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17., DIA DE ABRIL

SANTO ESTÊVÃO

Abqde de Citeaux

Santo Estêvão, de sobrenome Harding ou Har-
dinge, terceiro abade de Citeaux, nasceu na Ingla-
terra, de pais nobres e ricos. Foi educado no
mosteiro de Sherbourne, no condado de Dorset. Os
mestres, aos quais foi confiado, formaram-no tanto
nas ciências como na piedade. Bem cedo aprendeu
a reprimir as paixões e conseguiu que sua alma che-
gasse a artingir uma paz inalterável. Era dessa

-calma que provinha a,amável serenidade que se
lhe nctava no semblante. O desejo de progredrr
cada vez mais na perfeição fê-lo incÍinar-se a tieixar
o mosteiro. De fáto, dêle saiu com um dos amigos
que tinha o mesmo pensar e as mesmas inclinacôLs.
Passaram ambos para a Escócia o,de se encoritru-
vam inúmeros e ra'os modelos de piedade. De iá se
dirigiram a Paris e em seguida u Fio*u. Durante a
viagem não permitiaru que o recolhimento esmo-
recesse. E para se entreterem em espírito de ora-
ção recitavam diàriamente todo o saltério.

Estêvão ao voltar de Roma, ouviu faiar. em
Lião, de virtudes e austeridades que se praticavam
no mosterro de Molême, havia pouco fundadc, por

I
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l0 PADRE ROHRBACHER

São Roberto. Resolveu imzdiatamente ir par a 1â, a

fim de se consagrar a Deus. Seguiu Robertr; a
Citeaux, quando êste fundou o mosteiro, pelas libe-
ralidacies de Eudes, duque da Borgonha. C) cluqtte
ia freqüentes vêzes ao mosteiro recolher-se. Mandou
até construir um palácio nas redondezas, e quis ser

enterrado na igreja dos solitários, onde ''zários do.s

seus sucessores elegeram a própria sepultura. Het-
rique, seu segundo filho, levou mais além aincla o
fer.ror. Colocou-se entre os discípulos do bem-

aventurado Alberico, sequndo abade de Cite aux,

tomou o hábito de monge e morreu; em Citeattx, a

morte dos justos.

Apos a morte do bem-aventurado Alberico, Santo

Estevão foi escolhido para suceder-lhe no car!Ío de

abade. O primeiro cuidad-o que teve foi desenvolver
nos religiosos o espírito do retiro e da pobreztr:

empregou sábias precauções para_ impedir as visitas

-uito Ireqüentes dos estranhos. Apenas o duqlre ,je

Borgonha tinha permissão paÍa entrar no mosieiro.

Assim mesmo. foi pedido que náo tivesse a côrte em

Citeaux, como costumasra Íazer nas grandes soleni-

dades. Suprimiram-se nas igrejas as cruzes de ,:uro

e de prata, que fc ram sub.stituídas Po. outras, de

madeira pintáda. Foi banido o uso de candelaliros.
Poderia ãxistir apenas uÍn, o gual deveria scr cie

ferro. Foi ainda r:lecidicio que ninguêm se serviri,t
de cálices de ouro, mas somente de prata dour.rde,.

As casulas, aS estolas, oS manípulos e otttros p'Ata-

mentos deveriam Scr de pano comum. Nesse ü1oS-

teiro náo era permitida a entrada nem de sêda, rlerl
de ouro, nem de prata. Mas, enquanto a igrei, -d"
Citeaux não ofeieçia nada de rico, eÍa, coltttdo,

t
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VIDAS DOS SANTOS

mantida limpa como devia ser a casa de Deus. A
simplicidade lhe dava Llm quê de majestoso, que

anunciava a grandua do Mestre adoradc.
Os monges de Citeaux davam-se ao trabalho,

durante várias horas por dia. Tinham também tno-
mentos livres e outros dedicados à cópia de hvros.
Foi nesses momentos qlie Santo Estêvão, coln a
ajuda dos religiosos, executou uma cópia da Biblia
latina para uso dc, mosteiro. Serviu-se, para que
primasse pela exatidão, de mui grande número de
lnanuscritos. Consiiltou tambám judeus hábeis, os
quais lhe explicaram o texto hebreu. Por êsse expe-
diente, pôde corrigir váric-rs trechos do texto en: gue
a clareza não era absolttta. Essa diversidacie nos
exemplares da Biblia vinha de erros que tir,ham sido
introduzidos seja pela igncrância, seja pela. negl:gên-
cia dos copistas. O exemplar manuscrito da Biblia,
copiada sob Santo Estêvão em 1 109, errcontrâ-se
guardado em Citeaux , até nossos dias.

Embora já briihasse a virtude de Santo Estê-
vão, Deus a fêz resplender de novo brilho, pelas
provas a que a submeteu. O duque de Borgonha,
ofendido com o fato de não quererem que ficasse
com a côrte em Citeaux, deixou transparecer o res-
sentimento de que estava possuído. Retirou ao ..nos-

teiro a proteção que ihe clava. Deixou tambem de
prover às necessidades dos que o habitavam. Os
religiosos, bem cedo, se ressentiram da f.alta das
esmolas do príncipe. E como o trabalho não lhes era
suficiente para os susteutar, viram-se reduzidus à
situação de extrema necessidade. Estêvão. que nada
tinha, a exemplo da comtrnidade, saiu do mosteiro e
foi mendigar de porta em porta. Deu prova cabal dc
desinterêsse com qu 3 agia e da confiança que
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depositava em Deus, recusando as esmolas de um
sacerdote simoníaco. E verdade que a regra de
Citeaux, atenta em afastar tudo quanto pudesse pÍe-
judicar o espírito de retiro e de recolhimento, proíbe
a mendicância aos qu,e a professam, Mas casos
extraordinários, como êste de extrema necessi,jade,
dispensam a lei geral. De resto, o santo abade e os
religiosos se rejubilavam com a pobreza gue curtiaü.
E os incômodos que se, seguiram foram para êles
ocasião de praticar as mais heróicas virtudeS. f)eus
os consolou diversas vêzes com sinais sensíveis da
sua proteção.

A prova da gtral acabamos de falar foi seguida
de outra também notável. A doença havia rouhado,
nos anos de 1111 e 1112, a maioria dos religiosos de
Citeaux. O santo abade sentiu vivamente o goipe.
O que mais o afligia era o temor de não poder dei-
xar sucessores da sua penitência e pobreza. Corn
efeito, atribuía-se â morte de inúmeros religiosos à
regra, acusada de excessivamente austera. Con-
cluiu-se, então, gue Deus não aprovava o novo ins-
tituto. Essa razáo, gue tinha algo de esper:ioso,
abalou o espírito de muitas pessoas. A conseqüência
foi que ninguém mais se apresentava aos mosteiros
para nêles serem reeebidos. Todaviâ, o santo aSade
dirigia aos céus fervorosas orações, recomendan-
do-lhe, com lágrimas o pequeno rebanh'o que dirigia,
As graças, gue ha'ria obtido até então, davam-lhe
uma espécie de direito à proteção do Senhor,. A
fé [oi, Íinalmente, recompensada, quando Deus lhe
enviou São Bernardo com mais de trinta cüÍrpâ-
nheiros, no ano de lll3, décimo-guinto ano de exis-
tência de Citeaux. O santo abade recebeu com ale-
gria indescritível tão numeroso e florescente refôrço.
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VIDAS DOS SANTOS

Apos algum tempo, viu-se em condiçõe.s de
fundar vários mosteiros, tais como os da Ferué, ha
diocese de Chalons, de Pontigni, perto dc Aux3rre,
de clairvaux e de Morimond na diocese de Langres,
de Bonnevaux na diocese de Viena. Saíam ,núitat
vêzes de Citeaux piedosos grupos que iam povoar
dif erentes dioceses. Sa'to Estêvão fundoú fteze
abadias e viu serem fundadas outras cem, pelos reli-
giosos da sua ordem. Êle mesmo exercia supervisão
sôbre todos. O principal cuidado que tcve Íoi de
nêles introduzir severa disciplina, e o espíritc de
caridade perfeita. Nesse sêntido, estabeieceu f.re-
qüentes visitas a cada mosteiro e instituiu os capi-
tulos gcrais, nos quais eram coibidos'os abusos nota-
dos pelos visitadores. O primeiro capítulo se deu em
ll16, o segundo, em ll19. Neste, o santo publicou os
estatutos que o papa Calisto II confirmou nu ano
seguinte.

Em 1133, vendo aproximar-se o fim da vrda,
demitiu-se do cargc que ocupava, para não pensar:
mais em outra coisa, que a eternidade. Moi:reu no
dia 28 de março do ano seguinte, ou seja, 1134. Foi
enterrado no claustro, perto da porta da igreja, no
túmulo do bem-a'enturado olberico, r"ú prede-
cessor.

13
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sÃo MAPÁLICO E COMPANHEIROS (*)

Martíres

O elogio de São Mapálico vem numa caria de

Cipriano, bispo de Cartago. Diz êle:

<<Vaientes e bem-aventurados irmãos, tôda
minha alma se estremecell de alegria quando recebi
a notícia de vossa constância na fé, da qual se honra
nossa rnãe a santa Igreia. Há pouco, felicitavâ-se
ela ao ver seus filhos sofrerem o exílio como pr:êmio

redobrou vossa coragem. Fortes e inabaláveis, Cor-
restes para o perioo. Aquêle que está em nós, á

muitíssimo maior do que o príncipe do mundo, e os
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VIDAS DOS SANTOS

firme, com coração tranqüilo e coragem sôbre-
humana.

<<Sim, foram vítimas, mas mais fortes do que os
próprios algozes. Os membros estraçalhados e
triturados venceram as nefandas unhas de ferro. A
fé invencível não foi abatida pelos golpes, embora
todo o corpo nada mais fôsse do que uma e só íerida,
embora o sangue, correndo em riachos, tenha tido a
virtude de entreter o fogo da perseguição e de mais
alumiar os fogos peio inft"rno. . . E o gue vernos a
todo o instante. E a voz mesma do Espí:'ito -{anto
que falou pela bôca do mártir, quando, em meio das
torturas, o .bem-âvcflturado Mapálico disse ao pro-
côn;ul: <<Amanhã, tu verás um combate!>> E o Se-
nhor cumpriu o que havia anunciado o servidor no
entusiasmo da Íe e da coragem. Vimos o conrDate
celestd, e o servidcr de Deus foi o vencedor. Foi
bem o combate que Isaías disse; <<LIm violento corn-
bate se travou com os homens, porgue Deus nêle
tomou parte>>. E, para. melhor esclarecimento, trcres-
centou: <<Eis que uma Virgem conceberâ um Írlhc,
ao qual será dado c nome de Emanuel>>. É o coÍl-
bate de nossa f.é: atacamos, vencemos, recebemos a
coroa. E o combate que o apóstolo Paulo nos mos-
tra, ao qual se corre para obter a'palma: ((Não
sabeis, disse êle, gue entre os que ccrrem no estadio,
não há senão um que conquista o prêmio? Correi.
de maneira que 'yos torneis mestres. Que íaz c
atleta? Guarda uma abstinência rigorosa. Contudo
ê frâgil a coroa assim cobiçada! A vossa, ao ccntrá-
rio, é imortal>>. Afinal, t'alando do próprio combate,
predizendo os tempos da própria imolação que se
aproxim a: <<lâ sou como uma vítima tôda preparada.

15
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16 PADRE ROHRBACHER

A hora ,e stá próxima, e o sacrifício se consumirá.
Lutei com coragem>>.

<<Êste combate, pois, anunciado pelos proi'etas,
travado por Nosso Senhor, sustentado pelos a.pós-
tolos, Mapálico, enr seu próprio nome e no de seus
irmãos, prometeu-o ao procônsul. Ora, não faltou
com a palavra. Pr:ometeu e sustentou a luta, ''ece-
bendo a coroa que tão glcriosamente merecia. Não
posso agora senão vos exortar , paÍa que r miteis
aquêle santo mártir e companheiros. Como êles, estai
firmes na f.é, pacientes no sofrimento, inquebrantâ-
veis nas torturas, a fim de gue, depois de terdes pâr-
tilhado das cadeias e da glória da confissão, parti-
lheis também da coroa no cáu . . . >>

O bispo de Cart ago diz-nos tambem que Mapá-
lico e muitos outros cristâos haviam sido aprisiona-
clos no início da perseguição.

Foram companheiros de Mapálico: Paulo, For-
tunião, Fortunata, Vitorino, Vítor, Herênio, Crê-
dula, Herena, Donato, Firmo, Venuto, Fruto, |uho.
Marçal e Aristão. Quase todos morreram de fome
nas masmorras, em 250, na África, vítimas da perse-
guição de Decio.

II*
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sÃo RoBERTO DE CHAISE-DIEU (*)

Abade e Contessor

Roberto nasccu na família dos Turlande, no
meio de uma grande floresta, quando a máe, tnrio a
uma visita ao castelo vizinho, sentiu as dôres do
parto.

Desde os primeiros dias, veio o presságio de
que seria devotado à pureza, uma vez que, tenclo srdo
conÍiado sucessivamente a duas amas de leite , a'tÍt-
bas de má vida, recusou-lhes, com veemência o
peito.

Entregue, para a edtrcação, aos eclesiásticos de
São ]uliano de Brícude, ali se formou na piecade.

Sao Roberto tave uma juventude inocente. Pas-
sava as noites em oração, era caridosíssimo com os
pobres, ?, à muitos dêles, lavava-lhes e pensava as
feridas.

LIma vez recebida a tonsura, nomeârâlil-ilo
cônego da igreja de São ]uliano. Padre, Íezava a
santa missa com devoção jamais vista.

Contempiativo, São Roberto, uffi dia, decidiu
abandonar a tudo para seguir |esus Cristo. E,
atraído pela fama de Cluny) sob o govêrno de Santo
Hugo, resolveu procurar a célebre abadia. Coniiou,
então, a um companheiro, aquêle intento, coÍrcer-
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18 PADRE ROHR,BACHER

tando, ambos, que c[eixariam São ]uliano à noice, às

escondidas.
Sem que se saiba como, porém, foram ciesco-

bertos. E o Santo, envergonhadíssimo, cheio de dor,
chegou atê a adoecer.

Quando se curou, buscou por todos os laeios
uma soluçáo que o leva ;se à vida monástica. E,
tendo ido a Roma, para consultar o Senhor, lcilga-
mente, e com fervor, orou sôbre a tumba dos San-
tos Apostolos, suplicando gue Deus lhe fizesse ver a

vontade cio céu.
De volta, esperando no Senhor com granoe

confiança, viu-se atendidc, nos rogos gue f.izera. Um
soldado, chamado Estêvão, pouco depois .io t"ste.-
so, apareceu para consultá-lo sôbre como devia [azer
penitência.

