ambos em viver na continência, santifi-
cando-se no exercício das mais sublimes virtudes.

Em 1362, Írorreu-lhe o marido, e ]oana Maria,
para melhor servir a Deus, retirou-se para Tours,
onde passou a viver perto da igreja de São Mar-
tinho. Ali, naquele templo, que foi seu santuário
predileto, a capela de Sant'Ana tornou-se seu
oratório.
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|oana Maria passou, então, a Íazer obras de
caridade. Visitava os doentes, principalmente os
leprosos dos lazaretos. E, diz-s e , ã um dêles de tal
maneira se dedicou, gue lhe restituiu a saúde.

Sempre e sempre demandando a santificação,
|oana Maria impunhâ-se rigorosas macerações.
Fregüentemente, recorria ao uso de um grosso cinto
de ferro, aos cilícios e às disciplinas. Dormir, dormia
a boa viúva no chão, estendida sôb Íe a terra nua.

Depois de ter abandonado todos os bens mate-
riais gue possuía , paÍa levar vicla realmente de
pobreza, vivia pelas igrejas, mendigava um pedaço
de pão para as necessidades da subsistência e
dormia nalguma choça abandonada.

As religiosas do Hospital de São Martinho de
Tours, então, ofereceram-lhe um lugar de servente
naguela casa, gue |oana Maria, por espírito de
humildade e de renúncia, aceitou. As outras sêr-
ventes, todavia, antipatizaram com ela, e as reli-
giosas do estabelecimento viraÍr-se obrigadas a des-
pachá-la. Abandonada, sem ter onde se abrigar,
desprotegida, mas resignada e sempre confiante em
Deus, pediu-lhe o amparo.

Deixando Tours, aceitando o oferecimento que
lhe fizeram as religiosas de Beaumont, para aguela
casa retirou-se. Os inimigos, também ali foraÍl per-
segui-la, e )oana Maria, pouco depois, viu-se obri-
gada a partir, abandonar o quartinho que lhe
haviam dado.

Fixou-se, então, num eremitério, o de Planche
de Vaux, e ali viveu por muitos anos.

Cansada, esgotada, necessitou voltar a Tours.
E, obtendo dos franqisçanosr a permissão de se
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retirar a um pobre casebre nas proximidades dc con''
vento em que professavam, ali viveu quieta e apaga-
damente, sempre com Deus no coração. Contai'a
ioana Baria cinqüenta e cinco anos, e daquele retiro,
fazendo da paixão de |esus Cristo todo o obieto de
sua meditação, converteu pecadores e obrou pÍo-
digios.

Um dia. Carlos VI passou por Tours e a bem-
aventurada solicitou-lhe a graça de libertar os presos
todos que se agoniavam na cadeia da cidacle.
Impressionado por aquela macerada figura, tocado, o
rei concedeu-lhe o desejado, mas, depois que se Íoi,
o Ministro da |ustiça esqueceu-se dos presos e .la
promessa que o rei Í.izera à santa viúva. |oarra
Maria não se preocupou: orando ao Senhor com
grande devoção, obteve de Deus que as portas do
presídio por si mesmas se abrissem e dessem aos
prisioneiros a liberdade gue o rei lhes havia
prometido.

Urn dia, corria o ano cie 1412, estava a bem-
aventurada em Chatellerault. Na igreja de São
Tiago, meditava sôbre os Atos do primeiro rnártir,
Santo Estêvão, quando um grande desejo de sofrer
o mesmo suplício empolgou-a tôda. Quantc não
sofrera o Santo ao ser lapidado? Por quail'i toÍ-
mentos passara êle?

De repente, atirada por mãos invisíveis, uma
saraivada de pedras principiou a cair sôbre ela, terri-
velmente. Sangue nenhum saiu-lhe do corpo, mas
um abundante suol' cobriu-a tôda, experimentando
assim todos os tormentos da lapidação.

Depois daquilo, ]oana Maria viveu por if,ouco
tempo. Em 1414, com oitenta e dois anos, falecia,
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revestida com o hábito de Santa Clara, com o qual
foi sepultada na igreja dos franciscanos de Tours.

O túmulo que a abrigou foi objeto de vener:açâo

publica, e, à sua beira, curas miraculosas e inume-
ráveis tiveram lugar.

Pio IX, a 27 de abril de 1871, confirmou-lhe o

culto.

**i
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Abade e Confessor

SObre Santo Espeu, sômente nos Diálogos de
são Gregório, o Grande, encontramos alguns ãados.

Santo Espeu, em 471 , construiu um mosteiro
em Campi, próximo de Núrcia. Homem provado,
por guarenta anos viveu cego. Esclarecido de alma,
a vida, com o senhor no coiação, transcorreu-lhe na
maior alegria.

Um dia, estava então muito próximo do fim,
restituiu-lhe Deus a vista, ao passo que lhe âruÍr-
ciava as derradeiras horas.

Recomendando-lhe o Senhor gue fôsse pregar
a palavra de vida nos mosteiros ãur redonde íu",
Santo Espeu, sempre com a alma leve e a cantar
louvores ao criador, desincumbiu-se ardorosa e
zelosamente da missão que o Altíssimo lhe impusera
no fim da vida.

Quinze dias depois, tornava ao seu mosteiro. E,
reunindo os irmãos, diante de todos, contritamente,
recebeu o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus
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Cristo. E, a cantar salmos, acompanhado pelos reli-
giosos, faleceu, entregou a Deus a alma, gue, em

forma de uma branca pombinha, viram-na todos,
voando cêleremente, subiu aos céus.

Morto em 513, Santo Espeu é um dos ptote-
tores da diocese de Núrcia.

+I+
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Conf essor

Filho de conceituada família muito rica,
Tutilon, desdenhando a brilhante carreira que lhe
preparavam, preferiu as doçuras do claustro, a tran-
qüilidade da vida religiosa, e tomou o habito na
abadia de São Gall.

Poeta, orador, ótimo prosador, músico, pintor,
e escultor, Tutilon era freqüentemente solicitario, no
país_o_u fora dêle, tendo trabalhado, principalnrente,
em Metz e em Mayence.

Dcce, muito amável, era querido de todos os
que com êle privavam.

Disse dêle, um dia, o imperador Carlos, o
Gordo, que lhe conhecia o talerto 

" a cordialidacie:
«É pena qye se enterre um homem daquele porte
na obscuridade do claustro!>>

Quão diverso era, então, o pensamento do bem-
aventurado! E a_ modéstiâ, o mêdo, f.aziam-no fugir
dos louvôres. Modalo de regularidade no mosteiro,
fora dele era de um recolhimento impressionante.
sempre desdenhando os oferecimentoÃ do mundo,
notadamente as grandes vantagens que o imperador
sempre,. lhe- propunha, procurando atraí-io para a
côrte, Tutilon, santamente, calmamente, deixou o
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século a 28 de março de 898' senclo enterrado na

;}lü ?" Su"tu Cátarina' capela 9ue' anos mais

taide, tomou-lhe o nome'

No mesmo dia, São |oão de Capistrano'- da

ordem dos irmãos *""ot"'' confessor' celebrado a

23 de outubro 
- 
O di"t nat''alis ê 23 de outtíbro' mas

í;á" ÍIII, estendendo-lhe a festa na IgtEa uni-

versal, fixou-a a 28 de março'

Em )erusalém, Santo tlesíquio,.também deno-

minado Isice, ãntu.ror. Monge no deserto da Síria

;;;;; à;ÍÃié*, donde eia originário, conside-

ÍâÍÍt-Ílo os gregos como um dos seus exegetas. Fale-

cido no urro ?. 434, deixou' principalmente' um

comentário sôbre o Levítico'

Na Ásia, Santo Hilarion' abade' 9'", ,*u.ilo
sofreu pelo culto das santag imagens, tendo talecloo

em 754.

NaAlsâcia,santaCudelinda,abadêssa.Neta
do drqu" du Ãirá.iu, Alberto, foi educada e p!as-

ir"uau Éãr §ã"ta Odila, sua tia, que governava dois

mosteiros: o de Hohenburgo e o d9 Niedermunster.

ú;rta Santa 
-ódilu, 

Guãelinda foi abadêssa do

ãr*.. fuf".iaa em 750, teve o corpo_venerado até

1542, ano em gue o mosteiro, prêpa de um grande

incendio, desapareceu. Partes das relíquias da

Santa, ,ul.rut, iZzem em Molsheim e em Nossa Se-

nhora dos Ermitães.

Na sicilia, são conon, confessor. Filho cie um

soldado que viveu sob Rogério da SiUlia, tornou-se

,"tigioro ,u ordem de Sãó Basílio. Muito célebre
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stfL r.f gãT. Í::, 
" 
:5'r? il ",I; 

H:-,r.a 
"l#,uo.Em sienne, o bem-aventúrado Ántô"i" p;trí.i;;

confessor. Religioso ,entre os ermitães de SurrtoAgostinho, governou o convento de trr""tJã"à,
onde, tido como santo, faleceu no ano de l3ll. É;
1804, 

- 
o papa Pio vII confirmou-lhe o curto ime-

morial.
No mesmo dia, em Ce.sa \éja, na palestin4, festa

dos santos mártires Prisco, Malco e Alexa;á;, ;;;;durante a perseguição de Valerianá-;;r;á;r;; i;;eram de uma propriedade rural dos arredor", ãu
cidade, vendo gue-podiam obter a coroa do martiri,c,
na cidade, animados do zêlo pela fé, viera*, lirrr"-
mente, pr-ocurar o juiz e lhe repreenderam a cruel-
dade em derramar o sangue de tantos inocentes. No
mesmo instante, como vingança ao nome de |esuscristo, mandou gqe fôssem expostos aos animais
para serem devorados.

Em Tarso, na Cilícia,
e Doróteo.

Na Africa, os Santos
dezesseis mártires.

Em Roma, São Sixto

os santos mártires Castor

Rogato, Sucesso e outros

III, papa e confessor.

x+*
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sÃo JONAS

M ártires na

DE MARÇO

BARAQUÍSIO

Pérsia.

E

No ano de 327, drácimo-oitavo de seu reinado,
Sapor, rei da Pérsia, entrou a arrasar igreias e alta-
res, a incendiar mosteiros e a perseguir cruehnente
todos os cristãos de seu império. Quem quer que se

recusasse a adorar o sol, o fogo, a água, era sub-
metido a torturas indescritíveis. Havia dois irmãos
igualmente virtuosos na cidadç de Beth-Asa. Seus
nomes eram lonas e Baraguísio, isto ê, Benedito-
|esus. Sabendo que os mártires eram torturados em
determinado lugar, para lá se dirigiram. Chegados à
cidade de Hubaham, encontraram na prisão grande
número de fiéis, gue dêles receberam palavras rie
encorajamento. E o resultado foi gue algurs coÍr-
fessaram gloriosamente a fC e outros receberam a
coroa do martírio. Êstes últimos foram em número
de nove.

Ao saber da crença dos dois irmãos, chamou-os
à sua presença e, de início, procurou com doces pala-
vras persuadi-los a obedecer ao rei dos reis, isto ê,
ao rei dos persas e a adorar o sol, a lua, o fogo e a
água. Os santos responderam: <<Deveis respeitar
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não somente o r,ei de quem recebestes o poder, mas
ainda mais o gue vos deu a sabedoria e a inteligência.
Necessário vos é procurar primeiro quem é êsse Rei
dos reis, soberano Senhor do céu e. da terra,
que fixa os tempos e os muda à sua vontade, cuja
autoridade f.az os juízes, e lhes dá poder para de-
fender a verdade. Nós vos rogamos, pois, esclarecer
a gue rei devemos obedecer; se ao soberano Criador
de tôdas as coisas, ou àguele gue a morte dentro de
pouco tempo reunirá aos antepassados?>> Os prín-
cipes dos magos sentirârn-sê extremamente irritados
de ouvi-los dizer gue o rei não era imortal, mas gue
um dia haveria de morrer. Fizeram com gue fôssem
preparadas varas cobertas de espinhos e separaram
os irmãos. Beneditq-|esus ficou encerrado em uma
prisão escura. Procuraram, então, com terríveis
ameaças conseguir gue fonas sacrificasse ao fogo,
ao sol, à água, segundo as ordens do rei. Foi tudo
inútil. O chefe dos magos ordenou gue o despissem,
o amarrassem a uma estaca e o açoitassem até gue
as costas estivessem a nu. Durante todo o tempo
do suplício, |onas não disse outra coisa senão esta
oração: <<Eu vos rendo graças, Deus de Abraáo,
nosso pai, por o terdes prevenido por vossa miseri-
córdia, por o haverdes feito sair dêste lugar e por nos
terdes tornado dignos de saber, por êles, os mistérios
da nossa f.ê. Agora, eu vos peço, Senhor, corce-
dei-nos o gue o Espírito Santo anunciava pela bôca
de Davi, nosso pai, ou seja, oÍerecer-vos um holo-
causto per[eito>>. Por fim, exclamou em voz alta:
<<Renuncio ao rei idólatra e a todos os seus sequazes,
que declaro ministros do demônio malvado. Renego
ao sol, à lua, às estrêlas, ao fogo, à água. Ao con-
trário, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a
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quem confesso>>. Os juízes mandaram que lhe fôsse
atada uma corda aos pés e o arrastaram para um
tangue com gêlo a fim de lá ficar tôda a noite, com
guardas para impedir gue fugisse.

Após terem tomado a refeição e dormido um
pouco, os_ príncipes dos magos f.izeram com que
Benedito-fesus viesse à sua prãsença. Dissera*-íh"
g1e o irmão havia abraçado a religião. dos persas.
<<Pois bem, respondeu o santo máitir, tanto mais
louvarei a meu Deus, o Deus verdadeiro, que meu
irmão ultrajou com sua apostasia, segundo me infor-
mais. Embora eu ache gue estais mentindo, pro-
curando com isso me atrair para vossas fileiras.
Mas a verdade não o permitiiá. Quem seria tão
c-egg a ponto de crer convosco gue ha alguma coisa
de divino no corpo material destínado ao õerviço dcs
homens? Como, sem serem insensatos, pod.ri"-o,
nós conferir ao fogo honras divinas, a êsse fogo que
o soberarro Criador fêz para utilidade dos mãrtáis,
pois vemos que todos o usam, tanto os pobres como
os ricos?>> O santo desenvolveu êsses pensamentos
com tanta fôrça de eloqüência, que os magos, atô-
nitos, comentaram entre .si: <<Não permitamos gue
fale em público. se não, os adoradores do sol abárr-
donarão nosso culto e nos tratarão de ímpios.>>
Resolveram, então, não interrogá-lo mais, a não ser
durante a noite. Ao mesmo tempo, aplicaram-lhe
em cada braço lâminas de ferro, ambas vermelhas
de calor, dizándo-lhe: <<pela r"íi.iaàaà do rei dàs
reis, se f.izetes uma dessas lâminas cair, diremos que
renunciaste à fê dos cristãos. Respondeu o be;-
aventurado mártir: Malditos demôni,os, ministros de
um rei íqpio1 Não! Por nosso Senhor |esus Cristo,
o Filho de Deus, não! Não temo o íorro f;g; ;
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nenhuma dessas lâminas cairá! Eu vos conjuro, por
Deus, reuni todos os vossos tormentos e apressai-
vos em experimentá-los em mim.>> A essas palavras,
os juizes f.izeram derramar-lhe chumbo derretido
nas narinas, e nos olhos, após o que o conduziram à
prisão, onde foi suspenso por um pé.

No dia seguinte, os magos mandaram chamar

|onas e lh.e disseram: <<Como estás? Pode ser que a
noite passada tenha sido dura para ti, hem! Pas-
saste-a sôbre um tangue de gêlo!>> <<Não, respondeu

)onas, , asseguro-vos pelo Deus verdadeiro que
minha alma espera ver, muito em breve, que não.
Desde o dia em que nasci, nunca passei noite mais
agradável e deliciosa. A lembrança de Cristo sofre-
dor foi para mim um consôlo ine[ável>>. Os rrragos
insistiram: <<É necessário que saibas que teu irmão
renunciou.>> <<Sim, respondeu o mártir, sei de há
muito tempo que renunciou ao demônio e aos seus

anjos>>. <<Toma cuidado, disseram-lhe os magos,
para não morreres abandonado de Deus e dos
ho-errrrr. <<Vós m,esmos, vós gue vos iulgais sábics,
dizei-me uma coisa. Não é melhor plantar o trigo,
a conservá-lo no celeiro, sob o pretexto de pres€Í-
vá-lo das chuvas e das tempestades? A vida é corno
semente gue o cristáo lança à terra. Produzirá no
mundo futuro, onde o Cristo a revelará em uma
glória imortal.>> Os magos lhe disseram: <<Toma

õuidado, toma cuidado, não abuses. Seus livros já
enganaram muita gente.>> <<É verdade, tornou o
,uãto, que êles arrancaram muitas pessoas da volú-
pia do século, após tê_-las feito experimentar com
ãelícias as dores do Crisfo sofredor. Desde gue
um cristão se inflamou uma vez do amor de Cristo
moribundo, sôbre o lenho da cÍtJZ, esquece as rique-
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zas, as honras, o ouro, a prata. Preocupando-se
pouco com os reis e prínciPes, suspira pela contem-
plação do único r,ei verdadeiro, cujo reino é eterno
e cujo poder vai de geração em geração>>.

Vendo os juízes a constância inabalável Co

mártir, cortaram-lh" os dedos das mãos e dos pês,

falange por falange, semeando-as, depois, uma ao
lado ãa outra. Em seguida lhe disseram: <<Estás

vendo como semeamos teus dedos? Agora deves
apenas esperar pela colheita , paÍa colhêr grande
rrí*ero de grãos)). - <<Não PeÇo grande número de

mãos, resporrdeu fonas. Deus, gue me criou, me dará
novas asas>>, Imediatamente, arrancaram-lhe a pele

da cabeça, cortaram-lhe a língua e o atiraram à

caldeira de pez fervente. Mas a pez derramoü-sê
tôda imediaiamente, sem causar dano nenhum ao
mártir. Então os iuizes o estenderam sôbre uma
prensa de madeira e lhe quebraram os membros.
Serrararn-Ílo, em seguida, atirando os pedaços den-
tro de uma cisterna sêca, deixando guardas para
impedirem que viessem roubá-los.

Após haver terminado dessa maneira com o
primeiio, os juizes ordenaram que Benedit6-)esus
ÍôssE trazido à sua presença. ExortarâÍl-rlo a ter
piedade do próprio corpo. <<Não fui eu gue o Íiz,
hao serei eu tambêm gue o perderei. Deus o criou e
lhe dará a forma perdida. Mas vós, vós sereis cas-
tigados por vossa crueldade, vós e vosso rei insen-
sáto, gue, ignorando seu Senhor e Criador, lrocura
estabeiecer leis ímpias, para ofendê-lo>>. Então o
príncipe dos magos disse: <<Nossa demora é uma
injúria para o rei. Não se ganha nada com esta espé-
ci'e de homens, nem com palavras, nem com tor-
mentos>>. Encolerizados, ordenaram gue o mártir

35?
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fôsse açoitado com juncos cujas pontas eram agudís-
simas e gue, em seguida, seu corpo fôsse coberto com
padaços de caniços gue lhe seriam enterrados na
carne com cordas as quais Íhe apertariam o corpo;
e que, guando estivesse furado de todos os lados,
de modo gue seu corpo desse a impressão cl,e um
poÍco-êspinho, fôsse rolado por terra. Não foi tudo.
Depois da horrível tortura, Íizeram derramar-lh,e na
bôca pez fervente e enxôfre. Êste último suplício
reuniu Benedit6-Jesus a seu irmão |onas. Um de
seus amigos, chamado Abtuciatas, resgatou-lhes os
corpos por quinhentas dracmas e três vestes de sêda,
após ter-se comprometido, sob palavra, erl nada
dizer.

O autor das atas dêsses mártires, termina assim:
Êste livro, escrito com base em declarações de tes-
temunhas oculares, contém as atas dos santos már-
tires |onas, Benedito-|esus, Zebino, Lâzaro, Marutas,
Norses, Elias, Maharis, Sabas e Cembásio, mártires
de Cristo, gue defenderam seu nome em combate e
obtiveram a vitória e a coroa.. Possa participar de
suas orações Isaías, Filho de Adab, de Erzoroum,
cavaleiro do rei, gue estêve presente ao julgamento
dos mártires e foi encarregado de escrever o triunfo
gue obtiveram.

***
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sÃo MARCOS DE ARETUSA (*)

Bispo e Conf'essor

Bispo de Aretusa quando do imperador Cons-
tantino, o Grande, São Marcos salvou a vi.Ja do
príncipe |ulião, depois apelidado o Apóstata, mal
sabendo que, tempos mais tarde, repudiando a f e

cristã, o novo governante procuraria, acirradamente,
restabelecer o paganismo.

De posse do império, iniciou )ulião uma sur,Ja '

e sistemática perseguição contra a Igreja, e Marcos
viu-se obrigado a fugir. Sabendo, porém, que con-
siderável número de religiosos havia sido prêso e
que os do seu rebanho iaziam sem quem lhes assis-
tisse, o santo bispo, corajosamente, tornou ao pôsto
e enfrentou os perseguidores com grande desas-
sombro.

Prêso, o bispo foi submetido a cruêis tormentos.
Inflexírrel na f.ê, a tudo, com heroísmo, suportou,
vencendo pela paciência e confiança em Deus os
próprios atormentadores, que, admirados, acabaram
por lhe dar a liberdade.
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São Marcos, então, aFlroveitando-se daquela
oportunidade, lançou-ss de corpo e alma na coÍr-
quista dos pagãos, dedicando-se todo- inteiro ao
árduo trabalho da conversão.

A morte encontrou-o, em 364, a batalhar pelo
que se propusera.
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SANTOS ARMOGASTO, ARQUINÍMIO
E SÁTURO (*)

Mártires em 462

Genserico, de volta da expedição da Itália,
principiou, na África, a perseguição contra os cató-

i1.".. 'Armogasto, que uns autóres citam como hispo,

condes outrõs, prêáo, foi entregue aos algozes'

Amarrado fortemente, Armogasto' erguendo os

olhos para o céu, a Deus dirigiu curta, mas fervo-

rosa óraçáo. As cordas, entâo, que o prendiam'

como frágeis fios de fina linha, romperam-se mira-

culosamente, livrando-o.
Embora surpreendidos, os carrascos, depcis

raivosos, ataram-ihe um dos pés e o suspenderam,

cleixando-o, a balançar, de cabeça para baixo'
Armogasto, como se estivesse muito calmamente a
descansar em tranqüila cama, sorria para os ator-
mentadores.

Teodorico, filho de Genserico, que contemplava
a cena, convencido de que nada se poderia obter
com tais métodos, friamente ordenou aos verdugos
que ao Santo the decepassem a cabeça.

Ora, ali se encontrava também um sacerdote

ariano, que, temendo lhes fôsse o martírio desfâvo-

-rável, 
'conseguiu 

revogar a sentença de morte' E
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Armogasto, de lispo ou conde, passou, indo para
Cgrtago, a guardu ã" um grande ;;ú;;il"-J;;il;
Morto, toi enterrado por um cristão chamado Felix.Na mesma épola de Genserico, vítima da
mesma perseguição, 

-Arguinímio, originário ü Nu-mídia, foi aprisionado e- levado 
'" 

,""rr..g", 
^-íe;;abraçarã, e, comoÀrmogasto, foi livre. "Éa, pài.l;;

que não os consideram mártires e sim .o"râ*ro
Outro, Sáturo, na mesma ocasião, à;;;;-ã;

inúmeros suplícios, foi relegado ao abando;", ;;rendo miserável, mas generosamente consagrado 
"Deus.
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SANTO EUSTÁCrO (*)

Abade e Confessor

Eustácio era natural da Borgonha. Sobrinho
de Miget, bispo de Langres, Íormãu-se sob a dire-
ção de Columbano, em Luxeuil, ao gual seguiu no
exílio.

Mais ou menos em fins do ano de 616, de volta
a Luxeuil, foi feito abade. Santa Fare, então, cega,
recuperou a vista: Eustáci o f.azia o primeiro milagie.

Todo empenhado em evangel izar os infiéis da
região, acompanhado de Santo Aile, chegou até os
varascos, âo longo do Doubs, povo gue vivia, parte
idólatra, parte herético. Convertendo o chefe Iiério,
a irmã dêste, edificada, acabou por fundar o mosteiro
de Cusance.

_ 
Dali, passaram Eustácio e Aile a Baviera. E,

1* [4"rse, Bassigny, hospedando-se na casa de um
Gondoíno, viu Euitacio morrer-lhe a filha, sala-
berga. condoído com a desolação do hospedeiro,
r'essuscitou-lhe a jovem, E Aile, então prêsa de vio-
lentíssima Íebre, sentiu o poder gue Deus dera ao
companheiro de evan gelizaçáo,

|onas de Bobbio, que escreveu uma vida de
Santo Eustácio, conta , entáo, detalhadamente, o gue
sucedeu com Agrestino, um antigo notário do iei
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Thierry II. Tendo demandado Luxeuil, depois de
ter distribuído tudo gue possuía aos pobres, crefl-
dc-se com vocação de apóstolo, procurou o Santo.
Separado da religião, cismático, Agrestino não foi
recebido, e pôs-se, então, a criticar a regra de
Cclumbano, ao gue o Santo, respondendo eloqüen-
temente, disse: <<Se vós persistirdes em combaier
nossas instituições, citc-vos no tribunal de Deus.
Vos defendeis vossa causa contra Columbano; logo
recebereis a sentença do jttsto iuí2, do qual caluniais
o servidor>>.

Próximo do fim, numa visão miraculosa, íoi-lhe
dado escolher: ou quarenta dias de lenta agonia cu
trinta Ce cruéis sofrimentos. Santo Eustácio preie-
riu a mais dolorosa enfermidade, e faleceu em 625.

O corpo, que foi enterrado na abadia mesma de
Luxeuil, transferiram-no, por volta do século X,
para o convento das beneditinas dz Vergaville, na
Lorena, tendo desaparecido em 1670.

***

No mesmo dia, em Nápoles, outro Santo
Eustácio, bispo e confessor. Êste foi o sétimo ou
oitavo bispo de Nápoles, cujo culto foi confirmacio
por Leão XIII em 1884. Faleceu em 180.

Na Líbia, São Marcos de Atenas, confessor,
que, diz-se, tendo sido, por noventa e cinco anos,
ermitão na Líbia, faleceu com cento e vinte anos
( século IV ) .

No País de Gales, São Gondleu, conf esscr.
Filho de um rei daquele país, à morte do pai,, com-
partilhou do reino com seis irmãos. Casado c,§m

Santa Gladys, filha de São Brycham, foi pai.de Sao
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Cadoc, o celebre fundador do mosteiro de Llan-
Carvan. Operando milagres, faleceu em 500'

Na Baviera, Santa Diemode, reclusa, virgein'
Depois de uma juventude santificada Plla prática

das virtudes, deixou o século, ingressando no mos-

teiro de Wessobrunn. Faleceu em 1 1 15'

Na Saxônia, São Ludolfo, bispo e mártir, reli-
gioso da ordem dos premonstratenses. Elevado a

Se de Ratzsburgo, fundou na sua diocese o mosteiro

de Rehna, e iápôs a regra de São Norberto ao

cabido.da catedial. Opondo-Se âo duque Alberto,
foi prêso, acabando os dias no cárcere, em 1250.

Na cidade de Asti, São Segundo, mártir, em

1lg. Nobre, idolatra, convertido, foi batizado pelos

Santos Faustino e |ovito. Condenacio por Saprrcio a

cruéis torturas, foi decapitado sob Adriano. É o

principal patrono de Asti, em cuja catedral iazzm
suas relíquias, veneradíssimas.

Na diocese de Viviers, oS Santos Firmino,
Aulo, Eumaco e Longino, bispos, confessores, no

século VII.
Na Itália, a bem-aventurada Paula Gambara,

viúva, falecida em 1505.

Em Sens, São luery, bispo e confessor' desàPà-

recido em 7l | .

Em Bitinia, Santo Eustathe, bíspo (século VIII-
IX). Bispo de Brousse, no Ponto Euxino, quando da
ireresia iccnoclasta, foi enviado ao exílio, onde f-ale-

ceu, depois de supliciado.
No Monte Carmelo, São Bertoldo, carmelo,

confessor, desaparecido em I 188. Nascido em Li-
moges, estudou-em Paris, estêve no Oriente, quando
da ãegunda cru zada contra os infiéis. Saindo ileso

365
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de terrível batalha, retirou-se ao Monte Carmelo,
onde, depois de longos anos de quietud", f;G;;;
santamente.

Em Poitiers, o bem-aventurado Guilherme
Tempier, bigno e confessor. Fareceu em rrg\,
guando, então, inúmeros milagres ilustraram-lhe a
sepultura.

Em Roma e em Florença, o bem-aventuraCo
Estêvão IX (ou X), papa, dláp"r-*id; 

"- lúS,
filho de Gozelol dugo" âu'Lorena, tá; ir"ã,-riúrãde Berengário II, ultimo rei da ltáfá. 

- 
Sü;;il;;

igreja de São Pedro a 3 de agôsto de I Ol7: "* orà-
sença dos cardiais, do clero 

"-do 
povo, ú ;.Ãft;

g9T grande ruído, com imensa álegria. Morã "-1058, teve magníficos funerais, ,"rráo enterrado na
1Sreil de *Santa Reparata de Florença, ao lado d;
são Zenobio, bispo daguela cidade, I"rrú-"ros mila-
gres tiveram oportunidade à beira do túmulo gue o
recebeu.

Em Nicomédia, os santos pastor, Vitorino e
seus companheiros, mártires.

Em Heliópolis, no monte Líbano, sob |uriano oApóstata, são- cirilo, diácono e mártir, a guem os
pagãos abriram o ventre e lhe arrancará- 

" rGa"
gue comeram, como se fôssem animais fero r"rl

i**
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sÃo JoÃo cLÍMACo

)oão, nascido na Palestina, segundo as aparên-
cias, passou a juventude nos arredores do mosteiro
de Sinai. Era muito instruído no conhecimento das
ciências humanas. Com a idade de dezesseis anos,
renunciou ao mundo para entrar em um mosteiro.
Mas não f.êz pro.fissão, senão guatro anos depois.
Teve, por mestre de disciplina monástica, um santo
ancião chamado Martírio. Morrendo êste, sentiu
desejos de abraçar a vida de anacoreta. Desceu,
então, do monte Sinai, e retirou-se para a região que
fica em baixo, na planície, A cela em gue le abri-
ggv9, estava distante da igreja cêrca de duas léguas.
Todos os sábados vinha, bem como todos os dúin-
gos, com outros solitários, assistir ao ofício ê coffiütr-
gâr, segundo o costume do Oriente. Ocupavâ-se com
a oração, com trabalhos manuais, com meditação,
sobretudo com a meditação da morte, gue ohârra
como a inimiga do enfado e da preguiça. Comia
de tôdas as coisas gue a regr,a lhã pãrmitia comer.
Mas, em peguena guantidade-. Dessá maneira, ciomi-
nava a intemperança, comendo pouco, e a vanglória,
comendo de tudo. Deus lhe concedeu o doá das
lágrimas:_ êle as espalhava em segrêdo, e, com receio
gue os demais solitários o ouvissem chorar, reti-
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fâvâ-se para uma peguena gruta, ao pé da montanha.
Lâ fazia seus suspiros, gemidos e gritos alcançarem
o céu. Empregava tambem boa parte do tempo na
leitura dos livros santos e dos Padres, principal-
mente São Gregório de Nazianzo, São Basílio, Cas-
siano e São Nilo.

Embora desejasse viver isolado, não pôde
re cusâÍ-Se , às instàncias de um solitário chamado
Moisés, de o tomar sob sua direção. O brilho de
suas virtudes provocou a inveja cle muitos. Não
podiam admitir que fôssem consultá-lo em sua cela.
Para evitar qualquer pretexto de escândalo, ficou
um ano sem falar com ninguém. Os inimigos, reco-
nhecendc-lhe a virtude, foram os primeiros a pedir-
lhe qu3 retomasse a vida anterior e os instl uísse
como aos demais. Admirado, então, por todos, dacio
o fulgor de suas virtudes, escolheram-no, por unani-
midade, ccmo diretor da vida espiritual. Voltou ao
mosteiro de Sinai, aos 75 anos de idade, dos quais
passara perto de guarenta no deserto.

Todavia, outro |oão, abade de Raithe, mol-teiro
vizinho do mar Vermelho, a algumas léguas de Sinai,
pediu-lhe, tanto em seu nome. como em nome de sua

comunidade, que escrevesse os pensamentos que o

Espírito de Deus lhe ditasse com respeito à prática
das virtudes, e os ajudasse com sua vasta experiên-
cia na vida espiritual. «Nós os receberemos, disse
êste abade, como novas tábuas escritas pela propria
rnão de peus, enviadas por vosso ministério a not'os
e espirituais israelitas saídas das agitações do mundo
como dos abismos do mar Vermelho>>. Por espírito
de obediência, São João Clímaco escreveu uma obra
€ m rluas partes. A primeira, que lhe mereceu o
ccgnome de Clímax ou Escada , ê a stta Escada cl'o
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-

Paraíso, gue escreveu, tendo por modêro a que Iacó
Xu ,."ligamente ;em sonho, 'upli.urrãã, ;"il ,sà;
Gregório de Nazianzo e são'crisástomo haviamfeito antes dêle, essa escada -irt"riãrà a" Escrituraà das virtudes cristãs e rerig.;;;.'-Ê .o-posta detrinta degraus, €rr honra dãs trinta anos da vidaoculta de |esus cristo,. porgu e é, a imagem da vidados verdadeiros cristâás, 

§f uê está escondida em
|esus cristo, segundo a pala.ir" aãGo p"uro. Êssestrinta degraus contêm rodo o pÃãr"r;; ;";i.i;interior, desde a renúncia ao mlndã até a oraçãomais sublime e a mais perfeira tru"qüiÍid"d"ã;;ã;.A segunda parte é sua c-arta u" pÀto*, que êieescreveu principalmenle para o abade n"iit 

" 
;;passo gue a Esaada do paraíso se deitinava aos reli-giosos do mosteiro mais do que ,. 