Deixa tudo, respondeu-lhe o Santo, e 'úl'ans-

f.ere-te para a milícia do Senhor.
Eu o farei gostosamente, disse-lhe o solCaclo

com a?dor, uma vez que possa realiZàÍ o sacrt[icic
em tua companhia.

Era, sem dúvi,Ja, pensava Roberto, aquêie sol-
dado, enviado de Deus. E, a êle, deu-lhe a coni:ecer
o seu'secreto desejo.

Sem tardançâ, o aoldado f.êz urna peregriuação
a Nossa Senhora do Puy-en-Vel ay, para implorar o
socorro da Virgem, a orientação que devi:rm seguir.
E, de regresso, descr..lbriu, nas montanhas, entre
matas, os escombros de uma igrel'a abandonada, dis-
tante de Brioude cinco leguas pouco mais ou menos
Não estava ali um ótímo retiro?

Alegre, Estêvão fo. referir a desccberua ao
Santo. E, não demorou muito, uln segunclo solciaoo
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VIDAS DOS SANTOS

Veio pedir ao confessor que o aceitassê como jiscí-

pulo.' Chamavâ-se Dalmácio e gueria viver sob sua

orientação.

Roberto determinou provar os dois durante

alguns meses, findos os quais, demandaram a ermida

áriuinada, perdida nas montanhas e nas florestas.

Os três, desPoiados de tudo,
aquêle estado de indigência.

alegraral[-sc cour

Passaram, então, â viver no êrmo' E
tantes das redonde zas, desconfiados, ao

ajudá-los, iniuriâvâÍl-llos-

Roberto e os dois ex-soldados suportarâÍrr os

maus tratos como enviados por Deus, mas a brutaii-

dêstes últimos, crescendo, levou a São Roberto a

necessidade de construir um mosteiro.

O bispo de Ciermont deu-lhe a permissão, e,

com o tempo, pessoas piedosas Começaram a coirtri-
buir, estas com dinheiro aquelas com materiais indis-
pensáveis.

Assim surgiu a abadit'. de Chaise-Dieu, en t050,
paÍa a qual se obtiveram, do papa, então Leão IX,
os privilégios e as autoúzações necessárias.

Abacie, embora relutasse na aceitação do cargc,
Roberto conseguiu, pela Coçura, a puÍeza de rnten-
ção e os milagres. reunir no mosteiro de Chaise-
Dieu perto de trczentos religiosos submeticics à
regra de São Bento.

19

os habi-
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PADR,E ROHRBACHER

Deus deu-lhe a conhecer a hora da morte.
Então, reunindo os filhos todos, e*ortor-o, a peL-
severar:, abraçando-os um por um.

Quando faleceu, a rT de abril de I 06T , tocic,s rhe
choraram a morte..
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BEM-AVENTURADA CLARA
GAMBACORTA (*)

Vitusa

Na época em que Pisa se via dividida entre
duas facções Bergolini e Raspanti a fatmília
Gambacorta se aÍerrava aos primeiros. Eis senão
quando, a uma revolta do povo, os Raspanti, erttão
oprimidos, passaram a dominar.

Pedro Gambacorta, exilado, tornou à pâtria,

Teodora, ou Tora, como a chamavam na inti-
midade, era a última filha de Pedro, nascicÍa em
1362, provàvelmente no degrêdo. E o pai, para
assegurar o poder, tratou do noivado da menina com
um rico senhor chamado Simão de Massa, aristo^
crata.

Tora, então, contava sete anos, e pensava em
votar-se ao Senhor. Contudo, acostumada a obe-
decer sem resistência, aceitou humildementc: o
arranjo de Gambacorta.

Desde aquela época, quando orava diante de

|esus crucificado, cu então quando adorava o Sal-
vador divino, à elevação da missa, Tora tirava do
dedo o preciosíssimo anel que Simão lhe dera, e
dizia, ardentemente:
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22 PADRE ROHRBACHER

Tu bem sabes, Senhor, que não desejo outlo
amor que não o teu.

Aos doze anos, Pedro tratou do casamento da
Íilha. E Tora, desposada por Simão de lv{assa, dei-
xou a casa paterna e foi viver na do marido.

Na nova residência, a jovem espôsa encorrtrou
grande luxo e teve que se vestir com sunruosidacie.
Tora assim o f.é.2, mas, sob os riguíssimos trajoq, na
carne, rude cilício cingia-lhe os rins.

Submissa à sogra, consoante o costurne daque-
les idos, não pôde, como o f.azia na casa dos pais,
socorrer os pobres com liberalidade. Ur.iindo^ se a
um grupo de piedosas mulheres, a jovem Torer,
entretanto, levou vrda de oração e de caridade.

Slm-ão de Massa, vitimado pela violêncra de
uma epidemia que surgira na Toscana, faleceu
quando a espôsa contava quinze anos.

Tora, tambêm contaminada, deixou a casa dos
sogros e voltou para Pedro Gambacorta, que, ptruco
mais tarde, quis casá-la novamente.

A moça viúva, porém, fascinada com Santa
Catarina de Siena, com a qual se correspondia, e
dela recebera carta, exortando-a a reivindicar a
liberdad e paÍa que pudesse oferecer-se tôda e só a
Deus, cieterminou lutar, agir com energia. E assim
f.ê.2, principiando por cortar os belos cabelos m.uito
longos, abandonar os ricos adornos, âs caríssrinas
jóias e a distribuir aos pobres os detestados vesíidos
finos.

Ao mesmo tempo, uma criada gue lhe era irnen-
samente devotada,, e gue lhe seria irmã en religiâo.
tratava, secretamente, com as clarissas do mosteirc
de São Martinho, cla adrnissão da senhora.
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VIDAS DOS SANTOS 23

A luta com a família ia acesa, mas Tora, ':heia

de confiança em Deus, levava avante aquilo que

tinha "* *àrte, acoroçoaCa pela próxima admissão.
jâ gue, tudo tendo sido concluíclo em São Martritho,
estava com o dra marcado paÍa deixar a casa cie

Pedro Gambacorta.
Foi assim guc, em meio a ressão dos 'jeus,

Tora e a criacia, ás escondidas, naquele dra, da festa

dos Apóstolos, escapuliu e chegou ao mostciro, onde,

sem iurdurrçu nenl delongas, deram-lhe o habito
franciscano e o noyo nome - Clara, com o qtial se

tornaria mais conhecida'

Ora, Pedro Gambac ctÍtâ, não era homem gue se

abatesse com os revezes. Perdida uma batalha , ime'-

diatamente estava se apllestando, e mais diligente-
mente, paÍa outra.

Furioso com o passo da filha que semprc se lhe

submetera com doÉilidade, no dia seguinte ao da

fuga estava às portat d9 convento, rnalhando-as com

os gros.o, p.rrhos e a berrar impropérios. Que lhe

trouxessem a filha ou haviam de se haver com êle.

As religiosas, aterl:orizadíssimas, a tre mer'

suplicaram à"noviça de al.enas um dia, que detxasse

o claustro de b, a vontade, mas Clara, ener'gica-

mente, opôs-se. Não sairia'

Lâ fora, o fero Ped,ro continuava malira*do
contra as portas e a deitar veneno pela bôca'

Cada vez mais aflitas e amedrontadas, as reli-
giosas tôdas acordaram que havia necessidacie de

ágir, e agir Çom prcsteza. TomaÍam, então, a ,íJvem
nóviça a fôrça e, de cima do muro, f.ízeram-na cair
nos braços dos irmãos, gue haviam seguido o pai.
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E Clara, que se magoara na queda, e de l)eus
conseguira o milagre de se ref.azer instantâneamente,
revestida com o hábito das clarissas, foi ieva.la dã
volta à casa paterna, desta vez como prisioneira do
próprio progenitor.

Pedro não mais queria vê-la, e deu ordeni paia
que a encerrassem bem :ncerrada, porqlle era b"*
capaz cie escapar e ir em busca de 

-outro 
mosteiro.

os irmãos, incumbidos de lhe levar as refeições,
tem sempre se lembravam de executar o man,iacio
do pai, e assim, Clara,- por muitos dias, ficava p;-
y3-du do que quer gue fôsse. Mas não se queixáva.
Não estava ela agora levando vida de .eôiusa, de
contemplativa, encerrada num quarto?

Ali, da janela gradeada, consolava os pc,bres,
gue a procuravam.

Um dia, ouviu uma mulher a mendigar pela rua,
doridamente. Estava eni farrapos, tinf,a "o rosto
uma tal expressão cle dor, caminhava tão trôpega e
cansadamente, que clara^ compadecida, charrrãu-a
para perto.da jan_ela._ E, dizendo à pobre que a única
coisa que lhe podia dar, e dava-o de toclo o coraçãc,
era uma roupa mais nova, recomendou-lhe que nada
dissesse a ninguám, fôsse guem fôsse.

A mulher, dei.xando a bem-aventuracla, eriirou
a prociamar por tôda a cidade, no rnesmo instarrte o
imenso coração da benfeitora. E, ao mesmo tr.inpo
gue a encomiava, a Pedro Gambacorta, com
veemência, denunciava-ihe a odiosa conduta {ur)tivera com a flor que possuia e não sabia tratar nern
cuidar.

Clara, no cativeiro, sômente se ressentia de
duas coisas: não poder ouvir a missa nem comungar.
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Deus, um dia, resolveu satisfazê-la. E, atites,
tendo-lhe feito ver que a não queria na ordenr de
São Francisco, mas sim, na de São Domingosr prL'r-
piciou-ihe meios para deixar a prisão e ir assistir à
santa missa e recebcr os sacramentos. Era na ar:sên-
cia do pai, e a máe, mais uma nora, compadecidas da
sorte da filha e da cunhad a, tiraraÍl-Írâ do quarto e
ievaram aos irmãos pregadores, onde ourriu missa,
confessou e recebeu a |estrs-Hóstia.

Uma tarde, chegou à casa de Gambacortr um
santo prelado, com o qual, de uma feita, Pedr:o se
encontrara na Telra Santa, por ocasião de uma
peregrinaçáo, quando nos tempos do exílio. Era êie
Afonso de Vad aterra, bispo na Andaluzia, agora,
sem as dignidades, a praticar a vida eremítica perto
de um mosteiro de Gênova. Prometera a Garnba-
corta, que havia de visitâ-lo em Pisa e, pois, viera
cumprir a promessa.

Pedro, com alegria, acolheu aquêle santo
homem, que fôra d.iretor de Santa Brígicia. f)eus
enviava-o ;'ustamente naquela época do cativeiro de
Clara, expressamente para resolver a situaçãc da
bem-aventurada.

Pedro procurou servir-se dêle para demover a
filha da teimosia. E, certo de que o prelado arnigo
conseguina convenc ê.-la, ficou abismado quando
Afonso de Vadaterra lhe clisse que Clara era porta-
dora de: todos os srriais de uma vocação verdadeira-
mente divina.

Deus, assim, como se viu, ia'dâ-la à regra de
São Domingos.

Era em 1378, e Afonso encorajou-a na rcsis-
tência gue f.azia ao pai. E, de Pedro, consegurtr-lhe
melhor tratamento.
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Clara deixou a prisão, e Gambacorta cotis;entiu
que a f;lha fôsse vir.er entre os dominicanos de t1;rnta
Cruz. Pedro mesmo conduziÍà,-à, e Clara, er.tris-
tecida, porque ali não se observa'ra com fervor o
capítulo cia pobreza, levou o pai, agora r:ruito ilru-
dado, a prometer-lhe um novo convento once pu-
desse inaugurar observância mais rigorosa.

E assim, cumprindo a promessa, Gambacorta,
em 1362, erigiu a Í'lovâ casa, que se colocou sob a

invocação de São Domingos.

Superiora, Clar:a não se limitou à vida conterr.-
plativa. Dedicou-se também, e com ardor, aos mise-
ráveis.

Como Santa Catai'ína de Siena, manteve
assídua correspondência com pesscas dedicacias a

Deus. O traço característico desta corresfronciência
é a lembrança constante do nada cia videi, que, pcr
uma bagatela, corre-se o risco de perder, a toio o
instante, e do clever que temos de arnealhar riqtrezas,
não materiais, mas espirituais, gue nos levarão, üffi
dia, a gozar da glc'ria eterna, daquela que, mortos,
poderemos levar para além da tumba que nos reco-
lher o corpo.

Na quaresma çle I 4.19, a bem-aventttrada (,iara
adoeceu. E, pelo jeito, as irmãs sabiam gue o fim
estava bem próximo. 

,

Com efeito, depois de ter abençoaclo as lellgio:
sas tôcas, docemeiite, expirou na segunda-feira cle

Páscoa, 17 de abril do ano de 1419.

O corpo, exposto por muitos dias à veneração
dos fiéis, foi enterrado no côro das religiosas dr: Sáo
Domingos de Pisa, e, treze anos mais , tarde;.. ao
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abrir-se o túmulo, suavíssimo odoi se despren,iett,
tomando o ar,

Um fato extraordinário teve lugar aquêle dia'
Lavados oS oSSoS Dara Serem confiados a um ;nals

digno sepulcro,'uma religiosa, chamavâ-se Mattea,
sofrendo há tempos do terrível mal da lepra, i:rspi-
rada por Deus, correu à água que se usara Filra
a iavágem dos ossos da bem-aventurada, e dela
bebeu r*a boa porção. Maravilhadas, tôciar; as

irmãs viLam-na limpa, curada instantâneamente

***
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BEM-AVENTURADA MARIA ANA DE

JESUS (*)

Virgent

Maria Ana nasceu em Madri no ano de 1565.
Era filha de Luís de Navarra de Guevara e de
foana Romero.

Desde a mais tenra idade, consagroLl-se a Deus
e a vida que levou foi uma constante luta contra o
pai, que desejava casá-la.

Os maus tratamentos gue recebeu da madrasta

- porque Luís Navarra de Guevara, morta a pri-
meira espôsa, contraiu novo matrimônio íorain
terríveis.

Maria Alu, porém, inabalável no seu generoso
propósito, soube levar com resignação a crui que lhe
fôra imposta.

Um dia, resolvida, correu a um mosteiro, par?
se abrigar das injustiças, mas não recebeu acolhida,
yma vez que c temor de desagradar a Navarfa era
bem grande.