"úãa". Ér,.;;;;
as_ instruções mais úteis purà a direçào drr- ul*"r.Não sômente ensina como os superiores devem corr-duzir-se para com os rerigiosos, .oo,o t"*rã,,;.p"õ",
em pormenores, as gualidades principais que d"ir.Ãt"I os g..,e 

-estão incumbidos do .uid"do'à;, ;;;teiros. o abade de Rairhe f.êz im-.àã""tário dessaobra tão célebre, de São João- CIí.;:
No dia 1., de setembro do ano de 600, o papaSao Gregório escreveu ao uuãa" do 

--orrt" 
sinai,para se recomendar às suas orações, desejarJÀ;-;;

bens eternos e enviar-lhe, ao mesmo tempo , guinzeleitos com as respectivas .ob""t"rJá* ,* asilo develhos .que um isauriano acabara'ã"1o"struir namontanha. Aqó: ter goverrrado àururte ulg**
tempo seu mosteiro, s3o ]oão crímaco voltou #;;solidão de onde o haviarr tirado, ú; f azê-lo abace.Deixou como sucessor um irmão, q,r" tirha o nomede forge, solitário cia mesmu -ortunha de sinai, e
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gue passara setenta anos na prática de tôdas as vir-
tudes. Quando São ]oão se aproximou da hora der-
radeira, seu irmão veio vê-lo, vertendo copioso
pranto e lamentando o fato de deixá-lo sem socorro.
uNao te aflijas, respondeu-lhe o santo. Se tiver
âlgum poder iunto de Deus, não ficarás mais de um

utã aqui no mundo>>. |orge morreu, com efeito, dez

meses após.

***
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Antigo T estam,ento

Era na época em que |eroboão separara Israel
de |udá, e estabeleceu, em Betel, um altar cismático.

<<Enquanto Jeroboão estava sôbre o altar e
lançava incenso, um homem de Deus, vindo de Judá,
chegou a Betel, por ordem do senhor. chamanclo
ccntra o altar. da parte do Senhor, disse:

((- Altar, altar! Eis o que diz o Senhor, <<Na
casa de Davi nascerá um filho, que se chamará
|osias, o qual degolará sôbre ti os sacerdotes dos
lugares altos, que agora queimam incenso sôbre ti,
e queimar-se-ão sôbre ti ossos de homens>>.

<<Ao mesmo tempo, como prova da verdade da
sua predição. acrescentou:

((- Eis o sinal que vos Í.arâ saber que o Senhor
.ltaiou: O altar se partirâ, e a cinza que 

"itá 
por cima

r.e espalhará>>.

<<Tendo o rei ouvido as palavras do homem de
!).rr, que êle proferia em altá voz contra o artar em
Betel, estendeu a sua mão do altar, dizendo:

((* Prendei-o>>.

I

-l
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«E logo a mão, que êle estendera contra o

1rr*"* de beur, secou, " 
elt não a pôde trazer a si'

õ^;lã, tambrám se partiu e espalhou-se a cinza,

conform" o ,irrul gue o homem dã Deus havia dado

€ m nome do Senhor'

<<O rei disse ao homem de Deus:

((- Faze oração ao Senhor, teu Deus' e Ío$â-

lhe por mim, para que me seja restituída a mão>>'

<<O homem de Deus fêz otação ao Senhor' e o

rei trouxe a ,i u -ao, ficandc como antes era' Disse

mais o rei ao homem de Deus:

(1- Vem comigo à minha casa' e eu te darei

presente>>.

<<O homem de Deus resPondeu ao rei:

((-Aindaquetumedessesmetadedatua
casa, eu não iria contigo, nem corneria p?o' nem

beberia agua neste -lugai porque assim me foi ÍIâÍ1-

dado du [urt" ao S"ãhor, quã me ordenou: <<Não

comerás lâ ,ao, nem beberas água' nem voltarás

pelo caminho Por onde [ôste>>'

<<Ê1e, pois, foi-se por outro caminho' e voltou

pelo ,n"r*ô por onde Éavia ido a Betel'

<<Ora, em Betel morava um velho profeta' com

o qual-roru* t* ,",r, filhos, contando-lhe tôdas as

obras que ; h;;;* de Deus havia feito, naquele

í;, 
",,i 

B"táI, e referindo a seu_ pai as palavras que

ãí"'nã"ia dito ao rei. Seu pai disse-lhes:

((- Por que caminho foi êle?>>

<<Os filhos mostraram-lhe o caminho por' 9n$e
volra;; o háÃ"- de Deus, que havia ido de )udá.
Êle disse a seus Íilhos:
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((- Tu és o homem de Deus que vieste de

((- Aparelhâi-troe o jumento>>.

<<Tendo-o gl"l aparelhado, montou nêle e foiapós o homem de Deus. Frrcorrtroí-o ,"rrtudo, de-baixo de um terebinto, e disse-lh"i 
-- -

]udá?»
<<Êle

<<Êle

<<Êle

, Ihe respondeu:
Sou eu mesmo>>.

lhe disse:
Vem comigo a casa comer pão>>.
respondeu:

comerei oão. nem beberei ígu.a nes_te lugar, porgue oS_enhor, to- palarrrasã"-S.rhor, falou-me, dizendo:
<<Não comerás pío, nem UUàra, ãg; nesse lugar,nem voltarás p-elo caminho por orrtã tiveres ido>>.

<<O outro disse-lhe:
((- Eu tambem sou_profeta como tu, e um aníofalou-me da parte do Senh or, dizendo: ;t;; ;á:tigo alua casa, para-gue êle coma paá e beba áo;;;.
<<Enganou-ô, e lêvou-o coÍlsi§yo. C;;;;"üí;

pão em sua casa e bebeu água . u -

<<Estando à mesa, o §enhor falou ao profeta,que o tinha feito voltar. Êste pr.rlt" gritou aohomem de Deus, gue havia 
"i"Jo?" Juaa,((- Eis o gue- de o Senhor: «porgue não obe-deceste à palavrã do s""hor;;ã";;;à"ste o ürâr-damento que o Senhor teu Deus ie havia imposto,porque voltaste, comeste pão e b"bàste água, no,lgl_- gue te mandou gue não comesses pão, nem

DeDe'sses ?gua, o teu cadáver não será lárr"áo áosepulcro de teus pai»>.
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.. <<Logo gue comeu e bebeu, o velho profeta ãpâ,-
relhou o seu jumento para o profeta a guem havia
feito voltar. Indo êste 

-ro 
ca-inho, um leão saiu-lhe

ao encontro e matou-o, Q O SeU CadáVer ficou esten-
dido no caminho; o jumento estava parado junto
dêle, e o leão também ficou ao pé do cádaver. 'Ora,
passando por ali uns homens, viram o cadáver, e
foram e divulgaram isto na cidade onde morava
aquêle velho profeta.

<<Tendo ouvido isto, o profeta, gue o havia feito
voltar do caminho, disse:

à palavra do Senhor, e o Senhôr o entregou a um
Ieão, qle 9 de-spedaçou e matou, conforme á palavra
gue o Senhor lhe havia dito. /

<<Depois disse a seus filhos:
<<

_ .,Apurelharam-Ílo, e êle partiu e encontrou o
cadáver estendido no caminhó, com o jumento e o
leão postos junto dêle; o leão não havia comido o
cadáver, nem feito mal ao jumento. Pegou, então, o
profetg no cadáver do homem de Deüs, pô-lo em
cima do seu jumento, e, voltando, levou-o à iua cida-
de para o chorar. Depositou o cadáver no seu
sepulcro e pranteou-o, dizendo:

<<Depois do entêrro, disse êle a seus filho_":

cro em gue foi enterrado o homem de Deus, ponde
os meus ossos junto dos seus, pois, com cetteza,
verifica t-sc,-â o que êle predisse da parte do senhár
contra o altar, gue está em Betel, e contra todos os
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templos dos lugares
da Samaria>> (1).

altos, que existem nas c§[ades

Como a Escritura, mesmo depois da falta dêste
profeta, da-lhe ainda o título de <<homem de Deus>>,

Santo Agostinho, bem como outros Padres, consi-
deram-no um santo homem. Os gregos festejam-no
no dia de hoje.

(1) I Reg. 13, 11-32.
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sÃo RÉGULO (*)

BisPo

Segundo uma tradição, Régulo er.a de erigem

or"o* 
- 
t.rdo feito uma viagem a )udeia, ali eÍ,coÍl-

íroü o apostolo São )oão, que o converteu'

Enviado às Gálias pelo papa clemeirte, traba-

lhou ãiin.udamente na conv"ttáo dos habitantes de

ilúr, tendo riào, depois, escolhido como bispo

daquela cidade.

Firmando-nos noutra tradição' vemos qu9 os

orimeiros missionários que converteram. os gau.leses

iãi; Ui I saíram dá Roma, 
_ 
quando imperava

Üà.-- e Trofímio, que evangel i2ou a cidade de

Árüt,' uli fundou u*ã lgreja' sendo' então' o pri-

*eitã bispo: Régulo apareceria depois' e seria o

sucesso, duqr.le Primeiro titular'

Morto, são Regulo foi enterrado na igreja de

São Pedro " 
§ao Pãulo, depois de 

_ 
trinta anos de

.*.ãOua". Milagres sem conta ilustraram-lhe o

tumulo.

Quanto ao culto que se rende ao santo bispo, é

muito antigo, e está mais ou menos ligado ao ,:.i
ólórir, quà pondo-se ap_os a sua conversão ao cris-

tianismo, ocorrida em 496, ao serviço da ortodoxia

romana contra o arianismo dos visigodos e dos bor-

http://www.obrascatolicas.com



378 PADR,E R,OHR,BACHER,

g:,,:|13rl- fussou a ser apoiado pelos bispos, que oaclamavam.
clovis procurou organizar a sua monarquia

independenre de toda . "qu"rq;; *r"tág;;, ;-;aliança com a Igreja cooperou para a grand eza da_

:,r.".1:.."mpr_eendimento d; .gi fru".o, uma vez gueajudou convertido a dar à Gária uma nova o.g;;i-
zaçáo política.

Eleito em 4Br chefe da tribo dos sários,
fjrrgu.:se pelas vitórias que foi obtendo: de soirrorr,
de Tolbiaê, de Di;on, d" vorilie-.------

. , Foi, porém, antes da batalha de Tolbiac gue orei fran co f.êz voto de conversão, se Deus lh" .árr."l
desse a vitória almejada.

Assim, convertido, crovis passou a visitar ossantuários do reino, e o reno-" ã. são negri" .lã-gou-lhe ao conhecimento. seguiãsã-á", ã.ir", +Deus, guis -ouvir-lhe a historiá e os -iragr"s. 
- 

É;entusiasmado, ordenou gue abrissem 
" 

,"puÍtuã qilabrigava os santos resios, porgue desejava ievar
consigo aguelas relíguias.

Ury bispo, Laviano talve-, opôs-se enêrgica-
mente, fazendo ver ao rei gue tal pràcediment;;;;i.
uma p_rofanação. clóvis, todavia, insistiu. E, fir-enaquela determinação, 'ordenou gue se abrissel
tumba do santo bispo. E assim foi.

Aberta a -sepultura, um suavíssimo perfume
embalsamou todo o ar. .

clóvis, maravilhado, partiu com os santos
restos, e um prodígio se_ deu: por mais que fizesse,
não 

. 
conseguia, alucinado qué ficara, du, .;;-;

caminho 
.gue o levaria à côrtã. procur"ndo oíãpo]

êste lhe disse gue, restituídas ao túmulo as preciosas
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relíquias, todo aguêle delírio desaparecia. Foi o gue
sucedeu.

Era, então, em Senlis, onde, segundo outra
versão, supõe-se gue São Rêgulo estivera: sob Dio-
cleciano, novos missionários teriam deixado Roma,
rumo a Galia; guando passaram por Arles, o santo
bispo a êles se teria juntado , paÍa ajudá-los na €vâÍl-
gelizaçáo daguela cidade de Senlis, e ali falecera.

***

-
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sÃo JoÃo, o DA CISTERNA (*)

Ermitão e Confessor

)oão foi educado, no conhecimento de |esus
Cristo, pela mãe. Era na época em que se desenro-
lava a perseguição do século IV, e, aconselhado por
um desconhecido, que lhe apareceu na igreja em
que, um dia, orava, o jovem fugiu para o deserto,
obtido o consentimento materno.

A meio caminho, juntou-se a êle um anjo .le
Deus, que o guiou até um lugar onde uma cisterna
se abria. Ali, por quarenta dias, )oão jejuou. Era
em Kibrista, na Armênia.

Findo aguêle pÍazo, o an/o, aparecendo a um
homem chamado Farmuto, egípcio, ordenou-lhe que
ao jovem da cisterna levasse o que comer.

Agradado do lugar, o ermitão ali se deixou
ficar. E Farmuto, encorajando-o, discorrendo sôbre
a paciência, exortando-o, acabou por adverti-lo con-
tra o demônio, Çue, naturalmente, haveria de o
procuraÍ, paÍa o tentar.

Com efeito, o tentador, um dia, surgiu naquele
êrmo, sob a aparência de um servidor da mãe do
santo ermitão, dizendo-lhe gue aguela necessitava
de seus préstimos,
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Seria, perguntâ-se , para desviar o santo homem'

encaminhando-o aos perseguidores? Ou para tirá-lo

áa vida gue se ProP-usera?
Se;a cofllo [ot,'1oão venceu o demônio' pe ÍÍ1â-

necendo firme na determinação de não abandonar a

,ofiJa". D.rrurrt e dez anos, tentou-o Satanás' eni vão'

Um dia, apareceu naquelas paragens um novo

Dersonaqemt Crisio' Soubera da vida que o santo

ãli l.rru.iu " 
fôra visitá-lo'

}oão.o"tou-lhetôdaavida,emorreunosbraços
auqrí.f" homem, gue o sepultou piedosamente'

***

-
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C,onf essor

perto de Auxerre, e era

dor num dos olhos,
um tumor passou a

o clérigo, e lhe

I

Mamertino nasceu
pagão.

Um dia, suígiu-lhe agüda
ao mesmo tempo gue, na mão,
maltratá-lo caáa vãz mais.

Mamertino entreparou, fixou
contou o gue se passava.

Aos deuses, com fervor rogava e rogavainütilmente. E, de uma feita,-;ilid", tristíssimo,quando demandava o tempro p";" i-úorar mrseri-córdia, ? meio caminho enco_ntrou-se com um crê,-

:igg da rsreja de Auxerre. cr"áã"ã-J" Su"i"ol'ã,tanta tristeza vista num jovem, l"rou-o a se âpfor

i ill','" 3, f,""',H; l'i; *" 11:il:' 
p 

"i "'ã u' " d 
" tuil ã-

- Por gue não procuras o bispo Germano?perguntou Savino ao sorugnbatico- pãgao. Êl;l;curará, se renunciares à idolatria. 
r- --

Mamertino pls-sg a refletir naguilo gue Ihedissera o clérigoa E, cheio oe esperança, correu aooratório de S& Corcodêmio, ,li p";;;;à; iãJ;;;noite a orar. .T:y", então, uma úsão, gue o levou aconverter-se inteiramente,
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No dia seguinte, foi procurar o santo bispo, gue
tendo, na noite mesma gue Mamertino, idêntica
visão, recebeu-o convencido da mudança havida
naquela alma. Batizou-o, pois, e o iovem curou-se
instantâneamente.

Consagrando-se a Deus, o novo convertido
ficou sob a direção do abade Alogio, no mosteiro gue
o santo bispo Germano mandara construir próximo
da cidade.

Quando Alógio faleceu, Mamertino sucedeu-o
como abade. Sôbre sua conversão, o Santo mesmo,
talvez a pedido de Germano, escreveu uma nprração.

Falecido em 462, foi substituído, no govêrno
mosteiro, por um discípulo, Mariano, que viera
Berry.

do
de

***

-
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sÃo zóslMo (n)

Bíspo e Conf essor

Nascido na Sicília, Zôsimo, com sete anos, foi
levado ao mosteiro de Santa Lúcia, em Siracusa,
pelos pais. Era, então, abade daquela casa, o bom
Fausto, gue o recebeu com carinho.