Obrigada, assim, a permanecer
Maria Ana levou vida ãr,: retiro, â
dades rigorosas.

na casa paterna,
praticar ausreri-

Deus, então, cumulou-a de favores extracrdi-
nários.
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Afinal, contava a bem-aventurada quarenta ?
dois anos, consegitiu do pai a permissão sempre
ardentemente deseiada, e efltrou na ordem de Nossa
Senhora das Mercês, onde recebeu o hábito e o norne
de Maria Ana de fesus.

Maria Ana de fesus, que constantemente visi-
tava a rainha, pela modéstia e santidade edificava
tôda a côrte.

A bem-aventurada dedicou-se fervorosaruente
a três coisas, que ihe eram capitais: aos pecaciores,
a orar pelas almas do purgatório, a mortificâr-se
pelos cristãos cativos na África.

A 17 de abril de 1624, com cinqüenta e nove
anos de idade, depois cie insidiosa molóstia, que
soube levar com verdadeiro espírito cristão, faleéerr
calmamente. Murtos milagres, então, foram ope-
rados à beira do seu túmulo.

Pio VI beatificou-a em 1 783, cento e cinqüenra
e nove anos depois da morte.

29
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BEM-AVENTURADO GERVINO (*)

Conf essor

Gervino, taml:ém conhecido como Gervásic,
era da Flandres, filho de pais pobres.

Moço, empreendeu duas peregrinações a Roma
e a ]erusalém.

Um dia, para satisfaz eÍ a atração qlre o {.azia
pender para a vida solitária, foi solicitar a admissão
no mosteiro de Bergues-Saint-Winnoc. Admi'cido,
anos m ais tarde foi ordenado padre pelc bispo de
Thérouanne.

Com o correr cio tempo, mais e mais cressia no
bem-aventurado Gervino o desejo de viver só, no
mais profundo retiro. Foi, então, levar a vicla
desejada.

Primeiramente, estêve nas vizinhanças da
antiga Corbie, depois passou ao Monte Cassei e.,

uma última yez, nos arredores da cidade de Alclen-
bourg.

Por que as mudanças? Porque onde Gervino
parava, espantava-o o pcvo, que se sentía atraído
pela humildade, santidacle e reputação de que sem-
pre gozou, desde que se fêz religioso.

Aquela mesma humildade, santidade e rcpu-
tação levaram-no a ser escolhido como abade do

r
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mosteiro de Aldenbourg, cuios religioscs, edi{ica-

dos, foram procurá-lo, pàra confiar-lhe aquêle'pôsto'

Gervino,dep...lisdesehorrorizarcomtal
escolha, de opor tenaz resistên cia, acabou cedendo'

certo de que D"rt, pela te-imosia dos que o píocurâ-

ram, t ruttifettara-se Por êle'

Pela conduta, o bem-aventurado G':rvinc foi
,,..

Dara os lrmaos contínua causa de edificação. Deu.s'

ã;ã., 
-.r-rlor-o 

co11l o dom dos milagres e da

proIecia.

o santo homem vivett quarenta anos sem comer

carne, acrescentando a esta abstinência inúr,r:ras
mortificações sempre desejoso de se castigar'

Anos depois da bênção abacial, abdicou da-

quela dignidade. Constrttiu um pequenino oratorio
no mais espêsso da floresta de Cosfort, e ali se r-eti-

rou paÍa, calmametrte, esperal .1 gott"' morte que

o levou no dia 17 àe abrr de lll7 '

No mesmo dia, em Roma, Santo Aniceto' papa

e mártir, Qüe, durante a perseguição acoroÇoada por

futár.o AureÍic Antoninó e Lucius Verus, recebeu a

gloriosa Palma do martír:io, em 16

§íriu, segundo o LiLer pontificalis,
Pio, o Piimeiro, na Se cle Pedro' A
buída a proibição do uso dos cabelos

Em Meaux ou em Metz, São Landry' bispo e

confessor. O filho mais velho de Vicente Fladel-

;á;i; ; á" Vuttrud,:s, era irmão de Adeltrrrdes. Seur

ãpiscopacio é bem- probleulático, uma Yez glJe .JÍIS'"o

dão como birpo di, Meaux, outros de Metz. i{em

31
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em Meaux nem em Me tz, porém, nas antlgas llstas,
encontra-se qualquer referência daquela dilnida.l" ãtal nome de Landry. Falecido em 7OO.

Na- Espanha, Santa potenciarra, virgem, cujctúmulo foi descoberto numa ermida perto de \/illa-
nueva, com a seguirrte inscrição: Hic jacet corpus s.Potentianae. súpôe-se que tenha viriáã ;;:il;
dos reis visigodos, no século VII.

Em são. vand_rilo, Sao vandon, décimo-ter-
ceiro abade de São vandrilo, morto em 756.

(1) Ver 10 de maio.
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Em Berna, o bem-aventurado Rodolfo, menrno-
mártir. Ainda uma pequenina vítima dos judeus, que
o levaram à morte dado o ódio votadc a Cristo
Nosso Senhor (1287). O corpo, encontrado poucos
dias depois do assassínio, foi enterrado na ig;:eja
catedral de Berna, perto do altar da Santa Clruz.
A S. Congregaçãtr dos Ritos aprovou-lhe o culto
para a diocese de Berna em 1869.

Nesse mesmo país, os santos mártires Fortu-
nato e Marciano.

Em Antioguia. os santos mártires Pedro, ,Jiâ-
cono, e Hermógeno, seu servidor.

Em Córdoba, os santos mártires Elias, Sâcer-
dote; paulo e Isidoro, solitários.

Ern Viena, São Pantáguedo, bispo.

Em Tortona, Santo Irrocêncio, bispo e con-
Iessor.

***
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SANTA MARIA DA ENCARNAÇÃO

Alma amiga e contemporânea de Sat'ta Chan -

tal, bem como do santo bispo de Genebra, foi a bem-
aventuracia Maria tJa Encarnação, religiosa carme-
lita. Nascetr em Paris, no dia 1.' de fevereiro do ano
de 1565, de Nicola Avríllot e de Maria Lhuiiiier,
ambos de famílias nobres, possuidoras de grarrdes
fortunas, de reconhecida piedade. Filha única, Íece-
beu no batismo o nome de Bárbara. Prever,.idat'
desde o bêrço, a respeito das graças e das bênçãos
do Senhor, mostrotl-se desde cedo cheia de doçúra,
modéstia e obediêrrcia. Com a idade de doze anos
foi colocada nas mãos das clarissas de Longchamps,
sob a direção de urrra tia.' Os progre'ssos tra prática
da virtucie foram surpreendentes. Em particulai,,
tinha a mente voltada para a presença de Deus e,

quase gue continuaniente, elevava o coração paÍa
êle, por meio de santas aspirações. Duas pes-.oas,
principalmente, contribuíram .paÍa- f.azê-la contrair
êsse piedoso hábito: um piedoso franciscano, coll-
fessor cio convento. e uma santa religiosa, com r1lleÍI
freqüentemente se entretinha. Primava ainda por um
vivo temor de ofender a Detts, por um empenho enl
jamais afligir quem quer que seja, e, quando lhe
f.aziam censuras, respondia com humilhação plen a de

r-
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humildade. O momento cle sua primeira comrinhão
chegou enfim. Preparou-se por intermêdic de ;:eni-
tências e austeridacles que teriam assustaclo as mais
mortifica«ias religiosas. O Senhor se dignou cumu-
lâ-la de sentimentos de alegria vivíssimos, guando
ela teve a felicidacle de possuí-lo pela primeira vez
em seu coração; quando mais tarde disso s;e leinbra-
va, assegurava que não o teria querido trocar com
o universo todo.

Maria da Encarnação voltou à casa paterne aos
quatorze anos, para atender aos desejos dos pais,
não obstante a pronunciada inclinaçáo que mani-
festava paÍa a vida religiosa, Mas não mudou sbso,
lutamente os habitos piedosos a que se acostumara, c
continuou a dedicar-se à prece, às leituras santas e à
mortificaçãe cristã, na medida gue sua posição lhe
permitia._ Entretanto, o mundo estavá longe cie
agradar-lhe, e guarto maís o via de perto, .rruú tiele
afastar-se gueria com aversão. Dácidiu pedir aos
pais permissá_c para entrar no conrzento clas hcspi-
talárias do Hotel ce Deus de Paris, Essa .o*urr-
i?d" Ihe agradava sobremaneira, por cau-*a da vida
laboriosa e sacrificada de.ssas santas irmãs e clo cui-
dado gue tomavam dos enfermos. Mas os pais
tinham pro;'etos bem diversos para a filha, e a mãe
proibiu-lhe falar daí em diante de tal coisa, ciecla-
rando-lhe que jamais con-qentiria. Maria stibrne-
teu-se, e recebeu a decisão materna como vinda de
Deu.".

<<Meus pecados, disse ela, me tornaram
indigna do título de espôsa de |esus Cristo; é pr.:ciso
que me contente com ser serva num estadc-, in[erior>>.

Sua máe, conquanto cristã e piedosa, via com
clesgôsto ser ela insensível uos prázeres gue a cer-
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cavam e procurar sempre as vestes mais simples e

inadeguadas à sua condição. Repreendia-a freqüen-
temente com severidade; trancou-â rflesÍro, â ponto
de pô-la enfêrma, num guarto sem aquecimento,
úmido, em pleno inverno, onde a deixou vários dias
e várias noites; mas a santa filha suportava tudo com
uma paciência angélica e não se permitia sequer
queixar-se cootra o rigor.com que era tratada. Tan-
tas virtudes, a par de um espírito brilhante e culti-
vado, e tôdas as qraças exteriores, atraíram para
Bárbara a estima geral; muitos pretendentes se âpÍÊ-
sentaram para pedr-la em casamento. Com eÍeito,
entre dezessete e dezoito anos, contraiu núpcias col:i
Pedro Acário de Villemor, senhor de fortuna, ho-
mem de piedade acendrad.a, de fC e caridade imensa,
que consagrou grande parte de seus bens ao alívio
dos católicos inglêses, forçados pelas leis sangüi-
nárias de Isabel I a fugirem de sua pâftia e asila-
fertr-se na França.

O senhor Acár'io, zelo,so partidário da liga, pela
gual havia contraído dívidas, foi exilado por Hen-
rigue IV a dezoito léguas da capital. Então os cre-
dores exigiram o reembôlso, penhoraram-lhe todos
os bens e. levaram a desumanidade a ponto de apode-
fâr-se dos pratos gue estavam sôbre a mesa pa.ra o
almôço; tiraram mesmo à espôsa a cadeira sôbre a
qual estava sentada. Ela os deixou agir sem mos'
trar qualguer emoção.

Quando se tem confiança em Deus, disse
,ela, nenhum acontecimento nos perturba; e rnuito
devo agradecer-lhe ter-me separado dêstes bens, ao
invés de mos ter tirado realmente.

Perdidos assim os bens, viu-se em extrema pe-
núria e fregüentemente lhe faltava o recessário. Um
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dia, lanÇou-se aos oés de um de seus parentes, pe-
dindo pão com insistência; êste repeliu-a de modo
brutal, mas sua paciência não se alterou. Entretanto,
o marido foi acusado de conspiração contra a
vida do rei e ela mesma tomou sua defesa, forneceu
as provas de sua inocência, redigiu as cartas e me-
mórias, solicitou aos juizes e dirigiu tôdas as rnsrân-
cias. Seus esforços foram coroados de êxito; e o
senhor Acário, deciarado inocente, procedeu com os
credores aos devidos arranjos, gué, conguanto lhe
diminuíssem consideràvelmente a fortuna, ainda lhe
deixaram uma posicão hc.nrosa na sociedade. I)u-
rante o tempo gue os negócios haviam sofrido os
transtornos a gue nos referimos, haviam proposto à
senhora Acário gue separasse alguns bens dc. ma-
rido para si; mas ela jamais se dispôs a e-scutar tais
proposições. Seu comportamento paÍa com ête foi
sempre tão terno como respeitoso. Nada f.azia sem
consultá-lo e acatava sempre o seu conselho. Em
suas doenças , era ela gue [ueria vigilar e prodigali.
zaplhe todos os cuidados gue reclagrava o seu €s-
tado, mesmo estantÍo mais gravemente enfêrma do
que êle próprio.

Teve a santa seis filhos, três moças e três r3pa-
zes, os guais educou com acurado esmêro no temor
de Deus e na prática de sólida piedade. Levanta.
vâÍl-se cedo, recitavam ;untos a oração da manhã,
f.aziam a meditação e, em seguida, assistiam à missa.
Tal era o exercício diário. Depois vinha o trabirlho
e, após êste, os divertimentos. A senhora Acário
dirigia tudo. Havia accstumado de tal mocÍc os
filhos a estar sempre com ela, que não podiam pas-
sar o dia sem sentir-lhe a presença, mesmo nos fol.
guedos, aos guais jamais faltava. Inspirou-lhes ver.

3?
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dadeiro horror à mentira. Não queria qlÍ.e se guei-
xassem nem da alimgntação, extremamenre simples
e frugai, nem das roupas, nas quais não existia nada
de rebuscado, nem dos criados da casa. Quando
estava satisfeita com o comportamento e o pÍo-
gresso dêles, dava-lhes dinheiro para que o distri-
buíssem entre os pobres que encontrassem e :1cos .

tumava-os â sentir prazü em aliviar os sofrimentos
dos infelizes. Deu.s concedeu amplas bênçãos a uma
atitude tão cristã. As três filhas se fizeram carme-
Iitas e os Íapazes entraram um para a magistratura,
um para o sacerdócio e outro se tornou mihtar.
Conservaram sempre no coração os sentimentos que
a santa mãe se esforçara por lhes inspirar. São
Francisco de Sales, gue os conhecia, escreveu a uma
das irmãs em 1619: <<Tive a felicidade de ver t,:dos
nesta última viagem qre f;iz à França, e o contenta-
mento de reconhecer-lhes nas almas sinais claros
do cuiclado gue o Espírito Santo por êles tem>>.

A serrhora Acária tinha para com os criados uma
atitude que devia servir de rnodêlo a tôdas as mulhe-
res cristãs. Possuída das palavras de São Paulo, que
dizia ser pior do que um infiel quem náo cuidasse
dos criados, f.azia-os assistir à missa diàriamente e
aproximar-se dos sacramentos nas grandes festas dtr
Igreja. Mas, ao mesmo tempo, exigia dêles tanta
exatidão no serviço, gue se um cometia alguma íalta,
o repreendia com severidade, sempre, porém, rlres-
clada com uma dose de bondade e caridade. Quan-
do estavam doentes, dêles cuidava com carinho. E
se em perigo se encontravam, era ela mesma que lhes
passava à cabeceira, desernpenhando as funções
mais repugnantes. Tocados com as vir tudes e o
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espírito de renúncia que ela possuía vários criados,
homens e mulheres, entraram mais tarde na religião.

A caridade paÍa com todos os infelize-c e.ra
imensa; sem cessar, estava ocupada em pro jurar
obter novo meio de f.azer bem ao próximo. Gostava
principalmente de dar ao-q religiosos que se iazem
pobres voluntàriamente, por amor a |esus Cristo, aos
nobres arruinados, aos pobres envergonhacics, e,
particularmente, às jovens indigentes, para pí?seÍ-
vá-las dos perioos aos quais podiam ser expestas
pela indigência. As pessoas mais destacadas a
encarregaram de distribuir suas esmolas e muitas
vêzes Maria de MAdicis e Henrique IV se senrjrarn
ciela para socorrerem infortunados desconhecidos.
A visita às prisões e aos !-rospitais, bem colno â con-
versão dos protestantes, eram ainda obras de cari-
dade às quais a senhora Acário se entregava conti.
nuamente. Esforçava-se por consolar os infehzes,
Qualquer que fôsse a dor que alguém sentisse, ao se
acercar dela saía crm a alma aliviada. Um dia, vol-
tando de Luzarches, teve a infelicidade de caii' do
cavalo e quebr aÍ a perna; o acidente não lhe arran-
cou nem um só gemido. E mesmo durante â ope--'..ração cirurgica, manteve-se completamente eÍr si-
lêncio. Essa atituie provocou 3 seguinte exclarna-
ção: <<Mas, onde estais, senhora? O sofrimerrto e
inaudito e não deixais escapar um só gemido? Estais
morta em vida?>> Em duas outras ocasiões, aconte-
ceu-lhe o mesmo acidente. A paciência foi ainda
tão grande como .tnterir;rmente [ôra, assim somo
grande foi também a coragem.

Mas, de tôdas as obras de piedade que a seltho-
ra Acário empreendeu, duraute o tempo em que foi
casada, a mais célebre e importante foi o estabeieci-
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Íiento das carmelitas em França. Santa Teresa
acabara de reformar essa ordem na Espanha, e algu-
mas pessoas piedcsas, entre as quais cs abades
de Berulle e de Bretigny, secundados por São Fran-
cisco de Sales, procuravam introdu zi-la em FranÇa:
Todavia o êxito de tais esforços foi devicio princi-
palmente à cooperação da senhora Acário. O zêlo,
o talento, a energia e a prudência gue empreJava
nesse mister mereceram-lhe o título de funciadora
das carmelitas nesse reino. Religiosas espanhc,las,
mandadas chamar, estabeleceram-se em Paiis, na
localidade denominada Saint |acques. Em poucos
anos, os estabelecirnentos dêsse gênero se multrpli-
caram e, entre as pessoas da mais alta linhagem,
nasceu grande desejo de para êles contribuir.

Ela multiplicava os esforços, quando se tratavar
de cooperar numa boa obra. Ao mesmo tempo em
que cuidava do estabelecimento das carnneiitas do
qual falamos há pcuco, reunia, em uma casa perto
de Santa Genoveva, várias pessoas jovens que pare-
ciam chamadas para a vicla religios d, e gue para ela
se preparavam, como se estivessem em um rtovi-
ciado, consagÍando o tempo de gue dispunham à
oração e à mortificação.. Algumas dentre elas entra-
ram mais tarde para a ordem das carmelitas, en-
guanto outras fundaram a primeira casa cle Llrsuli-
nas, com o obletivo de educar as jovens. A senhora
Acário considerava o trabalho destas extremamente
precioso para a reforma dos costumes. Sabia gue as
mães de família edtrcadas em bons princípios have-
riam de transmiti-ios cuidadosamente aos próprios
filhos, e gue êstes voltam, quase sempre, na idada
madura, aos princípios dos guais foram imbuídos na
juventude, mesmo gue, arrastados pelas paixóes, dê-
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les cheguem a se afastar. O estabelecimentc dos

Oratoriáros em França foi ainda, em parte, fruto do
zêlo da senhora Acário. <<Falta, dizia ela ao p,ldre
Coton. confessor de Henrique IV, uma ordeni que

secundado por essa santa mulher e por monsetl-hor
Marilla.c, guarda .Jos selos, fundou a congregação
que proporcionoq à Igreja grandes e reais serviços.

Eis um ligeirc quaclro das atividacles e das
virtudes da senhora Acário, enquanto estêve ÍIo
mundo, à testa de numerosa Íamília e sob o pêso dos
deveres multiplicados que devia cumprir para com o
marido e filhos. Firmernente ligada à fe da Igreja
que os esforços dos inovadores atacavam; cheia de
confiança na providência, à qual se entr egava enr
tôdas as necessidacies como em tôdas as emprêsas;
procurando Deus em tudo e antes de tudo, e ccnsa-
grando a própria vida inteira à glória de Deus por
todos os meios; senrpre rr:signada e submissa a voÍI-
tade de Deus nas maiores provações; humrlde, rnor,
tificada, paciente, ocupaoa continuamente coíl as
enfermidades e necessidacles do próximo. For por
essas virtudes, praficadas com ÍaÍa fidelidade, que
mereceu o dom da r:nais strblime oração e dos favores
sobrenaturais semelhantes aos que Santa f.'eiesa,.
São |oão da Cruz e vár'ios outros santos harriam
recebido.

Mas, aproximava-se o momento de empliar os
seus meritos com íovos sacrifícios. O marid<; lhe
morrera em I 613. Apressou-se, então, em pôr ordem

4L
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em todos os assuntos temporais, fazendo ela mcsma
a divisâo dos bens entre os filhos. Enconiranúl'r-se,
depois, livre de todos os liames que podiam v.é-la
presa ao mundo, resolveu entrar para a ordern das
carmelitas, na qualidade de simples irmã convertida.
P nedi, que fôsse enviada para a câsâ mais pobre.
Dirigiu-se, então, ao convénto cle Amiens, éo- a
aprovação de monsenhor Berulle, nessa época dire-
tor espiritual das piedosas y'ovens. Corio tôcia a
comunidade estivesse rerrnida para recebê-la, a
santa viúva se atirou aos pés da prioresa, dizendo-
lhe: <<Sou uma pobre mendigu, qr" vem suplicar a
misericórdia divina e atirar-se aos braços da reli-
gião>>. Enquanto ihe durou o noviciado, pedir-r que
a encarregassem dos sen,iços mais baixos da cozi-
nha; e no resto da vida não teve outra ocupação.
se as enfermidades a obrigavam a ir à 

"n["rrr,urio,considerava uma graça a permissão de iavai os
velhos habitos e os trapos dã comunidade. crr"gúpor fim, a época da profissão. Encontrancio-sz
muito adoentada, foi necessário levâ-la, cleitada, a
um quarto cu;'a janela dava para a capela. Assim,
no dia 7 de abril de 1615, Íez os votos e receb,:u o
nome de Maria da Encarnação. Acreditâvâ Írrorrer
dessa doença e foi mesmo, durante algum ternpo.
tida como destinada à morte. Deus, poi"*, queria
experim entâ-la e d;rr-lhe r ovas oportunidades para
embelezar ainda mais a ccroa qu. ih" fôra destiracia.

Entrementes, c) cargo de prioresa 'n cio a ficar
vacante. A comunidade escolheu, pâra ocupá^l o, íiirmã Maria da Encarnação, cujas ,útud"s e iaientos
inspiravârn a mais alta confiança. Todavia, eia se
recusou com tanta humildade e f.irmeza, que nin-
guém quis contrar iâ-la. uma das filhas fãi esco-

I
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lhida, eo mesmo tempo, para o cargo de srrbprioresa.
Imediatamente a irmã Maria se lhe prostrou aos pés
e lhe prometeu oi;ediência, como tôdas as outras
converticias, para grande espanto e ediÍicação de
tôda a comunidade.

Entretanto, os negócios temporais das carmeli-
tas de Pontoise se encontravam em situação poucc
prósper a e a regra não era lá observada com muita
exatidão. Para ê:;se convento Íoi envia.la a irmã
Maria da Encarnação, a qual, assistida de mc,nse-
nhor Marillac, pagou as dívidas, aumentou as rlista-
lações e melhorou a ornamentação da .igreja. Fez
ainda reviver entre suas novas companheiras o espí-
rito de Santa Teresa, Nesse convento ficou até à
morte, gue ocorreu no dia 18 de abril de 1618, após
longa e dolorosa doença. No meio de terríveis sofri,.
mentos que teve de suportar, ficava como que
imersa e perdida nos abismos do amor divino.
Muitas vêzes, our-iram-na pronunciar estas pala-
vras: <,Que misericórdia, Senhor, que bonclade pata
com uma pobre cri,rtural>> A prioresa pect.iu-lhc que
abençoasse tôdas as religiosas. Ela, então, erguÉ:u as
mãos para o céu, clizendo: <<ó Senhor, eu vos su-
plião, perdoai-rre todos os maus exemplos que ,Jei.>;

Depois, voltando-sr para a comunidade: <<Se aprou-
ver a Deus receber-me na felicidade eterna, rogarei
por vós, pâra que vos conceda a graça de que os
desejos de seu Filho se realizem em vós>>. Certo dia,
o médico observou-lhe a dor que a doença devia
causar-lhe. <<De fato, respondeu ela, câusâ-Íre rruita
dor, mas guando compreendemos que nossos sofri-
mentos nos vêm de Deus, tal pensamento basta paÍa
os abrandar e nos tornar pacientes>>.

4i
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Dcsde a infância, Maria da Encarnação t.inha
uma ideia elevada, a respeito da virtude dos ciaus-
tros. Todavia, não pôde conhecer-lhe tôd.a a subli-
midade, senão após ter abraçado a vida religiosa.
<<Sempre senti, dizia, que as religiosas possuíam
grande virtude. Mas, antes de viver com elas, não
pude compreender a que ponto algumas pe-,diarn
chegar>>.

Maria da Enc:irnação foi beatificada no oia 29
de maio de 1791, pelo papa Pio VI, e canonizada
em seguicia. Suas relíquias, escapaclas, felizmen:-e, à
profanação ciurante a revclução francesa, i'r,ram
solenemente reintegradas, em 1822. na capela das
carmeiitas de Pontoise.

***
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SANTO APOLôNIO (*)

Senador e Mártir

Santo Apolônio foi martirizado sob o impe-
rador Cômodo, ro ano de 185.

As atas, descobertas náo f.az muito, estão 'livi-
didas em duas audiêncías, nas quais o satrto nrártir
foi interrogado por Perênio, prefeito de Rcma.

Tendo sido denunciado por um dos seus escrâ-
vos, o senaior íoi obrigado a prestar crlntas
sôbre a f.e.

Vejamos como se desenrolaram as durs auJiên-
cias em que compai:eceu.

PRIMEIRA AUDIÊNCIA

Perênio:
Apolônio, tu és cristão?

Apolônio:
Sim, eu sol-1 cristão, e, como tal, revereircic

e adoro o Deus que criou o céu, a tetra, o Ír1âr' e tudo
aquilo que êles encerram.

Perênio:
Muda de opinião, eu te peço, e jura pelo

gênio de nosso mestre, o imperador Cômodo.
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Apolônio:
Não. E impossír,el. Não posso presrar o

juramento solicitado. Mas posso jurar pelo vercia-
deiro Deus que venero o imperador e gue Íezo por
Sua Majestade.

Perênio:
Vamos, muda de opinião, sacrifica aos ,Jeu-

ses e à imagem do imperador.
Apolônio, sorrindo:

Sôbre a conversão e o juramento jâ me
expliquei. Quanto ao sacrifício, escuta o que voll
dizet: Eu e todos r:s cristãos, oferecemos ao verda-
deiro Deus um sacrifício espirítual. Todcs os ,Jras,
rogamos a Deus invisívei do céu por Cômocio que
reina sôbre a terra.

Perênio, encerrando o interrogatório:
Deixo-te tempo, Apolônio, para que Celi-

beres sôbre tua vida

Três dias depois, Apolônio compareceu ciiante
do prefeito pela segun da vez.

A assistência era grande, compondo-se de sí.rÍlâ-
dores. conselheiros e homens de grande saber.

Díante do senador prâso, leu-se o pÍoCcsso-
verbal da prim eira audiência, que Apolônio, nuito
.di-gna e empertigadamr:nte, ouviu sem _se coulover.

SEGUI\DA AUDIÊNCIA

Perênio:
Que decidiste, Apolônio.?

Apoiônio:
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Permanecer fiel a Deus, como ficou estabe-
lecido nas Atas gue nos dizem respeito.

Perênio:

Considerar.do a decisão do Senado, âcoflse-
lho-te a mudares de pensar. Venera os deuserj gue
nós tocios, homens, veneramos e adoramos, e vive
conosco

Apolônio:

Conheço a decisão do Senado, Perênio. mas
tornei-me um serviior de Deus paÍa não mais ',lene .

rar ídolos feitos peia mãr:, do homem.

Perênio:

47

Apolônio, tu te lembras
nado? De que os cristãos não
têncta?

Apoiônio:

Eu sei, mas uma decisão humana não podc
prevalecer contra rlma decisão de Deus. Qu.anto
mais se executam cristãos mais Deus aurnenta-lhes
o número. Recordo-te gue Deus decretou a nnorte
de todos, ricos e p<ibres, livres e escravos, grandes
e pequenos, sábios e isnorantes. Depois da ur.orte,
todos serão julgados. Há uma diferença na rnorte,
Nós, cristãos, morremos todos os dias para as nossas
paixões. Assim, não tememos morrer por nusso
Deus. Seja vivo, seia morto, estamos no Senhor. A
febre e a disenteria podem levar-nos. E,u mesmo
posso morrer, ou de uma ou de outra.

Perênio:

Então estás decidido? Apolônio. apraz,te
morrer?

da decisão cio Se-
úem direito a exis.

-
http://www.obrascatolicas.com



PADRE ROHRBACHER,

Apolônio:
É-Íre agradável viver, Perênio, mas nãtr

temo morrer, por emor à vida eterna e rrerdadeira
Perênio:

Não sei o que clueres dizer, não compreendo
sôbre que ponto de direito queres esclarecer-me,

Apoiônio:
Que mais poderia dizer? É a palavra dt

Deus - ou o Verbo do Senhor - gue esclarece os
olhos: é inútil a uln homem dirigir a palavra a ho..
mens incapazes de pensar. como a luz resplanciecerj
para os cegos.