Diante de tanta virtude, o abade, um dia, encar-
regou 6 Írovo membro da comunidade da guarda do
túmulo da santa mártir Lúcia.

Zosimo sentia imensas saudades da família. E,
uma noitc, às escondidas, saudosíssimo, deixou o
mosteiro e partiu.

Quando chegou, os pais admiraram-se de vê-lo
de volta, e, interrogando-o, descobriram que o filho
deixara o mosteiro sem consentimento superior.
Imediatamente, encaminharam-no ao abade. E Zo-
simo, que do abade Fausto esperava dura reDreen-
são, recebeu excepcional carinho.

Naquela noite, Santa Lúcia apareceu-lhe em
sonhos. E, recriminando-lhe a falta de constância,
a infidelidade, [.êz com que o santo se compenetrasse
do seu estado.

Desde aquela época, Zosimo tornou-se humilde,
recolhido, zeloso e penetrado de maior espírito de
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desprendimento. Modelo de regularidade e de obe-
diência, à morte de Fausto, continuou como guarda
do túmulo da santa mártir que vira em sonho"s.

.Segundo o costume dagueles tempos, desapa-
recido o superigr, oq religiosos iam proirr.r o bispo,
Para gue êste lhes desse novo abade.

Quando João, o bispo, os recebeu a todos , e ã
todos examinou detidamente, perguntou:

Viestes todos? Não falta ninguém?
Não, responderam êles.

O bispo insistiu:

Todos?
Responderam:

Há um irmão ainda no mosteiro, que guarda
o túmulo de Santa Lúcia.

Trazei-mo aqui! ordenou o bispo.

^ Assim gue Zosimo chegou, loáo, inspirado por
Deus, disse:

Eis aí aguêie que o senhor escorheu para ser
vosso abade.

E, imediatamente, conferiu-lhe o sacercócio.
são zosimo foi abade sábio, prudente, mode-

rado, doce, mas enérgico.
À frente do mosteiro de santa Lúcia de sira-

cusa, ficou o Santo por guarenta gflos, e, quando
Pedro,. o bispo qr. rr.edára aguêlã qr" u Zosimo
conferira o sacerdócio, morreu, o nosso santo ?oi
visto como o novo prelado.

E assim foi. Sagrado em 647 por Teodoro, gue
então se assentava, em Rom a, na éat"dru d. p;i".,
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o Apóstolo, o novo bispo se ocupou do rebanho que

Deus lhe dera por treze anos ,- treze anos passados

na mais estrita vigilância, a exercer uma caridade
sem limites, a pregar as santas verdades, a praticar
a pobreza.

Falecido a 30 de março, ou, segundo querem
alguns, a 2l de janeiro, de 662, é o Santo invocaCo,
particularmente, contra a peste.

**r
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BEM-AVENTURADO JOAQUIM DE
FLORE (*)

Conf'essor

|oaquim nasceu na Calábria. Pajem de Rogério
da Sicília, temeu os perigos do mundo. Resolveu,
então, deixar o século.

Depois de uma peregrinação à Terra Santa, de
volta à pátria, f.êz-se monge cisterciense, recebendo
as santas ordens.

Fixado no convento de Sambucina, transfe-
riu-se, tempos depois, para o de Cor azzo, do gual
foi abade.

Separando-se dos cistercienses, procurou, com
alguns companheiros, as mais afastadas montanhas
da Calábria, e ali fundou a congregação de Flore.

Das obras que escreveu, numa delas discorreu
sôbre um? próxima regeneração da Igreja pelo
advento do reinado do Espírito Santõ. 

'censor

incansável do clero secular, o seu sistema , inf.eliz-
ryen_te, vinha de uma errônea concepção do dogma
da Santa Trindade, sistema gge, e ciáro, não põde-
ria escapar das condenações do concílio de Lâuáo.

Próximo da morte, humildemente, submeteu
todos os trabalhos ao sumo pontífice, fazendo uma
profissão de fé.

E
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Faleceu docemente em 1202, no convento de
São Martinho Canale, uma de suas fundações,
sendo, mais tarde, transf erido para a abadia de
Flore.

No mesmo dia, em Roma, na via Ápia, a paixão
clo bem-aventurado Quirino, pai de Santa Balbina,
virgem. Tribuno, o papa Santo Alexandre, ao qual
tinha sob sua guarcia, batizou-o, bem como a todos
cs de sua família. Quando do imperador Adriano,
Quirino foi levado ao juiz Aureliano. Firme na [é
que abraçara, foi levado ao cavalete, depois de ter a
lingua cortada. Cortados tambem os pés e as mãos,
gloriosamente, sob a espada, subiu para o Senhor.
Balbina teve a mesma sorte. Recolhidos pelos cris-
tãos daqueies sombrios tempos (século II ) Íoram,
pai e filha, sepultados no cemitério de Pretextato.
Ano 120 ou 130. São Quirino é invocado contra a
paralisia, reumatismos (mãos e pernas) e dores de

ouvrdos.

Em Verden, Íta Saxônia, Sâo Patton' bispo e

confessor. Patton, cujo nome latino é Pacificus, era
escocês de origem (querem alguns que irlandês ) .

Monge de Amorbach (o, Amarbaric ) , depois
abadá, foi bispo de Verden, sucedendo a Tanton.
Faleceu em 788.

Em Hainaut, São Vernon, confessor, quando da
invasão dos normandos, que, como piratas, ataca'
ram as costas da Alemanha ocidental, da França, da

Grã-Bretanha, da Irlanda e até da Italia. O culto de

São Vernon tornou-se célebre guando, effi 1004,

=-r
388
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encontraram-lhe o corpo em Lambec g-lez-Hal. Mais
tarde, transladaram-áo paÍa a igreja de Santa

Vaudru de Mons.
Na Frísia, o bem-aventurado Dodon, confessor,

gue, casado, retirou-se do sêculo com a espôsa e.a

*ã,", indo ColoCar-se sob os premonstratenses de

Mariagarden, onde serviu a Deus. Faleceu em 1231,
Ei, Assis, o bem-aventurado Morico, da ordem

rjos Crucíferos, confessor. Falecido erl Orvieto no

ano de 1236, é honrado como bem-aventurado pelos

irmãos menores. São Boaventura Í.ê.2-lhe o elogio na

<<Vida de São Francisco de Assis>>.

Na Tessalônia; os santos Domino, Vítor e seus

companheiros mártires.
Em Constantinopla, memória de vários santos

mártires e da co.ut hão católica, que o herege Ma-
cedônio Í.êz morrer, ao tempo do imperador Cons-
tâncio, com suplícios atê então desconhecidos. Entre
outras crueldades, dilaceraram os mamilos das mu-
lheres cristãs, apertando-os sob as tampas de cofres,
e queimando-os em seguida com ferros guentes.- 

Em Aguino, São Clínio, confessor.

t**
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O BEM-AVENTURADO NICOLAU DE
FLUE

Ainda hoje, na região de Unterwald, na
peguena igreja de Saxlen, sob o altar-mor, vê-se o
esqueleto de um homem coberto de ouro e de dia-
rnante, trazendo ao pescoço as condecorações de
r.rárias ordens militares, entre outras as da cruz de
São Luís e a cÍuz de honra. É um guerreiro suíço
do século 15, que lutava com o têrço em uma das
mãos e a espada na outra, e gue, após ter deix.ado as
armas, salvou da ruína tôda a confederação. As
ordens modernas das guais tem as insígnias são as
condecorações que seus descendentes ganharam do
serviço estrangeiro. 'Êsse homem ê chamado por
seus compatriotas irmão Klaus. É o bem-âverturado
Nicolau de Flue, gue a Igreja celebra comumente no
dia 22 de março.

Descendia de Íamília de bons e piedosos pâs-
tôres, na qual se transmitiam, de pai a filho, as anti-
gas virtudes dos suíços q que gozava há muitos
séculos da estima e do respeito dos concidadãos.
Seus pais gozavam de certo bem-estar honesto. Eram
comedidos e temiam a Deus. Fizeram o gue haviam
feito seus pais e avós; permaneceram firmemente
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ligados à fé da Igreja, e submissos às autoridades.
Educaram os filhos em tudo o gue era bom e toma-
ram conta do pegueno rebanho com cuidados únicos.
Depois, descansaram trangüilamente no Senhor e
foram para Deus cheios de confiança" porgue tinham
andado em sua presença tão fielmente como os
patriarcas às margens do ]ordão.

O jovem Nicolau cresceu sob tal tutela e, como
velhos de setenta anos recordavam após sua rlorte,
sempre se mostrara criança piedosa e obediente,
observadora fiel dos conselhos dos pais, amante da
verdade, doce e af.âvel para com todos. O gue o
distinguia dos homens comuns, foi, desde a infância,
a tendência de seu espírito, sempre voltado para a
fonte suprema do bom e do belo. Os que o rodeavam
notaram, mais de uma vez, que após o trabalho rude
de tôda uma jornada nas pradarias, guando volta-
vam para casa, desaparecia e ia ÍezaÍ em gualquer
lugar escondido. Seu espírito o levou muito cedo a
mortificar o corpo, para poder entregar-se sem dis-
trações às mais altas contemplações. Quando
algu*ám, por benevolência, o advertia a não arruinar
a saúde na juventude com jejuns tão fortes, r€s-
pondia com doçura que tal era a vontade de Deus,
para com êle.

Apesar da devoção fervorosa e austera, não se
encontrava jamais triste nem sombrio, mas sempre
alegre e afável. Cumpria todos os deveres de sua
condição. Aos vinte e três anos de idade, a chamado
dos nnagistrados, empunhou as armas na campanha
de Zurigue. Quatorze anos mais tarde, f.êz a rnesma
coisa, quando da ocupação da Turgóvia, oncle
comandou, como capitão, uma companhia de cem
.homens, Dç*on§llou tanta bravura nessa guerra,

391
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que o país o condecorou com uma medalha de ouro.
Um fato dos mais honrosos da mesma expediçáo ê

o mosteiro do vale de Santa Catarina reverenciá-lo
ainda hoje como seu libertador. Graças às exor-
tações suas, os suíços não atearam fogo ao mosteiro,
para nêle matarem os inimigos. Êstes, por si üles-
mos, o abandonaram em seguida. Á guerra, Nico-
lau levava em uma das mãos a espada, em outra o
rosário. Mostrou-se , sempre e ao mesmo tempo,
guerreiro destemido e cristão misericordioso, prote-
[endo as viúvas e os ór[ãos, e não permitindo que os
vencedores se entregassem a atos de violência com
os vencidos.

Atingindo a idade adulta, Nicolau câsou-ser
para obedecer aos pais. Escolheu por espôsa uma
das mais virtuosas virgens de sua terra, chamada
Dorotéia. Viveram juntos em união e em paz, Ti-
veram filhos, cinco meninos e cinco meninas, dos
quais se originou grande e honrada família, que
jamais esqueceu a memória dos antepassados. Exis-
tem ainda descendentes do bem-aventurado irmão
Nicolau. Levou tão a sério a educação dos iilhos
gue um dêles, enguanto o pai ainda era vivo, chegou
à mais alta dignidacie do país, e outro a obteve após
a morte. Um terceiro, que estudou em Basiléia e em
Paris, tornou-se cura de Saxlen. Nicolau foi eleito,
por unanimidade, governador e juiz de Obwalden.
Sabemos por sua própria bôca gual foi seu modo cle

agir nesse qargo importante. O cura Henrigue Im
Grund, seu amigo e diretor espiritual, revelou uln
dia, após sua morte, o que lhe dissera certa vez com
respeito a êle: <<Recebi de Deus, em partilha, ürl
espírito reto. Fui muitas vêzes consultado nos negó-

çios da pátria, Pronunciei tambem várias 5ç4fçnÇê§'

http://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS 393

Mas, com a graça divina, não me lembro de ter
agido conúa ã consciência. )amais !i, distinção
entre as pessoas e nunca me afastei dos caminhos

da justiçá>>. O alto cargo lhe foi concedido por
assembleia do país, repetidas vêzes. Mas êle temeu

essa grande resporrsabilidade e, sem dúvida, sentia
tambãm que Deus lhe havia reservado algo de maior.
Nicolau de Flue vivia assim, havia cinqüenta anos,

para o bem da pátria e da família, quando em 1467

grande mudança se operou ern süa existência.

Enquanto cumpria Íielmente todos os deveres
que a condição lhe impunha, sentiu no interior cres-

óer-lhe o deseio de levar uma vida mais alta com

Deus, na solidão. Eis o testemunho de seu filho mais
velho: <<Meu pai sempre ia dormir à mesma hora
que os filhos e os criados. Mas, tôdas as noites, eu

o via levantaf-Se novamente e ÍezaÍ no quarto, até
a manhã>>. Repetidas vê,zes assim procedeu, no
silêncio da noiie, na velha igreja vizinha de São
Nicolau, ou em outros lugares sagrados. Êsses âprâ-
ziveis passeios eram para êle as horas mais felizes da
vida. O que o levou mais e mais a ceder ao impulso
interior d" não viver senão na contemplação das
verdades eternas, íoram as freqüentes visões mila-
grosas, em que Deus conseguiu prendê-lo. Assim,
úm dia foi a uma de suas propriedades, Bergmatt,
visitar o rebanho. Aioelhou-se na relva e começou,

como era seu hábito, a ÍezaÍ do fundo do coração e

a considerar as maravilhas da graça divina.
Foi então gue Deus lhe concedeu esta visão.

Viu um lírio perfumado, branco como a neve, sair-
lhe da bôca e elevar-se âté_ o_céu. -Enguanto se deli-
ciava com o perfume e a beleza da flor, o rebanho
veig a êle correndo, Entre os animais havia um
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cavalo muito bonito. Voltando-se para êle, o líri«l
se inclinou para o lado do cavalo e-êste o agarrou,
arrancando-o da bôca. Nicolau, então, cooipr"er-
deu gue suas riquezas não se encontravam na terra,
mas no céu; e gue os bens celestes lhe seriam tira-
dos, se deixasse gue o coração se agarrasse às coisas
terrenas. outra yez, guando se entregava aos a[a;
zeres domésticos, viu vir a êle trêJ homens de
aspecto semelhante e agradável, cujas maneiras e
palavras não transpiravam senão virtude. Um deles
começou a interrog â-lo desta forma: <<Dize-nos,
Nicolau, gueres entrega r-te- , corpo e alma, ao nosso
poder?>> - <<Não me entrego a áirrguém, a não ser a
Deus todo-poderoso, que há muito tempo desejo
servir com corpo e alma>>, respondeu. A essas pala-
vras os desconhecidos voltarâÍn-se um para o outro
e, sorrin4o, lL" disse o primeiro: «]á gue te entre-
gaste todo a Deus e com êle te comprometeste pára
sempre, prometo-te gue, com a idade de setenta
anos, serás libertado das penas dêste mundo. Per-
manece firme na resolução, pois, e levarás para o
céu uma bandeira vitoriosa, para a milícia de Deus,
s_e carregares com paciência a cru z gue te deixamos>>.
Após essas palavras, os três homeni desapareceram.

Essa aparição e outras semelhantes firmaram
em Nicolau, mais do gue nunca, a resolução de
deixar o mundo. Acabou declarando-a à virtuosa
espôsa e pediu-lhe gue lhe desse, por amor a Deus,
permissão parlcumprir o cha-ado gue Deus lhe
apresen_tqva. EIa consentiu com resignação tran-
qüila e Nicolau se pôs, então, a dispor tudo em sua
casa. Deixou para cada um parte da herança. Em
1467, reuniu tôda a família, o velho pai septuage-
nário, a espôsa, os filhos, os amigos. ApareCeu
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diante deles com os pés descalços e a cabeça desco-
berta, vestido sômente com longa roupa de pêre-
grino, tendo o bastão e o têrço à mão. Agradeceu-
lhes tudo o que por êle haviam feito, exortou-os pela
última vez a temerem a Deus acima de tudo, a não
se esquecerem dos seus mandamentos. Depois, deu-
lhes a bênção e partiu, Várias vêzes, por seu coÍtr-
portarnento testemunhou como essa separação lhe
havia sido dolorosa, agradecendo sempre a Deus,
acima de tudo, o tê-lo tornado capaz de colocar acinia
do amor gue dedicava à espôsa e aos filhos, o amor
divino.