_ Eis que, da assistência, toma a palavra um ÍrlO-
sofo cínico, e diz:

Apolônio, assim tu te prejudicas a ti me:mo,
tu te desencaminhas: tua linguagem é incom prteen-
sível.

Apolônio:

a verdade parece divagação aos gue não qLlereln
compreendê-la.

Perênio:

NOs também sabemos que o Verbo do
Senhor forma a alma e o corpo do justo, que reconhe-
ceu e aprendeu o que é agrad âvel a Deus.

Apolônio:
Êste Verbc, do Senhor, nosso Salvador, que

se .f.êz homem na f irdéia, ê o justo por excelêr.cia,
está cheip da sabedoria divina, ama os homens,
Deu-nos a conhece:: gual é o verdadeiro Deus, qual
e o fim do homem. Peios sofrimentos, expiou os

I
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nossos pecados. EnsiroU-ÍtoS a sufocar a cólera,

-odera. os desejos, conter os apetites, expul:;ar a'

haviam anunciado. Nos c'' honramcs antes de tudo,
porque ensinou aclmiráveis preceito-s 

- 
de vida, E

quando mesmo a d<--,utrina da imortalidade da aima,
do julgamento e da resstlrreição seja, como vos o
a."á"., um êrro, sujeitar-ÍIos-eÍIos, voluntàriamente,
a esta ilusão, porgtle nos ensina a bem viver e nos

dâ a esperança da Vida futura, no momento mesmo
que, em baixo, sofremos o contrário.

Perênio:
Esperava, Apolônio, que tu voltasses desta

ilusão e, conosco, venerasses os deuses.
Apolônio:
,- E eu? Eu esperava gue, se não me proihisses

assim, poderia abrir os olhos de tua alma para as

verdades.
Perênio:

Gostaria de te absolver, Apolônio, rnas

veio-me impedido pelo decreto de comodo. Tccia-
via, farei éo* que te tratem com humanidacie na

execução da sentença caPital.

49
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A cátedra de São Pedro.

t-
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Apolônio:
Graças seiam tributadas a Deus por tua

sentença!

Num abrir e fechar de olhos, os carrascos âpo-
deraram-se de Apclônio e, sem tardança, dei:api-
taram-no.

Embora as Atas silenciem sôbre a posiçào do
santo mártir, São ferônimo, no entanto, assegura que
Apolônio era senaclor. Que era personagem de ele-
vada categoria, ve.m.o-lo pelos diálogos acima ttâÍls.
critos, tantas as deferências gue lhe f.ez o prefeito
Perênio. Nota-se o tom calmo das audiências, às
vêzes um certo carinho, de ambas as partes, cha-
mando-se pelos nomes.

51
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SAN]'A AYA

E

SANTO HTDULFO (*)

Ayu era filha do conde de Ardennes, Brun''.rlfo,
e espôsa de Hidulfo, filho dum outro Br:unulfo.

Ayu e Hidulf,-r viveram na continêncrâ, corrsâ-
grados a Deus.

No ano de 665, Hidtrlfo retirou-se na abadia de
Lobbes, para ali terminar na oraÇão e na medriaçãc
uma vida tôda ela votada a praticar bcas obras,
falecendo muito santa e suavemente no dia 23 de
junho de 707,

As relíquias jazem em Binches, para onde fc,ram
transferidas a 4 de abril de 1409.

Há quem lhe tenha dado o título de bispo. rnas
Santo Hidulfo não o foi. 'ConfunCem-no 

corn São
Teodulfo, que governou a abadia de Lobbes dcpois
de Santo Llrsimer.

Ayu faleceu em Chateaulieu, ao lado cia tia,
Santa Valtrudes, no mesmo ano, supõe-se, q'rle o
marido.

Morta, um grande número de curas se r eali-
zatam à beira do túmulo. Invocam -rrà, principal-
mente, nos casos de processos injustos. Por quê?
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em litígio estavam ao lado da tumba, pôs fim a QUes-
tão dos bens contestados, dizendo que os havia
doado legalmente à igreja de Santa Vaudlru, o gue,

então, sancionava. Aquilo, definitivamente, errcer-
rou a pendência.

Santa Ayu é h.onrada em Mons com urn culto
particular.

No ciia 6 de julho de
Mirepoix estabeleceu-lhc a

18 de abril.

1314, o bispo Pedro cle

festa que se celebra a

***
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Sacerdote e Mártir

Perfeito nasceu em Córdov'a, Espanha, na
época da ocupação moura.

Aplicando-se muito afincadamente ao estudo'
da Escritura santa, assimilou conhecimentos extra-
ordinários. Ordenado padre, PerÍeito deCicou todo
o tempo em instruir: e consolar os fieis que o jugo do
opressor f.azia gemer.

Um dia, detido por alguns árabes, foi convi-
dado a dizer o que pensava de Nosso Senhor Jcsus
Cristo e de Maomé.

PerÍeito explicotr-lhes, calmam ente, e com
muita luz, o que a lgreja ensina, e sàbiamente, sôbre
a divindade do Salvador, daguele gue á o reclcrrtcr
do gênero humano.

Quando terminou, calou-se, achandc prudente
nada dizer sôbre Maomê, paÍa não irritar os seus
aprisionadores.

Os mouros insistiram. Que falassem sern cons-
trangimento. Prometiam-lhe gue não se irrit;triarn
com o que lhes dissesse.

Perfeito, entác, falou-lhes de como os cnstãos
olhavam Maomá - como um falso profeta âca-
bando por _exortar os gue o ouviam a sair daquele
estado de danação em que jaziam.
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Os mouros ficaram indignados, mas como ha-
viam prornetido que não se irritariam, abafaram os
sentimentos, retiraraffi-se e deixaram que o cristão se
fôsse em paz.

Todavia, aquêles mouros principiarem a coÍr-
certar um plano gue lhes possibilitasse vingar o pro-
Í.eta ultrajado. Não estavam iâ desatados do
prometido?

Assim, um dia, quarido pilharam ocasião pro-
pícia, apoderarârrr-se cio santo sacerdote e, prêso,
levaram-no diante do júz árabe, apresentancio-o
como blasfemador.

Condenado à morte, carregado de ferros, ati-
raram com Perfeito numa terrível prisão. E ali ticou
êle à espera do dia em gue, à sua maneira, os rlaorne-
tanos celebram a páscoa.

O Santo preparou-se para o martírio a orar e a
dia da execução, morreu herôicamente,jejuar. E, no

confessando
o Alcorão.

)esus Cristo e maldizendo Maomé, mais

Era no dia 18 de abril do ano da graça de 850
Os cristãos conseÍruiram apoderar-se do corpü do
santo homem e o enterraram na igreja de Santcl
Acisclo.

O culto de Sãc. Perfeito chegou à França, e no
século XII, em sua honra, cantava-se uma missa, na
catedrai cie Paris, todo dia 18,

t**
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Bispo e Conf essor

|ubino, ou Gebuínc, era filho do concie de
Dilon,' Hugo, o Terceiro.

Arcediago de Langies, )ubino, erl 1077 , era
arcebispo de Liáo, em substituição de Humberto,
deposto como simoníaco.

Conta-se que, para fugir ao cargo, porque deie

se achava indigno. foi esconder-se atrás do altar,
num canto, onde o descobriram e tiraram à fôrça.

' Vigiado até o domingo, dia em que se realizaria
a sagraçáo, 17 de setembro, Sáo )ubino foi_sagrado
por Hugo de Die, que, comunicando o papa São Cre -
gório VII, solicitou o pallium para o rovo prelado,

|ubino, então, viajotr para Roma, e ali, lend<,

sido recebido com grandcs honras, foi feito prrflaz
das Gálias.

Regressando a Liáo, o Santo aplicou-se com
grande ardor a.o trabalho de restabelecer a fé e a dis-
ciplina na diocese que o céu lhe dera. E ,: zêlo incan-
sável, mesclado a u(na suavidade gue congutstava
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corações, colheu grandes frutos. Era tão moclesto,
que nas cartas náo assinava senão padre de Lião,
á"rpr"rando a dignidade da qual procurava tugir.

São |ubino faleceu em 1082 e muitos miiagres
foram conseguidos por sua intercessão.

Os calvinistas, tend.o profanado, em 1562, a

igreja de Santo Irineu, onde fôra o Santo enterrado,
não lhe tocaram no corPo.

tr*
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sÃo GALDINO DE MILÃO (*)

Bispo e Conf essor

Galdino nasceu numa nobre família. a de La
Sala, e era filho de um co:rceituado gentil-homern de
Milão.

Padre, o Santo foi arcediago e depoi-s chanceler
da Igreja de Milão. Foi, principalmente, o esteio, o
braço direito do arcebispo Huberto, quando do
cisma que nasceu depois do falecimento do papa
Àdriano IV, desaparecidc no ano de 1159.

Eleito Alexanclre III, um intruso chamado Ota-
viano, que tomou o nome de Vitor IV, foi-lhe oposto
por cinco cardeais descontentes.

Frederico Barbarroxa tomou o partido dcrs cis-
máticos . Jâ exacerbado com Milão, que em 1159
havia recebido com desgôsto os comissários que
enviara para criar conselhos, ao saber que os rrila-
neses reconheciam Alexandre III ao invés de Ota-
viano, enfureceu-se tremendamente. Sitiou, cntão,
a cidade e, por seis mêses, para vingar-se rio que lhe
f.aziam, tratou-a com o maior rigor.' Huberto, saindo secretamente de Milão, âcorr-
panhado de Galdino e mais algumas pessoas
que lhe estavam afetas, foi viver ao pé do papa que
reconheciam como o legítimo representan.e dc Sãç,
Pedro.I http://www.obrascatolicas.com
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Era em Gêno\Ía, e Alexandre III, não se vendo
ali em segurança, transferiu-se pàra a Fra.nçâ, coÍr-
sigo levando o arcebispo e Galdino.

Na França, viveram êles por alguns anos, ora
em Montepeliier, ora em Clermont, iít em Ma-
guelone

Quando Vítor IV faieceu, corria o ano de I 164.,

todos pensaram que, afina!, chegaria o cisma ao íim.
Mas foi puro engano. Frederico e os dissiclentes
substituiram-no por outro o antipapa Pascal III.

Ora, naquela altura, os romanos insistiam com
Alexandre III para que retornasse a Roma. E o
papa, ouvindo-lhes o clamor, para a Itália zarpoll enl
1165. Fluberto e Galdinci, mais uma vez, âcornpa-
nharam-ÍIo.

Ao passar pela Sicília, o rei daquela ilha os
reteve por alguns dias. Pouco depois, estavam em
Benevento. Dali, o papa maçdou que Galdino fôsse
a Roma, criando-o cârdeal do título de Santa Sabina.

Huberto permaneceu em Benevento, e ali fale-
ceu, depois de curta doença, em 1166, no dia.2S de
março.

Em Roma, Alexandre III convocou o que pôde
do clero de Milão. E Galdino, eleito arcebispo, foi
solenemente sagracio pelc próprio papa. Era a 18
de abril de 1166, segundo domingo depois da
Páscoa.

Mrlão jazia em ruínas. Os habitantes, disper-
sos. A cidade virria modorrando, tôda ela coÍn
aquêle ar de triste abandono.

Em 1167 , porám, reconquistou a liberdade. E
Frederico Barbarroxa, sentindo-se inseguro, cie.ixou
Milão secretamente e buscou a Alemanha.

59
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Galdino trabalhou com ardor paÍa liguiciar o
cisma, como legado na província de Milão, cÍepcndo
os bispos gue se negavam a abandonar o partido do
antipapa.

Em cinco ou seis anos, transformou a Igreja:
sagrou novos prelados paÍa Bérgamo, Lodi, Alba,
Cremona, Asti, Turim, Brescia e Novara. Em Ale-
xandria, criou um bispado. Na propria diocese, prin-
cipiou sistemática pregação. E socorreu r)s pobres,
restabeieceu antigos usos da Igreja ( 1 ), elaborou
muitos regulamentos, combateu tôda a sortc de
heresias.

São Galdino faleceu em pleno tr:abalho. Era
um domingo de 1176, e o Santo pregava na igreja de
Santa Tecla, guando, finda a prédica, sentiu-se mal.
Desmaiou, caiu no púlpito, e, quando o socorreíam,
já se havia ido para Deus.

Era no dia 18 de abril, justamente no dia do
aniversário, o décimo, u^e sua sagração.

Enterrado sob o púlpito mesmo onde estirrera
tão calorosamente 3 pregâr, transferiram-lhe o corpo
para a catedral em 1548.

Em 1582, São Carlos Borromeu deu uma parte
de suas relíquias ao bispo de Bolonha. F'oi aquêle
Santo gue lhe fixou a festa no dia 18 de abril, festa
que se celebrava no décimo-segundo domiiigo depois
da Páscoa.

r**

(1) Principalmente o rito ambrosiano (N. do Atual.).
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BEM-AVENTURADO TIAGO DE

OLDO (*)

Conf essor

Tiago nasceu em Lodi. Ca

dament e até a morte do Pai,
comum acôrdo com a esPôsa

amante das mundanas coisas,

levar a vida buscando tôda a sorte de prazeres.

Quando a peste se abateu em Lodi, mudou-se

para aCâsâ do sogro.e, um dia, tendo entrado numa

igr"i" dedicada ; São Marcos, sofreu completa

mudança.
Tiago, tocado por Deus, era outro homem' E

desejou ábardonaÍ-a espôsa para poder deciicar-se

exclusivamente às práticas de devoção.

A mãe, porém, oPôs-se.

Pouco mais tarde, Tiago obteve o conselti-
mento materno. A mãe e a nor a f.izetaÍI-Se terciâ-
rias, e êle, transformando a casa em que vivia em

oratório, que dedicou a São |uliano, vendeu iodos
os bens e distribuitr o dinheiro aos pobres.

Retirado num arrabalde de Lodi, perto de uma
igreja dedicacia a Sáo Bassiano, ali .riveu com attste-
ridade.
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Lodi, então, passava por uma fase do agrtação,
de discórdias, e T,ago ,ráti.irrou-lhe a d."át.;ã;:

Em 1 404, faleceú, e c seu confessor, irmão Éu-*-
siano Dardalão, sepultou-lhe o corpo no oratório dc
são- Juliano, onde, sete anos depoís, foi e,conrrado
perfeitamente incorrupto.

Em 1587, transferiram-no para a igreya de
Santo Egídio.

o bem-aventurado Tiago de ordo operou inu-
meros milagres depois da morte.

PADRE ROHRBA

***

t--
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BEM-AVENTURADO ANDRÉ
HIBERNON (*)

Confessor

André, filho de pais originários de Cartagena,
nasceu em t534, perto de Múrcia.

Batizado na igreja-catedral desta cidade, 6ndc
o tio era capelão, o bem-aventurado, toclavia, passou

a infância em Alcantarilla e a adolescência, corn url
outro tio, em Valência, cidade que deixcu qtlando
nos vinte anos.

Tendo trabalhaclo com ardor, economizou coll-
siderável quantia, que destinara à irmã , paÍa, assint,

assegurar-lhe certa posição social."A 
caminho, poiém, foi assaltado por um bando

de ladrões. Despoiado do que levava, longe cte se

abater, conformou-se. O sucedido abria-lhe 65 6lhos.
Principiou a meditar em guã o f.râgeis erarn os lrerrs
da terra , ? d alegria que lhe ia na alma, porque pen-
sava na recepção que lhe fariam, ao chegar tãc
enriquecido, transfr.lrÍrou-se eÍl dor, por só pensal
em coisas vãs,

Andre santificâvâ-se.
Resolveu, enfáo, sem mais delongas, cc'nsa'

grâr-se ao Senhor. E, torcendo a rota que o levava
para Múrcia, dirigiu-se â Cartagena.
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Ali, aos observantes, pediu-lhes que o admi-
tissem.

Aceito em 1556, Andre em 63, passou para os
descalços da província dr- São |osé, onde os olrser-
vantes eram mais rigorosos.

O jovem, desde aquela data, nume pcsb,rezd
extrema, dado todo à prática da quotidiana peni-
tência, tudo Íazia para encaminhar a alma a mais
alta perfeição.

Olhando-se como o mais ínfimo dos homens e
o maior dos pecadores, ciesincumbiu-se c()m htrmil-
dade dos mais obscuros e aviltantes serviços do
convento.

A bondade, grre o caracter izava, um dia, fê-Ic.,
sair pelas ruas, a Ínendigar, a levar nos ombros os
fardos que, de ordinário, levam os animais de
carga.

E a Deus, quando o povo o olhava com ternura
e elogiava, dirigia-.se, com imensa tristeza, e i,izia:

Meu Deus, f.azei com que eu seja verdadei-
ramente como eu julgo qlle o sou.

Austero , jejuando ccm grande rigor, Ílâc?rârl-
do-se sem piedade, tôda a vida do bem-âverturado
Andrá Hibernon foi um contínuo e incansávei subir
para o céu.

Usando um terrível cilício que êle mesmo tizera
com grosseiras lâminas de bruto ferro, disciil! ina-
vâ-se ate o sangue. Por espírito de pobr eza, pro-
pôs-se uma obrigação que devia cumprir sempre s
s_empre: a de não deixar gue nada se perdesse.
Assim, quando então se encarregava do refeitório,
recolhia, com todo o cuidado, tôdas as sobras que
ficavam sôbre a mesa e dispersas pelo chão, rlesmo

http://www.obrascatolicas.com



65VIDAS DOS SANfO§

pequeninos grãos e ínfimas migalhas de pão, e mis-
turando-os à água, num caldeirão, com aquiir., no
dia seguinte, alimentâvâ-se.

O socorro aos pobres era sistemático. E, ouau-
do podia, recomendava-os às pessoas caridosas.

André aplicou-.se afanosamente ao trabaiho de
levar pecadores a Deus. E a sua palavra infiamada
e o clarão da sua virtude converteram 3 mutros e
empedernidos desviados, mesmo a mouros, então em
grande número na And aluzia,

Como um novo Benedito, ignora rte, rluminado
pela graça divina, a quantos sábios doutôres, vindos
cie longe, para consr"rltá-lo sôbre êste ou aguêle árduo
ponto cia Escritura santa, não maravilhou com a sin-
geleza dos esclarecimentos tão concisos guanto
sublimes?

Como a presença de Jesus na eucaristia o punha
numa euforia sem par! E o que de mais honrosr> lhe
parecia , eÍa, durante a rnissa, a1'udar o padre no
santo sacriiicio. Aludar! Auxiliar! Sempre e serr-
pre alegrar-se com as coisas mais pequenas, ocupar-
se com o que o deixasse mais despercebidc de todos.

Depois da comunháo, como o f.azia São [.:ran-
cisco, q Pobrezinho, ficava imóvel, todo, e só, absor-
vido em Jesus Cristo, alheío a tôdas as prec)cupações
terrestres, inundado de uma alegria que não tinha
limites.

Grande era €L devoção do bem-aventtrrado
Andre por Nossa Senhora. Visitava-lhe constnnte-
mente os santuários, recitava-lhe o pequeno o[ícro,
rezava-lhe a coroa das sete alegrias. E os arrjos,
recompensando-lhe a angélica pureza da aima, visi-
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tavam-lhe
guase nua
didade.

Deus
profecia.

Quatro anos antes da morte, soube do dia e da
hora em gue deixaria a terra, para ft gozar do céu.
E, guando aquêle momento chegou, era de ver o
júbilo gue do bem-aventurado André se apossou.
Recebeu os últimos sacramentos com incomensu-
rável satisfação.

Terminada a coroa de Maria, docemente entre-
gou a alma nas mãos do Criador. Estarra então no
convento de Gandia, era no dia 18 de abril de 1602
e desaparecia com rsessenta e oito anos de idacie.

Os milagres gue ocorreram foram infindos.
Pio VI beatificou-o, solenemente, no dia 22 de

maio de 779t.

com muita freqüência a humilde cela
de objetos necessários à mínima cof,o-

concedeu-lhe o dom dos milagres e da

***
I
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BEM-AVENTURADO FRANCiSCO
REGIS CLET (*)

Lazarista e Mártir

Francisco Reçyis Clet era de Grenoble, onde
nasceu em 1748, numa família que se orgulhava de
ser cristã.

Entrando na congregação dos padres da Mis-
são, ou lazaristas, foi em Lião gue te.rminou o novi-
ciado e os estudos teológicos.

Em 1791, foi para a China. Embarcara em
Lorient no dia 2 de abril, permanecera alguns meses
em Macau, depois dirigiu-se para a neissão de
Kiang-Si.

O estudo do chinês foi-lhe penoso, como penoso
o clima que suportou com espírito de penitência.

Francisco Regis trabalhou pelos doentes e pela
salvação das almas. Deixando Kiang-Si, avançou
país a dentro e chegou a Hou-pe. Dali, Cemarrdotr
Hou-Kouang.

Aqui, um pagão, reconhecendo-o missronário,
denunciou-o ao malldarim da cidade vizinha,

Prêso no dia 6 de junho de I 819, perto de Hou-
gan-fou, Francisco Regis foi interrogado e, erl se-
guida, torturado.
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Conciuzido a Ou-tchand-fou, onde seria irl-
gado, viajou durante vinte dias, vinte dias de cruéis
torturas mfligidas por soldados grosseiros, dcsal-
mados e todo-poderosos.

Encerrado num cubículo onde já se achava ur,r
velho conhecido, um padre chinês chamado Chen,
com dez outros cristãos, o futuro mártir sentiu-se
consolado.

Francisco Regis Clet foi condenado a ser
estrangulado. Sancionada a sentença pelo irnpera-
dor cumpriu-se o martírio a I 8 de abril de 1 820.

O heróico con.fessor de |esus Cristo foi enter-
rado na encosta da montanha Vermelha. Em Paris,
na casa de São Lâzaro, conservâ-se o hábito Gue ü
mártir envergava no dia da execução.

Em 1900, Leão XIII beatificou-o.

Em Messina, na Sicília no mesmo dia, a urorte
dos santos mártires Eleutório, bispo da Iliria, e Ãntia
sua mãe. Celebre pela santidade da vida e a virtudc
dos milagres, êste bispo [oi, quando do imper:adoi'
Adriano, deitado sôbre um leito de ferro ardente,
depois sôbre uma grelha qLle se enrubesceu ao [,rgo,
atirado numa caldeira cheia de azeíte e pez ferven-
tes, exposto aos leôes que não lhe f.izerarn qualcluer
mal, e, afinal degoiado com a mãe.

Na Irlanda, São Laseriano, ou Molias, ab;rde c
confessor. Descendente de Aedan, rei da Escócia
por sua mãe Gemma, abraçou a vida monástica já
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bem entrado em anos. Sob a direção de Fintan, que
foi discípulo de Columbauo, em Iona, Laseriano foi
sagrado bispo pelo papa Honório I, que o Í.ez seu
legado apostólico na Irlanda. Faleceu em 639.

Na Italia, Santo Eusébio, bispo de Fano e coil-
fessor, falecido em 526.

Em Augsbourg, Santo Wicterp, bispo e con-
fessor. Nascicto em Epfach, perto de LandsberS, foi
abade de Elwangen, depois bispo de Augsbourg,
Reedificou a igreja de Santa Afra destruída pelos
bárbaros. Faieceu em 749. O corpo, enterraco em
Epfach, foi transfcrido em 989 para a )greia que
reedificou, onde rá lronraclo no dia l8 de abril.

Na Palestina, São João, o Isauriano, confessor,
falecido em 820.

Na Calcedônia, São Cosmas, bispo e confessor.
Originário de Constantinopla, depois de ter sido
monge, foi feito bispo de Calcedônia. Lutou pela
ortodoxia durante a perseguição iconoclasta. Exi-
lado, morreu de facliga e de melancolía (século IX).

Em Constantiaopla, o bem-aventurad.o ]oão de

|anina, ou de Épiro, mârtft. Alfaiate de profissão
depois da morte ios pais transferiu-se de lanina,
onde nascera , paÍa Constantinopla, onde sendo
acusado de ter ab:,ndonado a religião de Maomé,
torturado, foi queirrado vivo em 1526.

Em Messiva, Sáo Corebo, prefeito, o qual,
converticio por Santo Eleutério, morreu sob o fio da
espada.

I
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Em Bressa, São Calógero, mártir gue os Santos
FaustiRo e ]ovita haviam atraído paÍa o conheci-
mento de ]esus Cristo, e gue perseverou até à morte,
ocorrida sob o mesmo imperador.

Na Toscana, no monte Senário, o bem-av ettttt-
rado Amideu, confessor, um dos Íundadores da
ordem dos Servitas, conhecido pelo amor ardente a
Deus.

\

***
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19, DIA DE ABRIL

SÃO LEÃO IX,

Polro

de Hugo Capeto, remont ava, por Santa Matilde,
espôsa de Henrique o Caçador, a Carlos Maglo e a
Witikind. Um dos ancestrais, o conde Hugo I, que
abraçou a vida monástica em 940, foi o tionco
comum dos príncipes da Lorena, dos príncipes dc
Hohenloche e dos condes de Habsburgo, que ainda
subsistem. O conde Hugo. IV, pai de Bruno, era pri-
mo do imperador Conrado. A piedade eÍa, tanto
quanto a nobre za, vma herança de família. Os avós
paternos, o pai e a;náe, após terem sido distinguidos
no mundo, renunciaram a tudo e se dedicaram a
Deus em mosteiros que haviam fundado, entre os
quais estava o de Hesse, perto de Sarreburgc. O
1'ovem Bruno não tinha mais do que cinco anos,
quando sua mãe, que o alimentava pessoalmente, o
colocou nas mãos de Bertoldo, bispo de Toul e ter-
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ceiro sucessor de São Geraldo, pâra insrruí-io nas
artes liberais e nasi letras.

Sob, a orientação esclarecida de Bertol.{o, a
cidade de Toul se tornaia uma escola mais fic-rres-
cente do que antes fôra. Para ela afluíam as crian-
ças nobres. La o jovem Bruno encontrou dois dos
primos: urr, Íilho do duque da Lorena, outro, do
duque de Luxemburgo. ChamâvâÍl-se ambos Adal
beron. O primeiro morr.u jovem ainda; o segunCr;
tornou-se mais tarde bispo de Metz, e aliava ao
estudo das ciências a prálica das virtudes. a mortifi.
cação, os jejuns, as vigílias. Foi preceptor particular
do primo Bruno, rnais v:lho e mais acliantaciti nos
estudos que era. Unidos por laços de sangue e clc
amizade, os dois primos faziam progressos maiavi-
lhosos. Estudaram a princípio o que era chanradc,
nesse tempo, triviumr Çue compreendia a gramelica,
a retórica e a dialetica; distinguiraÍl-se na prosa e
no verso e exercitaram-se âté na defesa e no illiga-
mento de causas. Estudaram, em seguida. conr não
menos êxito, o guadrivium, ou seja, a aritm êtica, a
música, a geometria e a astronomia. O progresso
nas ciências não impediu o progresso na piedacie. O
;'ovem Bruno, com o dacorrer dos anos, ia desenvol-
vendo um caráter sempre mais amável. A graça di-
vina aperfeiçoava nêle um quê natural. Era afável
e atencioso para com todos. Obedecia com boa .zon-
tade, náo sômente aos superiores e aos iguais, como
também aos infericres.

Um dia, após ter terminado os est'-tdos, diri-
giu-se a um dos castelos do pai, na Alsácia. Er;r du-
rante o verão. Quando e.stava dormindo, 1;ela iarde
um réptil venenoso lhe picou o rosto. Segttiu-se
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uma inflamação que o colocou em perigo. Temia-se
que morresse. quándo um- venerável ancião, que êlc

úconheceu como sendo S ão Bento, Ihe 
'pareccu 

e

lhe deu cura imediata. Bruno se encheu, então, de

grande afeição pela vida monástica. Parace Ínesmo
tê-lu abraçado, porque, Pouco arttes de mc-rrer,
dizia: <<Vi a cela, que habitava como mollge, tr,lns-
formada em vasto palácio; e devo ir ago]:a ç,ara a
morada estreita do túmulo>>.