Nicolau colocou-se calmamente a caminho da
região a gue Deus queria conduzi-lo. Não queria
ficar na sua tena, temendo tornar-se ob;eto de
escândalo e ser tomado por um impostor que se dava
aparências de santidade. Através de vales férteis
e de florestas verdejantes de sua terra, chegou aos
limites da confederação, lugar de onde podia ver,
do cutro lado, a pequena cidade de Liestal. Lá teve
uma ,visão empolgante. A cidade, ,com casas e
tôrres, pareceu-lhe rodeada de chamas. Amedron-
tado com êsse espetáculo, olhou ao seu redor e se
entreteve com um camponês gue encontrou em uma

. propriedade rural. Era um bom e honesto homem,
ao gual, após muito tempo de conversa, revelou sua

, decisão, rogando-lhe indicar um lugar retirado
onde pudesse cumpri-la. O bom homem achou que
se tratava de resolução boa e louvável, mas âcoÍl-
selhou-o a recolher-se em sua pâtria, porgue os
confederados não eram sempre bem 

-acolhidos.

Poderiam, acrescentou, vê-lo com maus olhos e pq.v
, turbar-lhe o retiro. Ademais, havia,muitos lugãres
desertos na Suíç-a, onde poderia servir a Deu-o .-
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paz. O irmão Nicolau agradeceu ao hospedeiro o
conselho e, na mesma tarde, partiu de volta para
seu país. Passou a noite em um campo, ao ar livre,
rezando, pedindo a Deus gue o iluminasse acêrca
do objetivo de sua peregrinação. Depois dormiu,
com o coração triste. Mas eis que tudo, repentina-
mente, à sua volta se mostrou banhado de claridade
estonteante. Parecia-lhe gue algo o reconduzia à
pátria. Essa claridade sobrenatural lhe penetrou no
interior, e fê-lo sofrer, como se tivesse sido ferido
com uma [aca.

Depois da visão que teve nesse lugar onde hoje
existe uma capela com seu retrato, Nicolau, durante
os vinte anos gue ainda viveu, não tomou outro ali-
mento nem outra bebida gue a santa eucaristia, a
qual recebia todos os meses. Isso aconteceu fr,?-
diante a graça de Deus todo-poderoso, gue criou
do nada o céu e a teria e pode conservá-los como lhe
apÍaz. Êsse milagre, como diz |oão de Muller, his-
toriador da confederação suíça, foi examinado du-
rante sua vida, contado ao mundo, transmitído à
posteridade pelos contemporâneos e tido como
incontestável, mesmo após a mudança de confissão
religiosa.

No dia seguinte pela manhã, irmão Nicolau
levantoü-se e partiu, [o mesmo dia, sem se deter em

lugar nenhum, pârâ sua terra natal, Melchthal.
Como tinha feito voto de pobteza perpétua, não
entrou em casa; dirigiu-se â uma de suas pastagens,
chamada Kluster. Construiu uma pequena cabana
de ramos e de folhagens, sob uma árvore colossal,
em meio a espêsso tecido de espinhos. Lá Íicou, sem

que ninguém o soubesse, atê o -oitavo dia, não
iomendo. nem bebendo. mas absoito na oração e
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na meditação das coisas divinas. Foi então que

alguns .uçãdor.r o descobriram, perseguindo- uPa t

;;ã ;"ttà lrgut. Falaram com áeu irmão, Pedro

de Flue, que ieio suplicar-lhe não se deixar morrer

de fome, ão, solidão- tão selvagem. Irmão Nicolau
convidou-o â não importuná-lo na sua guietudE, pol-
gue atê aguêle instante não havia experimentado
nenhum mal.

Entretanto, para não dar a impressão de estar

tentando a Deus, chamou secretamente um sâc€r-

dote, o venerável cura de Kerns, Oswaldo Isner'

Êste, após a morte do eremita, deu o seguinte teste-

ãr"h", que pode ser lido no livro da paróquia cle

1488: <<Quando Nicolau começou a se abster de alt-
mentos naturais e, assim, passou o1;.ze dias, mandou

alguém procuraf-Ille e perguntoü-Itre secretamente

se deVia tomar algum alimento ou continuar como

estava fazendo. Hãvia sempre deseiado poder viver
sem comer, para se separar do mundo com mais Íaci-
lidade. Toquei-lhe aiguns membros, nos guais não

restava r"ráo um pouõo de carne. Eram quase que

só pele. As faces éstavam encovadas, os lábios eÍlâ-
grecidos. Quando vi e compreendi que aguilo não

ioderia vir de outra fonte que o amor divino, âcoil-
selhei-o a persistir naquela prova tanto tempcl

quanto a pudesse suportar sem perigo de morte, pois

D",ls o Éavia sustentado onze dias sem alimento
algum. Foi o que o irmão Nicolau fê2. Desde êsse

mómento até à morte, isto é, por vinte anos e meio,

continuou a não tomar alimento corporal algum.
Como o piedoso rmão fôsse mais familiarvado
comigo, talvez, do que com gualguer outra P-esso-a,
váriai vêzes o massacrei com perguntas e lhe f1z

insistentes rogos, Para gue me revelas§e como podia
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conservar as fôrças. um dia, em sua cabana, dis-
se-rne, em caráter estritamente confidencial que,
quando assistia à missa e o sacerdote comungava,
recebia uma fôrça que lhe permitia viver sem .á-".'
e sem beber. Simplesmente isso. Não sabia explícarl
mais nada>>.

Quando a notícia dessa vida milagrosa se pro-
pagou, uma multidão de pessoas acorreu de tôda
parte, para ver o homem que Deus havia honrado
com tal graç a, e pata se convencer, vendo-o com os
próprios olhos. Poder-s e-ia imaginar gue nenhum
lenhador fôsse abater alguma árvore rrãrr" rincão,
que nenhum pastor visitasie aguêles pastos, sem pro-
curar o entretenimento do maravilhoso habitante da
solidão. Tal não se deu. A vida se lhe tornou de tal
modo perturbada, gue êle guis procurar outro ref.u-
gio, mais isolado, e menos acessível aos homens.
Após ter percorrido, com êsse fim, vári,os vares dos
mais selvagens, vig, por fim,_p_or sôbre uma garganta
sombria, através da gual o Melk se precipila úgin-
do, descer do céu guatro luzes respland".."rri"",
como se fôssem círios iluminados. Ob.decendo a
êsse sinal da vontade de Deus, construiu uma peque-
na cabana rodeada de pedras, situada a apenas urn
quarto-{.e légua de distância da casa de súa espôsa
e dos filhos. Mas nesse mesmo ano, os habitántes
de Obwalden, edificados com sua santa vida, e,
sabendo por tôda a sua vida passada que êle não
era nem um entusiasta, nem um impostor, construí-,
ram-lhe uma capela pequena, de âcôrdo com seu
gôsto, e lha deram de presente, para lhe demorrs-
trarem a admiração de gue estavam possuídos.
Irmão Nicolau entrou nessa nova morada -e cerlti-
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nuou servindo a Deus com tôdas as fôrças do corpo
e com tôda a alma.

Todavi à, ã fama de sua vida extraordinária e
sobrenatural, ressoou longe, e muitos homens se

'recusaram a crer que um homem pudesse viver. assim
tão milagrosamente, com apenas a graça de Deus.
Enquanto êstes lhe olhavam a vida como um fingi-
mento, muitos outros lhe deram crédito. Querenáo
verificar o fato, os magistrados enviaram guardas,
que durante um mês ocuparam, dia e noife, tôdas as
vias de acesso dêsse retiro, a fim de gue ninguém lhe
levasse víveres.

O príncipe-bispo de Constança usou de outro
recurso: enviou para lâ o bispo de Ascalon, com
ordem de nada negligenciar, a fim de obte r certeza
completa dos fatos gue lhe haviam relatado, e para
desmascarar o impostor, se fôsse o caso. O bispo
dirigiu-se a Saxlen, benzeu de início a capela ao lado
da cela de Nicolau, depois entrou na morada do
piedoso solitário e lhe perguntou gual era a prirneira
virtude do cristão. Irmão Nicolau respondeu: A
santa obediência, <<Pois bem, retrucou o bispo ime-
diatamente, se é a obediência o gue ha de mais meri-
tório e melhor, ordeno-te, por fôrça dela, que comas
êstes três pedaços de pão, e gue tomes êste vinho
b-ento de São ]oão. Nicolau peciiu ao bispo gue o
dispensasse dessa obrigação, porgu,e tal lhre seria
e-xcessivamente penoso e doloroso. Pediu-lho com

.insistência. Mas o bispo não guis ceder. Irmão
Nicolau obedeceu. Apenas havia comido u* pà".o
de pão e tomado um pouco do vinho, sobreveio-lhe
forte dor de estômago; chegou-se a temer Çue mor-
reria. O bispo, usútado à confuso, pediuilhe des-
culpas e declarou gue o gue acabara- de f.azer fôra

399
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pelo bispo de Constança, que gueria experimentar,
pela obediência do irmão, se seu procedimento era
de Deus ou do demônio.

O arquidugue Sigismundo da Áustria enviou
também seu médico, o sábio e hábil Burcarcio de
Hornek, a fim de gue observasse atentamente Nico-
lau durante vários dias e várias noites. Frederico III,
imperador da Alemanha, enviou também delegados
para o examinarem. Mas tôdas essas investigações
e pesguisas não serviram senão para confirmar a

verdade. Todos os que o visitaram ficaram de tal
modo tocados da piedade e da humildade do servo
de Deus, gue tôdas as suas dúvidas se desvane-
ceram, e êles se foram cheios do mais profundo res-
peito, para anunciar o milagre a tôda a cristandade.
Nicolau jamais se vangloriou. Acreditava gue Deus
lhe havia feito um bem, lhe havia concedido uma
graça maior, tornando-o câP az de triunfar sôbie o
amor-próprio, dando-lhe consentimento para reoür-
ciar ao mundo, e não lhe deixando experimentar
muito vivamente o desejo de retornar para junto dos
seus. Quando lhe perguntavam como podia viver
sem comer, tinha por costume responder: <<Detrs

o sabe!>>

Para constatar o fato dessa vida extraordinária,
inscreveü-se nos arguivos de Saxlen o seguinte:
<<Faça-se saber a todos, e â, cada um em particular,
gue no ano de mil guatrocentos e vinte e sete, vivia
úm homem de nome Nicolau de Flue, nascido e edu-
cado na montanha, na paróguia de Saxlen, que aban-
donou pai e irmão, mulher e filhos, cinco homens e

cinco mulheres, e se retirou para a solidão cha-
mada Ranft, onde se sustentou sem alimento nem
bebida até o dia de hoje, em gue êste fato é escrito,
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isto ê, durante dezoito anos. Foi sempre de espí-

rito esclur".iáã, d; 
"iau 

sã' o gug .vimos 
e sabemos

;;;";Jãd.. Rogu*os, pois' que'libertado da prisão

desta vida, ;;Ê-ãátizido 
^ao lugar onde Deus

""."g" 
as lágrímas aos. o'lhos de setts santos>>'

O U"-j"""t it"udo Nicolau de Flue vivia

assim, .ul.uJ;;,--;; solidão, pela glória de Deus

epelasalvaçãodoshomens.SÔmenteaosdomrngos
; ã;; diãr a" festa abandonava a cela e assistia' coú*o

tôdas u, .riurrÇt á" paróquia' âo ofício divino' na

õõ; ãe Sa*len, não qu"'""do em nada ser tratado

diferentemente dos outros' Da mesma forma'

viam-no ir anualmente a LlJzerna, P1Ía a grande

procissão, " "i.ità, 
os lugares de célebres peregri-

nações, arsi* ;;;; á1àÉt onde a Igreia concecia

;Iil;; ;;e"isã;;á.-huando a caminhada se lhe

tornou pesada, Por causa da idade' e os dons das

;;;;r!i;ã;;jtt " 
permiriram estabelecer naquele

êrmo o serviço de *III tupelão' ouvia todos os oias a

missa "- ,*u própria capela' Confessâvâ-s€ e t?c?'

bia a santa co*uíhão três vêz'9s por mês'

Deresto,todososseusdiasseassemelhavam,
correndo naáais profunda paz' que não podiam ser

atribulados pelas paixões baixas dos homens carnars'

Tã; ãi"""dã. eram os cumes dos montes de sua

;";;,ee fregtientes vêzes o sol brilha lá em cima,

enguanto ,r,rrráns espêssas, aos seus pés' cobrem os

vales.'--- 
ôonsagrou ao serviço de Deus todo o tempo que

mediava entre meia-noite e meio-dia' Era nessa

hora gue rezava, gue considerava a misericórcÍia dq

D.r, no govêr.o áo gênero humano' Era então que

meditav" "rrt", 
de tuão na vida e na paixão- de )esus

Cristo totto Sui.rudo', 9üe, como êle dizia' lhe
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comunicava uma fôrça milagrosa, alimento sobre.natural. Não possuía- rivro nãnhum. ú;;,"ãi, ããrientre as orações gue lhe evoravam do coração, 
" 

.i;;não deixava de rézar um só dia quã fôr..,
<<senhor, afastai tudo guanto me afasta de vos!Senhor, concedei-rl€ o qué por." l;;;;;; ;;;iseúor, elevai-me a mim próprio e dai-me todo a

vosl>>

O motivo dessa oração tão curta, ou seja, odesejo de- tornâÍ-se continuamente mais semeihante
a Deus, de tornêr-se como o pai qr" árta nos céus,
era o único objetivo de tôda sra viâu. 

-

.-Fregüentes vêzes, no meio das orações e dasmeditações, o ardor da cont"ppruiáã ; ü;õ"rr#ãpara um mundo superior.- Dianie dessa l;; ;i;,
seus olhos corporais se fechava., o, ãírro, interioresda alma se abriam, seus orh"rãr ;;;l"rvam nessemundo em que fulgura a ,r"grrificência divina.
Nessas horas de êxtãse, em_ que sua alm. "igil;;:parecia, exteriormente, uür hómem adormecião o,morto. Um dia,.os gue o çncontraram em tal estado,o acordaram e lhe perguntaram o que lhe ";;;;-::-r1,," 

gue estava f.azendo. Respondeu gue estirrera
Dem ronge, gue experimentara delícias in-findas.

Durante o resto do dia, do meio-dia à tarde,recebia os visitantes, ou, guando o- t"-po estavaboT, percorria as montanh"r, ãu"aã, visitava oamigo, irmão Ulrico, e se entretinha com êl; ;;;r:
sando de coisas celestes. ulrico 

"r, * cavalheiro
llemão, originário da Baviera, Çue,- 3pã, ,r"nturas
desconhecidas, deixara o mundo' paÍa:" fi"";;;;
de Nicolau, naguera solidão. ri,i.J. ,à .orr.ha deum rochedo, vivia vida semelha"t". 

- 
Ãpã"ãr';ã;
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podia passar sem alimentos, g_ue recebia de piedosos

camponeses. Pela tarde, Nicolau reiniciava as

oruçõ.t. Depois, descansava . por curto espaço de

tempo, em seu leito, gue não eram senão duas pÍan-
chas, com um pedaço de pau ou gma pedra como

travesseiro. Levanta-se, depois de pouco tempo,
para ÍezaÍ novamente.

O número dos que visitaram êsse homem, tão
perfeitamente separado do mundo, tornou-se logo
incontável. Sua vida santa e também milagrosa ins-
pirava a todos os cristãos, sem distinção de classe,

ial confiança na fôrça de suas oraçôes e na virtude
de Seus conselhos, gue, nos outros cantões suíços,

ou em outra parte qualguer, em gue alguém tivesse
o coração angustiado., e deseiasse um sábio conselho
nos negócios públicos ou particulares, ia procurar o

irmão ilIicolaú em seu retiro. E encontrava consôio.
Todos se recomendavam às suas orações. Generais
e homens de estado, bispos e sábios não achavam
humilhante ir visitar, nas gargantas selvagens, Po-
bre ermitão, gue não sabia ler nem escrever. E se es-

pantavam com sua sabedoria tão siTples. E admira-
ía*-se de sua visão clara e profun da, a respeito das
coisas divinas e humanas. Todos os que, de perto ou
de longe, peregrinavam a Einsidlen, para lá invocar a
Santa Mãe de Deus, não achavam possível poderem
voltar em paz aos lares, sem antes visitarem
irmão Nicolau. Sigismundo, duque da Áustria, e

Eleonora, sua espôsa, filha do rei cla Escócia, lhe
enviaram, em sinal de veireração, um rico ornamento
de altar para sua capela. Outras grandes perso-
nagens o visitaram ou lhe enviaram seus Íepresefl-
tantes. Data dessa época a biografia que Alberto de
Bonstetten esçreveu para. o rei de França, Luís XI'
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Nicolau mostravâ-se sempre, em suas palavras,
como em todo o seu modo de agir, bom e afável
para com os gue o visitavam. Estendia-lhes a mão
quando entravam e guando saíam. Chamava os
homens de filhos e as mulheres de filhas. Na hora
de se despedirem, dizia sempre: <<Reza por mim,

- meu filho!» Não se negava a receber guem a êle se
dirigisse, a não ser aos que o procuravam sem reta
intenção, sem pretenderem melhorar a vida, mas
por mera curiosidade, para tentá-lo, a exemplo dos
fariseus. Reconhecia imediatamente êsses homens,
porgue, graças à sua vida pura e tôda em Deus, o
Espírito Santo tornava sua inteligência tão escla-
recida e penetrante que podia ver até as profunri ezas
da alma humana e mesmo os pensamentos não ihe
ficavam incógnitos.