O bispo Bertoldo, que o havia educado, íÍIo-r-

rendo, foi substituído por Hérirnan. Da mesma
forma, submeteu-sc a.êste. Tinha grande conipai-
xão dos que sofriant, partrcularmente dos rrrongcs cla

Santo Evro, contra guem bajuladores e invelcsos
haviam predisposto o bispo recentemente clesig-
nado. Bruno tanto os defendia corajosamente, como
chorava com êles. Conseguiu, com sua autoridatle a

mantença da vida canônica no claustro de Santo
Estêvão, que era a cateclral. Tendo sido ievado
pelos pais á côrte do imperador Conrado, da faníiia
ãuqr"i"s, atraiu sôhre si as simpatias de todos' Era
de fisionomia táo ;heia cie graça e pruclência que,
para o distinguirem dos outros que tinham o rlesmo
nome, Ihe acrescentavam o epíteto, o Bom. O lnpe-
rador e a imp zratriz tinham-lhe tanta confiança nas

decisões e discrição, que o admitiam às reutriões
mais secretas, s na,Ca Í.azíam sem tomar-lhe o ccllsc-
lho. Pensavam elevá-lo a uma posição das inais

eminentes da Igreja, e do império. Bruno se âii>Jce-
beu disso, t rui, jovem gue eÍa, prometeu a i)eus
aceitar com muito mais alegria a igreja mais pobre,
se a Providência para tanto o chamasse, que o lu-gar

mais eminente e mais rico para o qual o imperador
queria roÍreá-lo, por aÍeição carnal.
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Aos vinte e três anos, como diáconor âcorflpâ-
nhou o rei conrado na viagem dêste à Lomburái".
O bispo Hériman, ao cair ãoente, encarregou-o de
conduzir as tropas do bispo de Toul ao serviço do
príncipe- 

- 
Nessa miLícia se.cuiar, Bruno emDregãu tal

sagacidade e tal previdência, que se chegou â af.ii-
ear que jamais devia ter-se ocupado de outra coisa.
Traçava êle mesmo os campos, 

-forrrecia 
a todos e a

cada uÍrr, em tempt, e lugar, tudo quanto era neces-
sário, de tal sorte que tanto os nobres como os pâr-
ticulares não tinham outra coisa com que se ocupar
do gue suas próprias pessoas. Isso foi ám 1026. 

»

Durante a expedição, o bispo Heriman veio a
aresma. Imediatamente, o
nânimemente, escolheram
Escreveram duas cartas,

ourra ao próprio Brur". E*t;r:I:*"3"t"j, ffffiÍ:-
dações quotidianas às quais estavam expostos nos
confins dos três reinos, da Lorena, da Borgonha e de
França. O rei da Lorena e da Alemanha encon.-
travam-se muito longe para os defender, enqtranto
os reis dos franceses reir.indicavam a cidacie para
tôdas as maquinações possíveis. Faltava-lhes, pois,
.um pastor nobre e sábio, capaz de repelir todós os
inimigos. Êsse pastor não era difícil de ser ercoÍr-
trado, pois o sufrágío unânime do clero e do povo
havia designado Bruno, parente do príncipe, querido
de Deus e dos homens, eclucado na santa lgreja,
instruído, de comportamento exemplar, o qual, pas-
sando pelos diversos degraus, fôra, canônic aménte,
elevado a diácono. Não sômente os habitantes da
cidade e dos arredores, mas tôda a população da
vizinhatrÇâ, os bispos da província também, concor-
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daram em pedir gue fôsse êle nomeado. O rei devia
concordar, ou, então, não conceder nenhum outro,
"porgue , diztam, temos a palavra do bem-aventu-
rádo Celestino. Cada qual deve receber o Íruto de
sua milícia na igreja, onde passou a vida em todos os
ofícios. Não deve, de forma alguma, usurpar o
sôldo ou a recompensa devidos a um e a outro; gue
os clérigos tenham a faculdade de resistir, guando
vêem gue estão sendo sobrecarregados; gue não
temam repeiir o que se pretende impor-lhes; e, se não
recebem a recompensa que merecem, gue tenham, âo
menos idéia clara sôbre o gue os deve reger>>. São
Leão fala no mesmc- sentido, guando diz: <<Ninguém
deve ser ordenado pelos gue não o guerem, nem o
pedem, com receio cie que a cidade despreze ou odeie
um bispo que ela não dese;ou, e gue se torne menos
rehgiosa do gue convém gue seja, se não.pode ter
guem cieseja". For assim gue a igreja de Toul falou
ao rei Conrado, acÍescentando que, se o poder ter-
restre podia f.azer prevalecer a violência contra tão
evidente e tão canônica autoridade, não poderia
tirar-lhes a afeição pelo eleito. Por fim, conjuratam
os príncipes todos a considerar antes a utilidade da
Igreja de Deus do gue o interêsse dos seus parentes.

Na segunda carta, informavam Bruno de ter
sido êle eleito unânimemente e pediam confirmação
da parte do príncipe. Pediam-lhe pelo amor de Deus

igreja pobre e humilde. )á gue essa igreja o alimen-
tara durante a infância, tinha, então, o direito de ser
alimentada, por seu turno. Tendo tido a glOria de
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educar tal personagem, merecia tê-lo como pastorl
para que pudesse dizer cle maneira especial: Co-
nheço minhas ovelhas e elas me conh"cã*. Não se
ignorava gue o rei da terra, em considcração do
parentesco e do mérito, o destinav a a qualguer coisa
de maior. Se Bruno, porém, ouvisse os pedidos da
sua igreja, rogavam ao Rei dos céus conceder-lhe,
tanto no céu como na terra, honras maiores ainda;
se ao contrário, os desprezasse, por causa da ambi-
ção terrestre, por uma dignidade mais elevada, a jus-
tiça divina, vinga,'rdo-se do seu desprêzo, nãc só
faria com gue lhe faltassc tal dignidade, como r.arfr,-

bêm o impediria de chega.r a obter qualguer honra.
O rei Conrado e o diácono Bruno receberan',

as cartas. Ficaram ambos perplexos. O rei ensan-
tou-se de ver o' jovem parente tão elogiado e tão
querido por todos. ,Mas sentiu-se agastado por não
poder conceder-lhe uma dignidade mais alta. f'emia
ofender a Deus resistindo a um voto unânima da-
guela igreja. Lamentava não poder f.azer nada gue
correspondesse ao mérito da pessoa. Nesse tumul-
tuar cie pensamentos, .sôlicitou a 'Bruno, por
intermediários, eue não aceitasse, fazendo-o \rer a
devastação dessa igreja, sua pobreza, sua posiçã«l
nos confins do império, onde o imperador jamais
chegava. Êle devia preocupâr-se com sua própria
segurança e repouso, bem como com a amizacie do
príncipe, e fechar os ouvidos às instâncias dos que
mais tinham em mente sua própria necessidatie e
consolação do gue a segurança e honra dêle. Eis
o gue o rei lhe mandava dizer; mas Bruno estava
mais tocado com as cartas advindas da igreja de
Toul; era pobre a igreja? Mas êle se recordava do
Mestre Divino da humildade, gue foge guando o

F

http://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS
I

1T

guerem f.azer rei, e que vem espontâneamente à cruz;

e mais se recordavâ de sr:a primeira resoiução, de

preferir servir a Cristo na humildade, do que se vei:
elevado no mundo com perigo para a Sua consciêr-r.-

cia. Quanto mais procuravam demovê-lo ciessa

decisão, mais a ela se apegava. Por fim, apresentou
ao rei Conrado as 'cartas que havia recebicic da
igreja de Toul. O rei leu-as, impressionou-se atê
ur Íágrimas, e disse-lhe, após alguns instan'tes de

silêncio:

te manchares, de leve que seja, de simonia; pcrque.
sem duvida alguma, o que Deus começou para o teu
bem, terminará o mais breve possível. Lança as tuas
inquietudes na sua bondade, êle próprio te alimen-
bíâ, segundo a sua divina e infalíve! ,rtoo,essa,
Quanto áo t os.o conselho e à nossa aitda, qualquer

que em ti louvam desde a infância.- 
Com o consentimento do príncipe, Brunc dis'

punha-se a partir para a sua diocese. Apresenta-
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ram-lhe outras dificuldades: eram as hostilidades da
Lombardia. Para evitá-las, aconselharam-lhe o
caminho mais longo, porém o mais seguro. Êle
respondeu:

Abandor€Ílo-oos à divina Providência;
ninguem preiudicará quem ela protege. Se quiser
purifica Í-tÍte-' dos meus pecados pelo fcgo da tribu-
Iação, não me recusarei. Andemos pelo grande
caminho, e soframos corn alegria tudo o gue êste
soberano árbitro decidir a respeito de nós.

Atravessou então a Lombardia em iinha reta
com um cortejo considerável. Mas como a srmpli-
cidade da f.ê não excluía as regras da prudência.
Bruno, acompanhado sômente de cinco pessoas, pre-
cedia sempre um dia a caravana. Atravessou assim
tôdas as cidades, sem que ninguém o reconhecesse,
nem the dissesse uma palavra. Os inimigos, que
contavam encontr â-lo entre os de sua escolta,
viram-se frustrados em tôdas as suas ímpias lrâno-
bras. Chegou f.elizmente a Toul, no dia da Ascen-
são, 15 de maio de 1026, e foi entronizado no mesmo
dia pelo primo Teodorico, bispo de Metz, irmão da
imperatriz Santa Cunegunda.

O santo bispo de Toul era o mais belo homem
do tempo. O exterior era realçado pcr maravilhosa
elegância de costumes e maneiras. Tudo o que f.azia,
tudo o gue dizia, merecia a aprovação universal. À
prudência da serpente aliava a simplicidade da
pomba, de sorte que os sábios do século o conside-
ravam o mais prudente do: todos, e o estimavam pela
inocência de alma. Sua caridade era tão expansiva,
gue muitas vê,zes, de tanto distribuir acs pobres,
achava-se êle próprio pobre em meio às riquezas.
Sua virtude principal era a compaixão; jamais os
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seus aÍazeres o impediam, um dia gue fôsse, de ser-
vir uma multidão de pobres com as próprias mãos,
lavar-lhes os pés, a exemplo de Cristo, e dar-lhes de
comer. Sua piedade era tão terna, gue não se dedi-
cava à prece, "- público ou em particular, sem gue
o rosto e o peito ficassem banhados de lágrimás.
Primava nas ciências divinas e humanas, e$ecial-
mente na música, e compôs o
em honra do santo mártir o
Hidulfo, du bem-aventurada a
Gregório, opóstolo dos ingl e
sua paciência era tais, -Çue, se lhe acontecesse repÍe-
ender um de seus inferiores por gualguer Íalta, e
êste, levado pela impaciência, respondesle com inju-
rias, o santo- não replicava com golpes, mas com
compaixão e lágrimas.

Com isso, era de uma constância invencível nas
tribulações, Alguns dos principais do país, inve-
josos de sgu mérito e renome, tentaram denegri-lo
na côrte do imperador. Nada conseguindo, lria-
ram-lhe embaraços com o estrangeiró. Açularam
um conde das fronteiras da França, Eudes, conde
da-Campanha, a Í.aür a guerra contra o santo pre-
Fdo para arrancâ-lo à fidelidade ao imperador.
Bruno foi inguebrantável; as violências nãó o aba-
laram e as insidias não o surpreenderam; sua coÍâ-
josa caridade não sômente aliviava os sofrimentos

ia o bem aos próprios ini-

lÍ.lli:I:§;Tx*:,*
morto pelo dugue de Gozilon de Lorena. Enviado
como embaixador ao rei Roberto de FranÇâ, o santo
bispo granjeou o Ermor e veneração de todos com
tanta felicidade, pela sua prudência e santidade, gue

I
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estabeleceu uma paz dttrável, não sômente €:ntre

Bruno Í.azia todos os anos a peregrinação a
Roma porque tinha uma devoção extrema a Sã«i

Pedro, e ia orar todos os anos pelos cordeiros que
Deus lhe havia confiado. Um dia gue ali estava
acompanhado de mais cinco pessoas, tanto clér'rgos
como leigos, uma enfermidade pestilencial se esPa-
lhou entre êles. Uma vez atacado, não mais espe-

devoção especial. Todos os doentes gue experimen-
tassem dêsse vinho, qualguer quantidade que [ô.sse,

ficavam imediatamente curados. Quanto a êle pró-
prio, durante tôda s viagem, celebrava quase t.:dos
ôs dias a santa missa e exortava de maneira tocante
os povos que a ela assistiam a3 converteÍ, a Í-azet

(1) Vita S. Leon. IX. Acta SS., 19 de abril.
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transportado para a pnncipal igreja de W'orms,
onde viu imensa mulíidáo de pessoas vesticlas de
branco, entre as quais reconheceu um dos amigos, -o
arquidiácono Bezelin, gue morrera ao acompanhâ-lo

"*- ,*u de sua peregrinações. Perguntou-lhe o

que Íazía em meio àquela multidão, ouvindo então
qr. todos aquêles haviam morrido no serviço de
Éedro. Ainda não se recuperara da aclmiraçãc,
quando apareceu São Peclro em pessoâ, e anuirciou
que tôda 

-aquela 
multidão comungaria _das máos de

Éruro. Dá fato, tendo vestido os hábitcs pontifi-
cais, São Pedro m pessoa e o mártir Estêvão coll*
duziram-no ao altar, em meio a uma melodia ine-
Íável, e todos receberam de sua mão a hóstia. De-
pois da comunhão, pareceu que lhe dava cinco cáli-
ces de ouro, três a outro gue o seguia, e um só ao

terceiro. Tendo acordado, contou aos amigc-rs o

sonho, pensando no gue poderia significar. O Íuturc't

encarregou-se de decifrá-lo: foi eleito- pape 
^na

principa--l igreja de Worms. Ocupou a SC de São

Pedro durãnte cinco anos, o seu sucessor Vítor três
anos, e Estêvão um só.

Outra vez, durante o sono, pareceu-lhe que
uma pessoa que tinha o asPecto de uma velha .lama
disfoime o procu ava com importunidade c s-e eaÍrpê'

nhava em envolvê-lo num entretenimento famiiiar,
mas sincero. Tinha o rosto tão pavorosaroente Íeio,
as vestes tão esmulambadas, os cabelos tão desgre-
nhados e em desordem, que com dificuldade se no-
tava neia algo das formas humanas. Espantad,c com
tão horrívef fealdade, procurava o santo evitar tal
pessoa; mas ela sempre encontrava um jeito de
ão* êle permanecer. Cansado de aturâ'la, o homem
de Deus- Íêz-lhe no rosto o sinal da cruz; caincio pr{-
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meiramente por terra, como morta , ela reergueu-sg
com uma belez:a cada vez mais maravilhosa.
Acordando com o horror da visão, levantou-se para
assistir ao ofício da noite. Adormecido, admiiado
do fato, pareceu-lhe ver o venerável abade odilon,
que morrera havia louco. Perguntou-lhe o qrle
significava a visão, odilon respondeu-lhe conr it"-
gria: <<Tu és um bem-aventurado. Livraste-lhe a
alma da morte>>, Não se trata aqui de fantasia. o
arguidiácono Wilbert, seu biógrafo, contemporâneo
do santo pontífice, apresenta o testemunho 

- 
do de-

cano Walter e seu amigo íntimo Warneher, gue o
ouviram' contar tais fatos chorando e admirando-se
{" qy. queria dizer. De resto, diz Wilbert, ningurám
duvida de que a visão dessa mulher signiÍic'a"va o
estado deplorável em que se encontrava-a Igreja, à
glal o santo pontíf ice, com a assistência de ]esus
Cristo, devolveu a antiga beleza.