Foram conservados muitos entretenimentos e
muitas exortações dos guais se aproveitaram cs grle
visitavam Nicolau, ê que são salutares para
qualquer cristão. Quando, por exemplo, operáríos
lhe perguntavam como deviam f.azer para garrhar a
vida eterna, e se deviam refugiar-se râ solidão, êle
Ihes respondia com bonilade e doçura que cacia um
deve f.azer com sinceridade e lealdade o que tem a
f.azer, o ofício, as ocupações, sejam quais forem, não
enganar a ninguém, não negligenciar seus interêsses
sob o pretexto de estar trabalhando para a vida
eterna. Deve-se, Íro estado de casado, dirigir a casa
no temor de Deus, e desempenhar com retidão a
incumbência para a gual se foi chamado. Dessa rnâ-
neira chega-se a uma existência tão f.eliz, como a qlle
se tem vivido em uma cela no meio da floresta. O
caminho da solidão não é o único gue conduz ao céu.
Não é nem a voqação nem a salvação de cada um
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viver no deserto como São |oão Batista' Assim

falava irmáo Nicolau'

Perguntavam-lhe que atitude havia a tomar em

matêria ã. te, e quanto aos mandamentos e aos PÍe-

ceitos di,rirror. bt" os aconselhava a se deixarem

instruir na dJutti; ttitla pelos pastôres das almas'

a escutarem com coração P1"o'.a cumprir os deve-

res com todas ás [o'çás' 'S" ulguTut vêzes' dizra'

acontece, infeli zrnente' que a vidá do sacerdote está

em oposição;; a dout'ina que ensina' náo é isso

motivo para J"rãU"aecerdes às suas instruções' pof-

oue beb"i, aã"á doce e agradável da mesma tonte'

3# õ;;j"-;;; cheç;ue pã' 
'u"os 

de chumbo ou de

cobre, por canos de-p tata ou de ouro' Da nresma

Íorma, recebeis, por interáêdio dos maus sacerclotes'

as mesmas graças, os mesmos dons de Deus' visto

que anterior-me"t" t'o' tornastes dignos dêIes'

Nicolau convidava os suíços, com um misto cie

doçura " 
a"'r"rãriJade a conservar a simpliciciade e

as másculas ;;*à;, dos antepassaclgr, o amor fra-

terno,ossentimentoscristãos'adedicaçãoàlgrela'
Faziaalusãoprofeticaàrevoluçãoreligiosu..qy.
estouraria pouco depois de sua morte' quando dizia:

<<Tempo "i;ã"à; 
,"iroltu e de dissensões na lgreia.

Meus filhorl ;; ;t; deixeis seduzir por nenhunna

inovação! U;l;"t ; ficai firmes' Permanecei no

mesmo caminho, oâ mesma senda que vossos pie-

dosos u"."tttàit' Conservai e mantende o que nos

ensinaram. É assim que resistireis aos ataques, às

ãil*d.r,1or furacões que se levantarão com

tanta violência>>'

O bem-aventurado Nicolau de Flue não era

nemumsábionemumoríncipe.Todavia.pelaSâÍl-
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tidade, ünicamente, foi o salvador, e, por isso mesmo,o prín_cipe da sua pátria. ' -' Í
No ano de I 4gl,3pós as. três gloriosas vrtóriascontra o dugue de Borgonha, 

"í, Gr;r;;';;Morat e em Nur.y, .r aJpgt"ãor"ã'u confederaçâohelvética se reuniiam em stanz, no território deunterwald, para ,Jeriberarem sô'bre- a partirha doespólio e sôbre a administração ã", cidades desoleure e de Friburgo na .orrf"d"ração. Foi emmeados de dezembro] Apó;-;;itãr*puravras, nãoconseguiram concordar á- nada. õ ;"pr;J;apressafârn-se a partir, irritados. Esperavâ-se Çuerebentasse uma guerra 
"i"ii,-.o* ,Iüprura da coÍl-federação. Nessa situaçãá ;";r*.ã, ã.rra de Sranz( chamavâ-se Henriqu") rJ-Urlr-rl"d;-ilã;"iil:

colau de Flug, ly" hrrria vinte anos morava comoermitão em Ranft, e havia treze anos sem tomaralimento algum' Pensou gue sua virtude e ê coÍl-fiança_ sr" "ju 
i"rp;r;;;;á"r.à ,ãr", u pâtria.

Já era noite alra, gúando . ;;;i-I;;ú; che-gou diante do retiro, Â ."ru ;"á;; pi.doro irmãomorava havia cêrca de vinte urror, ãrã aã-r"l ;;;baixa,. gue se tocava o tetà com a cabeça. Não tinham.ais dg gue três passos de comprimento e a metadedisso de larguru; ã direita e à esgu"raã ú"";;ã;:nas janelas do tamanho de uma Àa., uma porta euma pequena janera davam pala a capera. Érã pã, ràque Nicolau saudava ordinàriamente os que o visi-tavam. Não se viam outros móveis, a não ser umIeito, no gual r"poururà, com uma insuficientecoberta cinzenra e uma ped"u;;;;d"ç. ;;';;;como travesseiro. - '
O bom cura explicou ao irmão o grande perigoem que estavam' Disse-rhe como a assemúárã, ôüã
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êle mesmo havia convocado, tivera um fim deplo-

rável, e que as coisas mais graves eram de temer.

Pediu-Ih", .* nome de Deus, qr" socorresse q po!-re

pãtri", naguele perigo iminentã. Irmão Nicolau lhe
'.".orn"rdo, quó u"-unciasse sua próxima ida. De-
pois de breve tempo, cog efeito, encontrava-se o

santo ancião em Sianz. Vestia um hábito simples

de Côr escura, que lhe caía até os péj. Em uma das

mãos, o bastão, .* outra o têrço. Estava descalço

e cabeça descoberta, como sempre._ Quando 2'P3''

receu ria sala, tôda a assembléia se levantou -espon-
tâneamente e se inclinou diante do irmão Nicolau.

<<Caros senhores, fiéis confederados, disse-lhes.

Saúdo-vos em |esus Cristo! Meu bom pai me enviou

aqui paÍa qtre fale a propósito de vossas discordias
q,i" iod"* provocar a ruína da pátria' Sou um

hooréo, pobre e sem instrução, qa1 quero dar-vos
meu conselho com tôda a sinceridade de coração e
vos falo como Deus me inspira. Desejo-vos muito
bem, e, se eu fôsse capaz de vo-lo fazer, ao menos

um pouco, guereria que minhas palavras vos levas-

sem à paz, Queridos confeder'ados, tratai dos vossos

assuntos Com bons sentiàentos, porgue um benl CoIl-

duz a orrtro. Pensai que é a uma constante união
que vós e vossos pais deveis a prosperidade. Àgora
gue, graças à concórdia - 

que reinava entre vós,

D"rr -rroi concedeu tão belas vitórias, quereríeis

com a inveja e com a ganância pel, repartiçã.o dos

espólios, r"puruÍ-vos e perdef-voS reciprocarnente?
Guardai-vos de tôda dissensão, de tôda descon-

fiança. Em Deus devemos sempre encontrar a paz,

Der., que é a própria paz, não está suieito a mudan-

ças. I\Âur a diséOrdia está sujeita a muda,ça e

destrói tudo.
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E por isso gue vos conjuro, caros confederados,
confederados das campanhas, a receberdes em vossa
aliança as duas boas cidades de Friburgo e de
soleure. Prestarâr,-vos auxílio na hora dJ perigo.
sofreram convosco pela boa e pela má fort,.*à. p;;-
deram muito por vossa causa. Não quero sômente
exortar-vos e aconselhar-vos, mas suplico-vos, insis-
tentemente, porque sei gue é esta a vontade de Deus.
Tempo virá em que tereis grande necessidu.]" J"
seu socorro e de seu apoio.

E vós, confederados das cidades, renunciai
aos direitos de garantia gue estabelecestes com essas
duas cidades, porque êlás são â câus6 da discórdia.
Não estendais para muito longe o círculo da confe-
deração, para gue se mantenha melhor a paz e a
unidade e se goze calmamente da vossa hüerdade
tão caramente comprada. Não vos encarrcgueis
de muitos negócios com o exterior, ê não vos ãli"i,
às potências estrangeiras.

Não aceiteis, ó caros confederados, nem presen-
tes, nem subsídios em dinheiro, a fim á* não
pareCer gue vendestes a pâtria por causa do our.o,
para gue a inveja e o egoísmo não germinem entre
vós e vos envenenem o coração. Conservai-vos
iguais em tôdas as relações naturais. Dividi o espólio
segundo os serviços, as terras conguistadas segundo
as localidades. Não vos deixeis jâmais arrastar às
guerras injustas pelo desejo de pilhagem. vivei em
paz e em boa compreensão com vossõs vizinhos. Se
vos atacarem, defendei-vos valentemente e con:batei
como homens de coragem. Praticai a justiça inter-
namente e amai-vos uns aos outros como aliados
cristãos. Deus vos protela e esteia convosço durante
tqda a eternidade!»
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Assim falou irmão Nicolau' E Deus effipres-

torr-lh" ãt p"luvras sua graça, conforme diz o cÍo-

"irt" 
Í.tirãi, u portto d;, ã* uma hora' tôdas as

ãiiiãrfã;á;r estarem contornadas. Os confederados,

ã;;;á;do coÀ o conselho, receberam em sua liga as

ãúãa., de Friburgo e de Soleure. Os antigos ttata'
dos de aliurrçá fo"ram confirmpdos e consoli'iados,

ãá"aà-re-lhes por base novas leis, recebidas com

;i;;" É;i h pacificação de todos os canróes cla

Suíça, u or"rt"";J Ju otdãm pública e do. podgr dos

ãugirtrados contra os perturtadores, a divisão dos

"tpáÍot 
segundo " 

t.gt, que fôr,a dada pelo irmão

Nicolau, tais foram os pontos sôbre os qu?is, entra-

ram em acôrdo, no mesmo dia' êsses contederactos

que tinham discuticio durante tanto tempo e com

tanta animosidade. Essa felicidade inesperacia era

Jevida à santidade do irmão Nicolau, com a gual

estava a bênção de Deus'

o irmão voltou ao seu aprazivel retiro. Em

stanz, os sinos foram postos a tocar. Êsse concêrto

ã" i,iUifo t"ttã* J" um lado a outro' âo longo dos

ú;á;, áo. vales, arravés das vilas e das cidades cle

,ããu 
'u S"içu, 

-desde 
as alturas do São Gotardo

coberto d" ,rãr", ar planícies de Turgóvia. Flouve

pá, tOaa parte tanta âlegria e satisfação, como após

ãs vitórias de Grandson e de Morat' Era justo: lá

;; .;;f;Arados haviam salvado a.pâtria dos ini-

migos externos. Aqqi a salvaram de suas-próprias

;;i"õ"r. 
-- 

il 
""rduaeiro 

libertador, que lhe havia

àudo essa grande vitória contra êles mesmos, era o

páúr" irmaá Nicolau. Todos o reconheceram como

tal e o louvaram como salvador da pátria. NaS

cartas autênticas gue cada delegado escreveu ao

õ;rão nátar, tel;idq Qs êÇautecimentos de Stanz'
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lê-se: <<Todos os enviados devgm, em primeiro lugar,fazer conhecer 
-ao país a fideiid;ã;: ;;ffi,ã::;

devotamento demonstrados pelo 
'piedoso 

irmãoNicolau em rôda essa discussão, e e ,ãrLÇ;," d";;
agradecer>>.

Nicolau viveu ainda seis anos, no retiro, suavida calma e rica de bênçãos. a"t". a" .orr"r, DeusIhe enviou uma doença agu-d?, com d;;;; ;;;, ;;;lhe penetravam até a *ãauiá ãÃ Lrror. Nesseestado de sofrimento, revorvia-." ,À leito como umverme pisado. os sofrimentos terríveis drrà."ãoito dias, durante os guais seu corpo f.i.;;;;;;aniquilado. s-uportor-á, com a maior resignação.Exortava aindá os que iil" 
"od""ruo,-o ieito de nnorte

:.t?*rye agirem nesta vida de modo a poderem dei-xã-tâ, com a consciência tranqüila. A mort e ê ter_rível, dizia, mas é mais terrível ainda cai" nas mãos
do Deus vivo. Quando suas dores se acarmaram umpouco e guando se aproximou o instante da ,uãmorte, c.om todo o ardor 

.de ^sga 
piedade, J;"r*receber o corpo adoráver do s;i;"ã;;e ser forrifi-cado pelg sacramento da extrema-uoÇão. ]unto domoribundo estava um velho .o*pu"iJiro, o irmãoUlrico. O velho amigo, o _cura Henrique de Stanz,e a piedosa anacoreta cecíria, que, ;oa a morte doirmão Nicolau, Ievou essa viáa ;iiÉrã ;'ià;

cela vizinha durante setenta anos. Ao redor dêle,encontrâvâtrl-sê sua fiel espôsa e os filhos pi".íorã.. .

Na presgnç? dêles, recebãu os santos sacramentos
coT profunda humildade. Depois, á.q"ãa".eu a Deus
todos os benefícios que lhe hàvia airp*rado, pror-
ternou-se e morreu a morte dos justoÁ, ,o dia ir-iemarço de I 187, no mesmo dia "* quã, setenta anos
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antes, ,rascera paÍa a glória de Deus e edificação

dos [iéis.
Sua morte encheu de luto todo o povo. TOdas

as oficinas f icaram fechadas e cada família P-ra\'
teava o irmão Nicolau, como se o próprio chefe da

família tivesse morrido. S.u corpo foi transportacio

com pompa para Saxlen, e inumado na igreja de,São

f"ãdoro. Todos os cantões lhe Í.izeram magníficos

i"""ráir. a'gismundo, arquiduque da Áustria, Íêz

ÍezaÍ por aie cem missas de Réquiem._ Milagres
numerosos Se operaram em seu túmulo. O nome de

Ni."lu, de Fluá ficou célebre não sÔmente na Suíça,

*àr na Alamanha, na França e atê nos Países

Éairos. Em 1518, seu corpo foi retirado da terra
.oÀ solenidades, pelo bispo de Lausanne, e colocaclo

em rico túmulo. Depois, foi encerrado em uma urna

e depositado num áltur, onde ainda hoje recebe as

homãnagens dos fiéis. Vários documentos âpÍovâ-
ram o cúlto que se lhe rende.

**i
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AMADEU DE SABÓIA,

Príncipe

O bem-aventurado Amadeu, nono com êsse

torye, duque de Sabóia, nasceu em Tonon, em l.e
de fevereiro de 1435, de Luís II e de Ana, sua espôsa,
filha do rei de chipre. A princesa, sua máe, guis
cuidar pessoalmente de sua infância e educação, áei-
xando para o duque, seu pai, a escolha dos estildos e
dos exercício_s proprios a formá-lo segundo a des-
cendência. Dedicou-se inteiramente ã educá-lo cle
acôrdo com a santidade do cristianismo. Inspirou-
lhe bem cedo vivo horror ao pecado e esforiou-se
por preveni-lo contra as seduções da gran dezit e as
ciladas gue o mundo prepara sem cessar às frague-
zas dos príncipes.

. A pie_dade do jovem dugue manifestou-se desde
o berço. Assim, ,ã9 se podiã câusâr-lhe maioÍ prâ-
zer do_gue ensinar-lhe alguma nova prática de dôvo-
ção. A missa tinha o lugar dos divártimentos e não
descansava dos estudos, senão com leituras piedo-
sas. Educado no seio da opulência e das grandezas,
em uma das côrtes mais brilhantes da Euiopa , nada
Íoi capa z de demover-lhe o coração e seduzi-lo. A
freqüente recepção dos sacramentos, acompa^hada
de atrsteridades secretas. eis os remedios eue eÍnpre-
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gava para se preservar das funestas impressões de

tudo quanto o cercava'

|âmais um príncipe foi tão querido e mereceu

tantJ;;;. êi;";or'do povo. Sãbia aliar-ryqt9 {a
grandeza e dã 

-nob 
reza á bondade e à afabilidade

Dara com ,oiãr- or o; dêle se aproximavam. Sua

iái"a"a" ;;;"* ipiur", aos outros e ser-lhes útil'

Comaidadededezesseteanos'Ãmadeudes-
oorou iJurdu de França, filha de Carlos VII e irmã

ilil,. Xi,; Gi fora prometido desde o berço'

Nada mais u."itudo do gue essa unráo' Os dois

iovens .rporá, tinham o *tt*o gôsto pela piedade'

;;;;'u-fur,*ento do luxo, i *.tma inclinação

õ*, tãa., o, gêneros de boas obras' Assim a côrte

em brev" -uaáu de feições, e todos os senhores se

mostraram pressurosos em ter o único comporta-

mento 
"upuí,-Ãi 

agrudar aos soberanos. Eis o que

diz a êsse respeito um antigo historiador: <<Não se

suportavam os blasfemadores' nem os perjuros' tam-

pou.o os pérfidos e os velhacos. Todos êsses vícios

ãr"*-U""ia"r àà côrte. Se o mais honrado dos cor-

tesãos tivesse sido convencido de ter falado uma só

blasfêmia, ;;il l,'" todos os potentados da terra

;i"J; Í"i;á; p& el", não permitiria Amadeu, gor

mais uma hora, que continuasse em sua casa' Foi

com seu exe*pio qu" um príngipe de Milão mandou

consrruir "áã-1Jp"fu 
qr" fiiou *endo chamada

;ô;il ão, [iu.f"àadorár, porque .[ôra construída

com as multas dos cortesãos que tinham sido suÍ-

oreendiao. Úíurf"*urrdor. Se o primeiro dos oficiais

iá;;íu"rti"á, àru despedidô do serviço. Tinha

por máxima que devia sempre ser. servido em pri-

ã"irã lugar, e que o espírito da religião deve. reg:r

todos o, poràJ"*.r dà ,rosto comportamento. À

http://www.obrascatolicas.com



-\---

414 PADRE ROHR,BACIIER

oração da manhã, seguia-se leitura espirituar, com agual acompanhava ; missà, i-Àriiá de profundorespeito e recolhimento tão edifi.ur,tã, gue era cos-tume ouvir-se gue_ bastava ver o duque à. SulOã;missa, pâÍa 
,se adguirir d"roção. 

-H* 
seguida, iapara o conselho, onde examil?"u em prim"Iro iuga,as causas dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ainjusriça podia estar encober,. a"-àh; Ãárr"i"upossível, gue de naCa adianta"á, pãi, o, olh* f;;;:trantes do príncipe sabiam desc;f;i", ,J;;j;;;,disfarce .o* que se procurasse apresentá_la.

A caridade para com o, pobr"s era para o pie-doso Amadeu ,r"rdud"iã puirão. Dizia_se gue tinhaem suas mãos o poder de soberano puru socorrer osinfelizes. sua reuciaaàe constituía em distribuiresmolas. cada dia arimentava grande número depobres, nos palácios. o.s mais repugnantes e maishediondos eram sempre os,ais bem ilcebidos. Êremesmo os servia à mesa. E, como, por auurã ar*",alguns cortesãos pr_etendess_em Íaz||io-ver gue aquilorebaixava a.dignidade ,àul, .";r"";;u-." com DuÍ-guntar-lhes friamente se acredita;;;É;üff;
Depois acrescentou: <<Lembr"i-";;- ;; que ]esuscristo toma como feito u àr. ,n"r.ã olu" é feito aomais humilde dos seu., 

" 
q.rl g;;_à;iàr,ru para umpríncipe servir a ]esus cristoi» s"r, orinistros lhedisseram um dia .ár" as esmoras Ih" ãrruinava.m asfinanças e gue lhãs- parecia mais útil fortificar aspraças de guerra e formar novas tropas d il;^.ri-mentar tantos vagabundcs. 

_ 
ulourá o vosso zêlo,respondeu imediatamente o b"À_ã"ãrriurudo Ama_deu. Mas, sabei jue as cariJ;J;, ;;; um príncipefaz aos pobres sãô as mais seguras fortificações deum estado, e gue os pobres sãó as melhores tropas;
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e o segrêdo par a Íazer reinar a abundância está no

í"i., Jr*olar *r infelizes>>. A SabOia foi chamacla,

durante seu reinado, de paraíso dos pobres'

Um dia, ao passar por uma rua da capital' o

bem-aventurado À*udeú ouviu um pobre obreiro

queixar-se amargamente do aumento de despesas

que um novo iÃpã.to çazia pesar sôbre o povo. Per-'
juntou imediatamente aos ministros se não €fâ pos-

Ji.rel dir[inuir aguêle tributo. E como êstes alegas-

,.* necàssidades prementes e imperiosas, o príncipe

tirou do pescoço a corrente de ouro guç usava e

árd"rro., f'Osse transformada em moedas, a fim cie qtre

seus súditos fôssem aliviados.
Embora inimigo do luxo, Amadeu sabia, quancio

o brilho de sua põriçao o exigia, demonstrar sábia

magnificência. Assim foi gue, guando apareceq na

;ã;" de França, causo, gránde admiração pelo bri-
thante cortejo e pela béleza da comitiva de gue

estava acomPanhado.
Durantá or últimos anos de vida, cuidou com

especial cuidado da educação dos filhos, os prín-

cipes. Sentia gue a sorte dos seus estados, após sua

*ãri., dependiu "* 
pafi.e do cuidado que tinha ern

i"rfirur-lÉes sentimentos dig:ros de sua condição e

de ãcôrdo com as máximas da religião. Não negli-
genciou nada para f.azer dêles dignos sucessores.

o fim de sua vida foi marcado por grandes

enfermidades, as quais suportou com coragem e

resignação. Mas em nada mUdaram suas austeri-
dadãs Éabituais; apesar dos sofrimentos, não dei-

xava de entregur-rá a jeiuns mui freqüentes. Quando
sentiu, na ocãsião da ílti-u doença, qug 1âo lhe

restava senão pouco tempo pala viver, declarou a

duguesa, suâ áspôsa, reçntã de seus Estados. E
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chamando os.principais senhores, gue se desfa ziam
em lágrimas, lhes drsse: <<Recom."áo-"os os porrÃ
e os infelizes. Distribuí largamente entre êles o,or.u,
esmolas, que o senhor dàrrama.a 

-sãbre 

"0, 
ãã,bênçãos. Fazei jusriça s9p disrinção d" p*r;;.

3:l::T, gue €Lreligião floresça ;;.r. D;;-;;i;
bem servido>>. Pouco depois, expirou, tendo ,"r[._bido o santo viático e a extrema-unção com rêrio-vado fervor, no dia 3l de *urço'à" tízz,-;;
Vercelli, com apenas 3T anos de idàde.

seu corpo foi enterrado na igre;a de santo
Eusébio, sob 

- 
os degraus do urtur-áor, de aco.JÀ

com seu pedido. Estavam todos tão persuadidos de
sua santidade, gue os bispos gue assiitiam aos fune-
rais discutiram _longu*"áte se era necessário rezar
a missa dos defuntos, para se conformarem com cs
costumes da Iq."lj. Po_r_ fim, o arcebispo de f'urim
Íezou a missa da santa virgem e o bispã de vercelli
a do Fspírito Santo. Deus", que havià manifestacio
mais de uma vez as -grande*irtudes de seu servo,
durante a vida, declãrou-lhe a santidad" ápo, ,*
morte,P.ot grande número de milagres. O bispo d,e
v erceill relata-nos trinta e oito dêles. Foi o que
determinou o pqpa Inocêncio XI p"r-iti, ser rezadaa missa e o ofício em honra dã bem-aventurado
Amadeu em todos os estados do dugue de sabóia.

**t
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SANTO AMóS (*)

Profel'a e ConferssoÍ

Antigo T,estamtenüo

Amós, como êle mesmo nos deixou patente no

título do livro gue legou à posteridade, foi um pastor

de Tecué, povoação do reino de |udá.
Embora de condiçáo humilde, mostrou, no seu

livro, gue conhecia muito b"ry as sagradas Escri-
turas, ónde o estilo prima pela simplicidade, chero

de um tom enérgico, porêm. As imagens Çüe empre-
gou, tiradas da natu teza, da vida pastoril , Càracte.

iizam-no particularmente.

A principal missão dêste profeta foi anunciar,
em nome do Senhor, às dez tribos de Israel, as cala-
midades com as quais seriam castigadas, tal a idoia-
tria de então, e a corruPção moral.

Amós viveu quando do rei Ozias, de |udá, e nos
dias de |eroboão II, filho de |oás, rei de Israel, ap?-
recendo dois anos antes do terremoto 9üe, seguncio
interpretações, ocorreu no vigésimo-quinto ano do
reinado do citado rei Ozias.

Diz êle: <<O Senhor sur girâ de Siãor de feru-
salém Íarâ ouvir a sua yoz, Os prados dos pastôres
estarão de luto, o cume do Carmelo secará>>.
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Fala, então, Amós, sôbre o julgamento de Israel
e das naçõ-es vizinhas. Deus haveiia de julga r Da-
masco, os filisteus, Tiro, os idumeus, os amonitas, os
moabitas.

<<Eis gue vou calcar-vos, como calca a terra um
carro carregado de ferro. O homem ágil não poderá
fugir, o forte debalde f.arâ os seus esforços, o valente
não salvará a sua vida, o que maneja o arco não
resistirá, nem escapará o ligeiro de p*ás, nem o câvâ-
leiro preserv arâ a sua vid à, ? o mais corajoso entre
os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor>>.

Na profecia contra Israel, principia Amós com
o tema:

<<Ouvi a palavra gue o Senhor pronunciou a
respeito d_e vós, filhos de Israel - a respeito de todo
olrovo,_ diz o Senhor, gue tirei da teíra do Egito:
<<De tôdas as raças da terra, só a vós vos recon"heci
como meu povo; por issô vos castigarei por tôcias as
vossas iniqüidades.>>

- E, escrevendo sôbre a cefieza do castigo de
Israel, continua, empregando originais imagens:

<<Porventura andarão dois homens juntos, send
gue estejam de acôrdo? Porventura rugirá o leão
nos bosques, sem gue tenha achado algúma prêsa?
Porventura f.arâ o leáozinho soar a sua ,o, ,ro- covil,
sem gue tenha lançado a garra nalguma coisa? Por-
ventura cairá uma ave no laço pôsto na terra, sem
que haja quem lho arme? Porventura levantar-se-á
da terra o laço, antes gue tenha apanhado alguma
coisa? Soará a trombeta de guerra numa cidade, sem
que o povo se assuste? Acontecerá alguma cala-
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nunciar o nome do Senhor>>'

midade numa cidade, gue não seja poi disposição

ã;§;h;i Porq;. o Sánhor Deus rtáo f.az nada sem

revelar o seu tegredo aos seus servos' os- profetas'

O leão ruge: qJ"* não temetâ? O Senhor Deu§

falou: qr"À não Pro fetizarâ?>>

Israel será castigada por causa das iniqüicades,

e poucos serão sal.ios. 
-Os 

altares e os n-al1ci99

serão destruiJos. E os grandes de Israel e de |udá
i"..rudo, para o cativeiro. Muitos morrerão na guerra

e na peste.

<<O Senhor Deus iurou por sua vida - orácuio

ao Sàrnor Deus dos âxêrciíos: Detesto a soberba

ãã É."b, aborreço os seus palácios,' e entregarei ao

domínio de outros a cidade com tudo o gle encerra'

Se numa casa ficarem dez homens, tamb,ám êsses

mesmos .orr"ráo. Utn parente, com um-queimador
(f I virá para tirar de áasa os ossos e dirá ao que

está no mais interior da casa: «Ha mais alguêm

.árrtigJo Aí. responderá, «Não há mais>>. Então

ã-outr. lhe dira: «Silencio! Não á ocasião de pÍo-

419

<<Porque eis que o senhor decreta: f.arâ cair em

ruínas a casa grande e em destroços a casa pequena'

<<Porventura podem os cavalos correr entre

rochedos, ou ;;J" 'lu*u'-'e o mar com bois? Entre-

tanto pretenáeis convertet .o iustg iuizo em àrrta,Í'

il;;, ;;;;É.i"to o fruto da iustiça' Vos vos ale-

grais po, .urrà de Lodabar, dizeis: «Não foi por

nossa própria íortaleza que tomamos Carnaim?» (2 )

(1) Queimador
(D Lodabar e

jordânia.

de aromas.

Carnaim: cidades conquistadas na Trans-
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Pois, casa de
vou suscitar
mirá desde a
deserto>>.

Israel, diz o Senhor Deus dos exêrcitos,
contra vós u_ma nação gue vos opri-
entrada de Ham at aÉ â torrente do

um sacerdote de Betel, chamado Amasias,
alertou o rei Jeroboão, clizendo que o povo se dei-
xava comovef pel_as predições do profeia. Não era
perigoso aquilo? |eroboão, todavia, pareceu não dar
tanta importâ_ncia ao caso, de modo que o sacerdote,
procuran do Amós, ordenou-lhe gr" r" fôsse purá
ludâ. Disse-lhe:

((- Sai dagui, homem de visões, foge para a
leya de ]udá e come lá o teu pão, fazendo a". proi"tu,
Mas não continues- a prof.itiza,, em Betel, E;;;aqui e o santuário cío rei e a côrte real>>.

- Porque o profeta falava contra f eroboão, e
Amasias, no aviso que dera ao rei, diss erai «Amós
conspira contra ti no meio da casa de Israel; a terra
não pode m-ais sofrer todos os seus discursor, porq.,e
isto disse Amós: <<Jeroboão morrerá à .rp".iu, e
Israel será levado .uíirro para fora do seu país>>.

Amós respondeu ao sacerdote Amasias:
((- Eu não sou profeta de profissão, nem filho

de profeta: sou pastoi de gado á cultivo sicômoros.
o seniror, pegou em mim, 

"guando 
eu andava atrás

do meu rebanho, e disse-Ílei <<vai, proÍ.etiza ao meu
poyo de Israel». Ouve, pois, ugoiu, ó Amasias, a
palavra_ do senhor: tu me dizesl <<Não profetizes
contra Israel, nem profiras oráculos contra a casa
de Isaac>>. Por carsu disto, diz o Senhor: «Tuà
mulher será desonrada na cidade, os teus filhos . á.
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tuas filhas cairão à espad a, e a.tua tetra será têpâ,r-

tida a cordel entre os vencedores; quanto a ti, ÍIlof-
rerás numa tega impura (3 ) , e Israel será levaclo

cativo Para fora do País>>,

Amós termina o livro com palavras de e,spe-

rança. Depois de censurar a opressão que se Í.azia

aos 
-desproiegidos 

da sorte, de verberar contra <<os

que pisam os'pobres e Íazem perecer .os desvalidos

áu tãrra>>, a dír"r, <<Quando passará a lua nova'
para vendermos o nosso trigo, e 9 sábado, pa{a

âbrir*os os celeiros, diminuindo o efa, aumelltando

o sido e falseando a balança para defraudar c pró-
ximo?>>, proÍetizando calamidades iminentes, coÍI-

tinuava:
<<Nagucle dia levantarei a cabana (4) de Davi'

que haviá caído, repararei as brechas dos scus

muros, restaurarei o que se havia arruinado, e reedi-

Íicâ-la-ei como nos dias antigos, para que possuam

os restos da Iduméia e tôdas as nações, sôbre que o

meu nome foi invocado, diz o Senhor, que é o qlle

f.az estas coisas>>.

E, com uma hipérbole, para indicar a futura
abundância, conclui de vez:

<<Eis gue vem clias, díz o Senhor, em que c cei-

feiro seguirá de perto o que lavra, e o que pi:a as

uvas se§uirá de perto o serneador; os montes rlesti-
larão mósto, todos os ouf.eiros se derreterão em sumo

de uva. Restaurarei o rneu povo de Israel; reedifi-
carão as cidades desertas e habitá-las-ão; plarttarão
vjnhas e beberão o seu vinho; cultivarão iariins e

(3) Ou idólatra.
(4) Reino.

I
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422 PADRE ROHRBACHER

comerão os seus frutos. Plantá-los-ei
não os tornarei mais a arrancar da
de| diz o Senhor teu Deus>> ( 5 ) .

no seu país, e
terra que lhes

Há autores que afirmam que um filho do sacer-
dote Amasias, chamado ozias, agrecliu, armaclo de
Eaça, a Amós, deixando-o semi-mórto. Levado puru
Tecué, dias depois o profeta expirava.

(5) Am. 1, I e segs.
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Bispo

Santo Acácio, bispo de Antioquia, da Pisídia,
foi levado à presença de Marciano, cônsul, inimigo
da fe cristã, gue do imperador Décio havia recebido
o título de prefeito. Destinado exclusivamente a des-
cobrir, capturar e interrogar os adeptos da religião
católica, principiou, dirigindo-se ao santo bispo:

Tu, tendo a felicidade de viver sob a iei
romana. deves amar nossos príncipes.

Acácio respondeu:

De todos os súditos do império, ninguám hâ
que mais am,e o imperador do que os cristãos. Ro-
gamos por êle todos os dias, desejamos-lhe uma
longa vida, um espírito de iustiça no seu gor'êrno,
um reinado calmo e tranqüilo. Rezamos pela sal-
vação dos soldados e a conversão de todç o império.

Marciano:
São práticas louváveis, e como o imperador

aprecia a sinceridade, vem comigo e a êle ofereçamos
um sacrifício.

Acácio:

pela salvação do príncipe. Quanto a lhe oferecer
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sacrifício, ê uma homenagem que não tem o direito
de exigir e que nós não póde-ós render-lhe.

Marciano:
Dize-me qual Deus é o teu, ao qual ofereces

tuas orações , para que tambem o honre?
Acácio:

Eu desejava, de todo o coração, que tu
conhecesses meu Deus, o que te seria de grande pro-
veito, muitíssimo vantajoso.

Marciano:
Qual o seu nome?

Acácio:
É o Deus de Abr aáo, de Isaac e de Jacob.

Marciano:
õ-5ão êstes nomes de deuses?

Acácio:
Não, são cie homens, os homens

verdadeiro Deus falou. Deus é um só, ao
mos adorar, temer e amar.

Marciano:
Quem é, então, êsse Deus?

Acácio:
E o Altíssimo, o que está assentado acima

dos Querubins e dos Serafins.
Marciano:

E que é Serafim?
Acácio:

É um Espírito, ministro do Altíssimo, um dos
principais personagens da côrte celeste.

Marcianor
Quantas quimeras andam por lá! Deixa cle

lado êsses fantasmas de sêres invisíveis e adora deu-
ses que tu podes ver.

â Qtl€IIl (r

qual deve-
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Acácio:
Dize'me, quais são êsses deuses aos quais

queres que eu sacrifique?
Marciano:

E APolo,
gue nos preserva
protege e governa

Acácio:

o salvador dos humanos, erquêle

da fome e da Peste, gue esclarece,
o mundo.

Queres tu dizet, ê o miserável que nem a

própria vida pôde conservar, que, no cego amor por

,rrâ mulher, correu a persegui-la, sem saber se cofl-

-.eguiria possuir o obláto dú seus desejos? E claro

qrã"aã podiu penetrar o futuro, estando cego sôbre

á prOpriá sortá! )amais seria Deus g,em pocle ser

àrgurrudo por um rnenino. Ademais, foram as suas

á"Jgruçur ãlent: possuíd-o d_e vil paixão p".lu iovem

;u.i""tr, gue lhe sucedeu? Não, não, vós adoraís em

íorror. á"rr., o que punis nos homens! Vecle

Esculápio, Netuno, Vênus. . .

Marciano:
Vamos! n hábito entre os cristãos falar mal

dos nossos deuses? Vamos! Agora eu te ordeno que

lrr.rrhu, comigo a um iantar em honra de |upiter e cle

)uno. Vais ieconhecê-los e render-lhes a honra que

lhes ê devida.
Acácio:

Como queres que ofereça um sacrifícic a um

homem, no quát sei que a tumba está em Creta?

Ressuscitou âle, porventura, dentre os mortos?

Marciano:
Está bem! Sacrifica ou morrel

Acácio:
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Tu te pareces com os radrões dálmatas,
quando agarram um viajante no caÍrinho. Nil lh;
<ieixam outra escolha: a bôlsa ou u ,ridu. O" ,rri"nà
parte, declaro--te gue nada temerei, seja o qr"-fÃ, il;tu me faças. As Ieis punem os aduit".â., o, Iu.rro.. 

"as meretrizes. se eu fôr culpado de um clêssu, .ri-
mes, serei o primeiro a me condenar. Mas se todo
o rrleu crime é adorar o verdadeiro Deus, e se é por
isso gue me levarão à morte, não falemos e* iei, esim de injustiça.

Marciano:
Não tenho ordem de te julgar, mas de teaconselhar. Deves obedecer. só tJ recusares, sei

como hei de te submeter.
Acácio:

Eu tambem tenho uma lei, à qual devc obe-
decer, e gue me veda renegar meu Dels. T'u ."rrrÃ
um homem frágil e carnal, gue a morte logo l;;;;
e que, tu sabes, servirá de pasto aos ,"rrrrãr. Comonão devo obedecer a Deuó, cujo poder e eterno, egue disse: «Aguêle que me renegar diantt: ã";
homens, eu o rãrr"gurái diante de ,íeu p"i ;;l;t",
quando vier na minha glória e no meu pod., jrÉ;;
os vivos e os mortos»?

Marciano:

Tuas declarações f.azem-me lembrar cio que
desejo, desde }á muito, saber: Deus, tu o dirreste,
tem um Filho?

Acácio:
Semdúvida,eocreio.

Marciano:
Quem é êsre Filho de Deus?
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Acácio:-,- 
E, o Verbo de graça e de Verdade'

Marciano:
É o seu nome?

Acácio:
Tu não me Perguntaste o nome' mas

quem era'
Marciano:

Bem, e colllo se chama?

Acácio:
Chama-se fesus Cristo'

Marciano:
E de gue mulher teve Deus êste Filho?

Acácio:
DeusnãoengendrouoFilhoàmaneirados

homens. Quando crióu o primeiro homem' Írãtl teve

necessidade de se sujeitar às leis de urya -geração
;;;;;;i;;. Formou-se com um .porrco de barro' e

á.pã, a" t"r*i"uda a obra, deu-lhe a ai*a e a vicía.

Dó mesmo modo, e com mais forte razáo, cremcs que

" 
niifr" à" D"rr, o Verbo de verdade, procerie do

ãoiáça" de Deus. Está escrito no salmo_guarenta e

ã;;d;i <<Meu coração produziu o Verbo gLle ê a

bondade>>.

Marciano:
Deus, então, rá corPoral'

Acácio:
Deus só é conhecido por si mesmo' Q-uanto

a nós, ,ao poãemos descreválot é-flos invisível rro

estado presãnte, mas temos suficiente conhecí;rento

de suas Perfeições Para adorá-lo'
Marciano:
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Se Deus não tem corpo, como pode ter umespírito e um coração?
Acácio:

constituído, organizado, e com êle não tem quarqu",
conexão necessária, Que de comum existe entre ocorpo e a inteligência?

Marciano:
Faze_como muitos, cuja-religião é antiga, e,no entanto, abandonaram-na pela ,rã.ru.

Acácio:
Eu só faço a vontade

c:scutem quando ensinar o que é
?Íezem, se insinuo o mal.

de Deus. Que me
justo, e que me des-

Marciano:
Dize-me todos os nomes dos cristãos

Acácio:
Estão escritos no céu, no Livro da vida.

Marciano:
Cnde estão os mágicos (sacerdotes ) , teuscompanheiros, que te ajudaár a espalhar erros?

Acácio:

. - Ninguém no mundo despreza tanto os má-gicos como os cristãos.
Marciano:

implantar uma nova religião '
Acácio:

NOs destruimos êsses deuses por vós cria_
d.ot, gue vos_ temeis. Deus, Íro qual ar"-or, não é
obra nossa. É nosso criador e a nos nos ama como
Pai, e, como bom Mestre, arranca-nos da morte.
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Marciano:
Dize-me os nomes que te perguntei sc qui-

seres escaPar da tortura'
Acácio:

Estou diante do teu tribunal' É meu nome

que tu queres? Não estás satisfeito? Queres saber o

rro,o" dãutros ministros? Não sou suficiente para te

;;;i;"di;i 
-s" 

queres saber, chamo-me Acácio.

As cadeias de sáo "il:";;il:Tin.lf. oo*"' na rsreja de

Chamam -ÍÍr?, ainda, Agatanjo' Tenho dois coÍrpâ-

nheiros, Piroi, 
- 

úiupo 
"a" Í'oy""' e Menandro'

sacerdote. Faze agora o que quiseres

Marciano:
Tu ficarás prêso até que o imperador seia

informado daquilo que entre nós se passou. Da von-

tade do imperador dependeta tua sorte'

Marcáro .ecebeu ordem de dar liberdaqe ao

santo bíspo t d" deix-â-lo professaf a religião' Des'

429
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conhece-se q-uanto tempo, depois
sobrevi\reu. E de crer que ,rao tenha
morte violenta, e gue dásapareceu no
de 251, sob Decio.

disto, Acácio
sido vítima cle
ano de 250 ort

No mesmo dia, na pérsia, São Benjamim, diá-cono, que, sob o rei Isdegardo, continuuído, 
"áUãruproibido, u p.r,"gar a palárrra de Deus, teve varetasde junco metidai ,ras unhr; ã;;e-rããu, mãos, âcã_bando pela empalação, em 422,

Em Ravena, São Guido de pomposa, abade econfessor, naturar de casemar, Íra rtaria,o quar nãotardou em mostrar eminentes virtudes, virtude-r Que,malgrado a idade, Ievaram-no a encarregar-se doconvento de são severo de Ravena. Abadã d" pom-
posa em 998, faleceu em 1046, guanclo ,* ..go,tocando-lhe o corpo, recuperou a vista. Morro emsão Domnin, os hãbitantes d" Éur*ã" q*r,r"ram tê-roconsigo, mas o imperador Henrique IIÍ fêz corn il;o transferissem para a Alemarrhu, em Spire, oncle foisepultado na igreja de São ]"a" Éà;j.;j d"p;ild:
mada de São Guido ou Witten.

Na Espanha, São Renovato, bispo, que, tendosido ariano, esclarecido, renovado ( I ), abraçou a f éque a Igreja católica prega. sr.à.roí'j" Inocêncio,
bispo de Mérida, govár.rJu a diocese por vinte r: doisanos, falecendo 

"m 633. Ente*aáá'ür,o do artar

(1) DaÍ Renovato.
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de Santa Eulália de Merida, inúmeros milagres ilus-

traram-lhe a sePultura.

Na diocese de-Arras, o bem-aventurado Guido

de Viccgne, .ã"flr.or. Pr:emonstratense, estêve so-b

" 
airãiaã a" São Norberto. Fundador da abac;a de

Vi.ogrr", gue governou por vinte anos' faleceu em

1147.

Ern Milão, São Mauricí|io, bispo. Falecido em

622, foi enterrado na igreja de Sáo Sátiro'

Em Ve fi?za, São Daniel, mercador, mártir' Os

"rnburuços 
do negócio que pos-suia não o- impediam

í";;;;i, u Ú"u.".o,, fídeliãacie. Fazendo grandes

esmolas, visitando os santuários da cidade, freqüçn-

tava, principalmente, a igleia do. convento de São

úuiiur, dos camaldulos. 
- 
Rogando aos religiosos o

[;;.; áe tê-lo num quarto sob o claustro, ali viveu

recolhido, embora cóntinuasse com o negocio.- f m
testamento, deixou todos os bens aos camaldulos.

Àssassinado ( 141 1 ) por ladrões que iulgavam exis-

tisse considerável fortuna no quarto em que viveu

santamente, foi enterrado num túmulo de pedra,

perto do convento. Anos mais tarde, na mesÍna

,-"prltrru, foram depositar o corpo de um senador'

Dàniel jazia sem guálqr.r corrupção, e exalavâ suâ-

víssimo perfume.
Ainda em Ven eza, o bem-aventurado BoaveÍl-

tura Tornielii, .orrf"ssor, nascido em Forli no ano de

l4lL Da ordem dos servitas, foi prior do convento

a" Sao Marcelo de Roma. Sixto IV conferiti-ihe o
iiir.rlo d" pregador pontifrcal pary ? evaugeli1-a1áo

das .nu.rár. 
" Ao. óitenta anos, faleceu em Udine

11+gZl . Operou miiagres, Teve o culto confirmado
a 6 de setembro de 191 I Por Pio X'
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PADRE ROHRBACHER

Sacrifício às divindades infernais.
Segundo urn baixo-relêvo

romano.

Em Roma, Santa Balbina, virgem, filha cic São
Quirino márrir, batizada pero pr;;-Ãi""u,dre; teÍ-minou gloriosamente a vida, .""aã enterrada ,a viaApia, perto do túmulo do pai.

432

Na Itália, a bem-aventurada Camila pia, vir-gem, da ordem das clarissas. E; lioi, frrdãu ,àconvento em _Ç.urpi, próximo de Módena, tãJãfalecido em 1504. '

Na África, os Santos Teodulo, Anésio, Félix,Cornélia e seus companheiros mártires.

*it
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ÍNDICE
MARÇO

14.' dia de março

Santa Matilde, Rainha d'a Germâmia I

Bem-aventurado Pedro de Monticello' confessor 2l

T

15.n dia de março

óá,o Zacatias, PaPa '""'
Sáo Longino, soldado

Santa Matrona, virgem e mártir

Sáo Probo, BisPo e confsssor " '

Bem-aventurada LuÍsa de Marillac' viúva

Sáo Clemente Maria HofÍbauer, confessor "
Santo EsPecioso, confessor

Bem-aventurad'osMona}dodeAncona,FranciscodePetrilloe
AntÔnio de Miláo, mártires

29

44

47

49

51

56

62

63

16.n dia de março

SantoAbraão,ermitão,eSantaMaria'suasobrinha'penitente66
Santos Hiiário, Bispo, e Taciano, Diácono' mrírtires 81

Santa EusébÍa, virgem e abadessa 83

Bem-aventuradoTorellodePoppi,ermitáoeconfessor........85
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17.'ç dia de março

São Patrício, ap<ístolo da frlanda

19.n dia de março

Sáo José, espôso da Santa Virgem
Bem-aventurado João Burali de parma, confessor

Bem-aventurado Marcos de Montegalo, conÍessor

20.' dia de março

Sáo Cutiberto, bispo de Lindisfarne, na Inglaterra
Santo Ambrosio de Sena
O Bem-aveniurado Hipótito Gatanti
São Volfrão, Bispo e confessor .. .

Sáo Martinho de Braga, bispo e confessor ..----

21., dia de março

Sáo Bento 
IBB

Bem-aventurada Santuccia Terrebotti, viúva Z0B

Santa Gertrudes, virgem e abadessa
Sáo José cle Arimatéia, confessor
Santa Withburga, virgem

18.n dia de março

Sáo Cirilo, Sacerdote e depois bispo de Jerusalém tOgSanto Trófimo e Santo Eucárpio, mártires DgSáo Fridiano, bispo e confessor .. . tBOSanto Eduardo, rei e mártir
santo Anselmo, bispo e confessor 

131

Bem-aventurado Fra João Angérico, o. p. 
";;;;*;; 

..::.....: [:

e3

97

103

105

14L

156

t62
164

168

171

179

181

184
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ÍNDICE

22.' dia de março

Santa Caiarina da Suécia

Santa Catarina d.e Gênova 208

Santo EPafrodito, BisPo 2L5

Paulo de Narbona, Bispo e confessor .. ' 2L7

Sáo Deográcias, Bispo e confessor ... 219

Sáo Basílio de Ancira, mártir 222

23.n dia de março

Sáo Turíbio, arcebispo de Lima, na América

25.n dia de março

Anunciaçãc da Santa Virgem

O bom ladráo de Jerusalém

Santo Irineu de Sírmio, bispo e mártir
São Barôncio e Sáo Desidério, confessores

Melquisedeque, Ântigo Testamento

fsaac, Antigo Testamento

228

236Sáo José Oriol, confessor

24.' dia de março

Sáo Simeáo, martirÚado pelos judeus em Trento 244

Sáo Gabriel, arcanjo 258

Bem-aventurado Guilherme de Norwich, menino-mártir 267

Santos Timolau, Dinis, Páusides e outros, mártires 210

273

275

282

287

289

296

26.' dia de março'

Sáo Ludigero, Bispo de Mtinster, na Westfália 2gg

Sáo BasÍIio, o Jovem, solitário e confessor .. ' 308

Bem-aventurado Riciero, confessor 310
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27,' dia de março

Sáo Ruperto, primeiro Bispo de Salisburgo
Bem-aventurado peregrino de Falerone, confessor
Sáo Mateus, mártir
Sáo Joáo do Egito, Ermitáo e confessor
Hanani ou Ananias, profeta do Antigo Testamento ....

28.'Q dia de março

Sáo Gontrão, Rei da Borgonha
Bem-aventurada Joana Maria de Maillé, viúva
Santo Espeu, abade e confessor
Bem-aveniurado Tutilon, confessor

29.n dia de março

Sáo Jonas e Baraquísio, mártires na pérsia
Sáo Marcos de Aretusa, Bispo e confessor ....
santos Armogasto, Arquinímio e sáturo, mártires em 462
Santo Eustácio, abade e confessor ...

30.n dia de março

São Joáo Clímaco
Frofeta Joad, Antigo Testamento . . .......:.
Sáo Régulo, bispo
Sáo Joáo, o da cisterna, ermitáo e confqssor ...
São Mamertino, confessor
Sáo Zósimo, bispo e confessor ...
Bem-aventurado Joaquim de Flore, confessor

31.n dia de março

O bem-aventurado Nicolau de Flue
Amadeu de Sabóia, príncipe
Santo Amós, profeta e confessor, Antigo Testamento
Santo Acácio, bispo

317

320

322

324

329

336

344

348

350

353

359

361

363

36?

372

377

380

382

384

387

390

4L2

417

423
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