Todavia, após a morte do papa Damaso II, no
dia 8 de agôsto de 1048, o imperador Henrigue III
tinha marcada uma dieta ou assembléia geral dos
greldry e dos senhores, em Worms. O santo bispcr
de Toui, Bruno, fôra convídado e se encontrava pÍe-
sente, pois, nada se f.azia na côrte sem gue se lhe
tomasse o conselho. Contava 46 anos de idad e e jâ
era bispo havia vinte e dois anos gue havia traba-
Ihado dignamente. Unânimemente, o imperador, os
bispos e os senhores, bem como os deputados de
Roma, numa palavra todos os assistr:ntes, o elege-
ram Papa. Bruno, gue nem seguer suspeitava disso,
ficou estupefato, Conhecia, pelas freqüentes via-
gens gue Í.azia a Roma, o estado deplorável da
Igreja. Dois papas acabavam de morrer, um logo
após o outro. Recusou-se humildemente e durante

I http://www.obrascatolicas.com



I

VIDAS DOS SANTOS

fo sença dos legados romanos, com

a todo o clero e o Povo de Roma
es . <<Vou a Roma, disse- E se 1á, o

clero e o povo, de !.ivre vontade, rl€ elegelem Papa,

farei o qú" me pedis. Caso contrário, não aceito

nenhuma eleição". A decisão foi aplaudida e â coÍl-

êle e mais tarde se

tor 
Natal e dada

ordem ao govêrno da igreja de Toul, Bruno pôslse
a caminho-de Roma, em 28 de dezembro de 1048,
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do-se continuamente com orações pela salvação de
tantas almas, das quais fôra incumbido de cui<iar.
Em Augsbur'go, eáquanro estava rezanlo, or-,rriu
uma voz de anjo. que cantava com maravilhosa har-
monia: <<Eis o que diz o senhor: Tenho pensamentos
de paz e não de aflição; invocar-rre-eis e er1 voÍr
escutarei, eu que con duzi vosso cativeirc de tcdos
os lados>>. Encorajado por essa revelação, inicrou a
caminhada, acompanhado de grande m'.rltidão de
pessoas que acorreram de tôda parte. uma predosa
serva de Deus, gue se encontrava entre os presentes,
se aproximou e lhe disse: <<Assim que pisardes o
chão da igreja do príncipe dos apósioloú, não vos
esgueçais de vos servir destas palavras divirras; A
paz a esta casa e a todos os que a habitam!>> Br:uno
recebeu o conselho com humildade, e se lhe coo.for-
mou devotamente. Chegcu. assim, ao Tibre, qlie se
encontrava transbordado e gue durante sete dias
o impediu de atingir a outra margem. O santo sen-
tiu-se aflito com tal situação, em vista da multidão
que se havia reunido. Invocou o socorro de I)eus e
iniciou a dedicação de uma igreja a São )oão, cons-
truída na vizinhança. A consagração ainda não
havia terminado, guando as águas do rio volraranl
ao nível normal, pí,:rmitinclo a passagem livre para
quem quisesse atravessá-io. Tal fato foi atribuído
aos méritos do santo Pontífice. Perto de Roma, a
multidão veio recebê-lo, cantando alegremente. Mas
êle desceu do animal e caminhou 

- 
largo tempo,

descalço , rezando e derramando torrentei de lâ§ri1
pas. 4pO. ter-se, durante tanto tempo, imolacio por
|esus Cristo no altar do coração, como vítima .ríva,
santa e agradável a. Deus, falou ao clero e ao povo
e lhes explicou a escolha gue o imperador havia

t'
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feito de sua pessoa, pedindo-lhes declarassem com
fuangueza qúal era a vontade, Íôsse gual fôsse.
Acrescentou gue, segundo os cânones, a eleição d«:

clero e do povo de-,'e preceder qualquer outro suÍtâ-
gio; e que como viera a contragosto, retornaria com
pÍazeÍ, a menos que a elaição fôsse aprovada unâ-
nimemente. A respo§ta foi uma aclamação geral,
uma explosão de aiegria. Retomou a palavra para
exortar os romanos à correção dos costumes e pedir-
lhes que por êle rezassem. Foi, então, levado ao
trono no dia 12 de fevereiro de 1049, o prtmeiro
domingo da guaresma. Tomou o nome de Leão IX
e governou a Santa Sé durante cinco anos.

De tôdas as virtudes que nêle reluziam, as mais
notáveis foram a misericórãia e a paciência. Esiava
sempre pronto a perdoar os culpados, chorava de
compaixão com os que confessavam os crimes
cometidos; dava eslnolas a ponto de êle mesmo ficar
reduzido à indigência. A Providência, mais de uma
vez, o colocou em situação de prova, paÍa Í.azet

ressaltar a confiança que depositava em f)eus.
Quando chegou a Roma, não enccntrou nada nos
cofres da câmara apostólica. E tudo quanto trou.'
xera consigo foi gas.to tartto em despesas da vtageui
como em esmolas. Não restou nem sequer o que era
dos que compunham a comitiva. Êstes pensavaríl
em vender, ainda gue com prejuizo, âs próprias
roupas, para voltarem à pátria, sem gue o santo
homem soubesse de nada. Êle, porém, os exoi'tava
a confiar em Deus, Todavia, no íntimo, sentia-se
compaciecido. No dia em que se encontravam pron -

tos para retirar-se secretamente, chegaram os ciepu-
tados dos nobres da província de Benevento, com
presentes magníficos para o Papa, cuja bênção e
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;
proteção vinham pedir. Os deputados Íoram rec€-
bidos. Os da comitiva, entretanto, foram repreen-
didos pela pouca fé demonstrada, não confiando na
Providência. Dêsse momento em diante, a fama do
Papa Leão alcançou os extremos da terra. Por
tôda parte, bendizia-se a Deus por ter daclo à
Igreja tal pastor. Multidão extraordinária de p?re-
grinos afluía ao túmulo «lo príncipe dos apóstolos.
Todos ficavam admirados na presença do santo
Papa e lhe recebiam a bênção. Os gue de forma
alguma podiam f.azer a viagem lhe enviavaln pre;
sentes para gue de longe fôssem por êle abençoados,
De tôdas as oferendas, todavia, gue lhe colocavam
aos pés, não tomava nada, nem para si, nem para os
seus. Tudo era para os pobres.

Para atrair mais e mais bênçãos do céu para o
seu pontificado, o santo papa Leão empreendeu uma.
peregrinação ao monte Gargano, onde havia uma
célebre igreja, dedicada a São Miguel Arcanjo. Vi-
sitou ainda o mosteiro de São Bento, no monte Cas-
sino. Alem disso, nomeou o monge Hildebrando
cardeal-subdiácono e ecônomo da lgreja romana.
Por fim, na segunda semana depois da Páscoa,
reuniu em Roma um concílio indicado vários meses
antes. Nele se reuniram bispos de diversos paises,
entre outros o arcebispo de Treves e o de Lião.

Nesse concílio o Papa confirmou, a princípio,
os decretos' dos guatro primeiros concílios gerais,
bem como os decretos dos Pontífices romanos, serls
predecessores, notadamente os gue tinham sido emi-
tidos contra a simonia e a incontinência do clero.
Em seguida, anatematizou expressamente a simonia,
gue havia infestado várias partes do globo. Por fim,
depôs alguns bispos culpados dêsse crime. O Senhor
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O poder espiritual e o
Mosaico ds século

poder temporal dependendo de Jesus Cristo.
fX, em São João de Latrã,o, sm Roma.
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Ananias. Levado para fora da assembléia, velo d

expirar.
Faz-se mister ver na história da Igr:eia tcdos

os trabalhos de São Leão IX, para ser mantida a
puÍeza da Íe contra os hereges, conservar os gregos
na união da Santa Sé, estabelecer por tôda parte
bons bispos, reformar os costumes do clero Q. do
povo, estabelecer it paz entre os príncipes cristãos.
A Provioência lhe pôs aos ombros muitas crtlzes,
mormente no fim da vida, logo após uma batalha
contra os normandcs da Italia. Não obstante, tôdas
essas cruzes serviram para o maíor bem da Igre-ia e

para a salvação das almas.
Assim, após a dolorosa batalha de Dragonara,

na qua! perdera a maior parte dos amigos e parentes,
o papa São Leão IX como recompensa dos sofri-
mentos, viu êsses mesmos terríveis normaltdos sub-
meterem-se â êle e à Santa Sé com a humildaite de
povo vencido. Viu a Igreia agonizante da Airica
dirigir-lhe o último adeus e pedir-lhe a paz e a rtnião
dela mesma com ela mesma. Viu ainda o flovo pâ-
triarca de Antiorluia, metrópole do longinquo
Orientel r'ogâr'-lhe a comunhão apostólica e a con-
firmação de sua promoção episcopal. Viu o impa-
rador e o patriarca de Ccnstantinopla, pedirem-lhe
a união dos gregos e latinos, isto ê', a união e a

aliança do mundo inteiro. Mas São Leáo não deve-
ria ver, sôbre a terra, a çontinuação dêsses acon-
tecimentos'
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No comêço do ano de 1054, sentiu-se atacado
de uma doença que lhe causou a princípio mais fra-
queza do que dor, e que, tirando-lhe o gôsto de tocl«r
alimento, o reduziu ao uso exclusivo da água. 'fo-
davia, não deixou cie celr.,brar o aniversário de sua
ordenaçãc, em 12 de fevcreiro, dia em que rezou a
missa pela última \/ez. A doença progrediu. Con-
vencido de que dela não se restabeleceria, f.ê.2-se
transpo rtar de Benevento a Roma. Os normando:.,
dos quais os cronistas cÍa Alemanha supunham que o
papa estivesse prisicneiro, enquanto os da Itália, bem
como seu biógrafo Wilbert, relatam simplesmente

capazes, _e para exorimir a dor que tinham ert peÍ-
de-lo. São Leão os havia reduzido, sob o iugo cle

fesus Cristo, não pelas fôrças das armas hurnanas,
mas pela doçura de espírito evangélico, que lhes tor.
nara o jugo ido à Igreja. Foi
tudo de tal -o que pareciam
tê-lo cativo, ias de cativos dcr
papa, com o príncipe Onofre à frente dêles. Quando
o condu ziram a Cápua, caminharam-lhe ao redor da
liteira, como venci,-ios atados a um carro de triunfo,

O santo partiu de Cápua, após doze dias da
repouso, acompanhado dc abade de monte Cassino
e chegou a Roma cepois de um mês de caminirada,
No dia 17 de abril, o segundo domingo após a páscoa,
sentindo-se proximo do frm da vida e lembranclo-se
dos deveres do borr, pastor, cujo evangelho a Igreja
recitava naquele dia, reuniu os bispos e o clero no
quarto em gue se encontrava e lhes dirigiu longa e
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ardente exortação, com relação às obrigaçóes Çue ti-
nham de velar constantemente sôbre si mesmos e

sôbre o rebanho de Cristo. No dia seguinte, fêz-se
levar à igreja de São Pedro, onde passou todo o dia,
rezando 

-e 
dando aos presentes conselhos salutares

para obterem a salvação. Pela tarde, ordenou que o
levassem diante do seu túmulo. Lá se aioelhou, entre
uágrimas, dizendo: <<Estais vendo, meus irmãos,
apesar de tanta rigueza e honrarias, que morada
mesquinha nos espera. Eu, rodeado até agora d,e

tanta rigueza e dignidades, nada espero a não ser
aquêle mármore gue vêdes. E, levant_ando a mão,
f.ez o sinal da crttz, acrescentando: Bendita seias
entre as pedras, tu gue fôste iulgada digna de te
associares a mim, não por mérito meu, mas pela
misericórdia divina. Recebe-me com prazeÍ e a;pÍe.-

senta-me ao triunf o da ressurreição no dia das
recompensas, porgue creio que meu Redentor está
vivo e gue no último dia ressuscitarei da terra e que
na minha carne verei a Deus, meu Salvador.>> Lâ-
grimas acompanharam essas palavras.

No dia 19, pela manhã, Í.êz com que o levassem
diante do altar de São Pedro, onde ficou proster-
nado em oração, durante uma hora. Em seguida,
voltou para o leito, confessou-se aos bispos, ottviu
a santa missa, recebeu a extrema-unção e o santo
viático. Rogou um momento de silêncio aos pÍ€Sell-
tes, como para repousar, e entregou a alma a Deus,
sem que ninguém disso se apercebesse.

Desde êsse momento Deus fez ver como a

morte dêsse servo lhe era preciosa. A multidão e o
brilho dos milagres que operou em consicleração a

Leáo, à vista de tôda a cidade, levou imediatamente
a reputação da santidade e a Í-ama da glória que
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gozava nos ceus até os confins onci e era conhecidcl
o nome de ]esus. Foi o gue levou os fieis a honrar-
lhe a memoria com culto religioso, desde gue se foi
desta vida. E pocle-se dizer que no dia dos funerais
se deu a primeira solenidade da festa de São
Leão IX.

A vida do papa São Leão IX foi escrita por
três autores contempcrâneos: pelo arguidiácono
Wibert de Toul, por São Bruno, bispo de Segni; e,
por f im, uma história particular cla morte e dos
miiagres do santo, escrita por um anônimo gue foi
testemunha ocular dêsses fatos.

i**
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Mártir

Vicente era personagem considerável em

Colioro, nâ Espanha 'Iarragonesa.
Sob o reinado dos imperadores Diccleciatlo e

Ma ximiano, o pref eito Daciano, encarregaclo de
executar os decretos da perseguição na Gália, che-
gou a Colioro.

Vicente foi dos primeiros a ser levado ao pre-
feito. E Daciano, ameaçando-o e intimando a sacri-
ficar aos ídolos, coÍiforme os editos'imperiais, ouvitt
a seguinte resposta daguele homem em qtle a ie e a
coragem sempre andaram juntas:

Ninguém pode ser
nado pela obediência acs

]esus.
Daciano disse:

É bom guc veles pela tua própria conser'
vação, e, para tal.. o mais seguro caminho é sacri-
ficar aos deuses conosco.

'Iôdas as rninhas riquezas, tornou Vicente,
e minha vida estão no Cristo. A morte que por Êle
sofrer me será muito mais preciosa que a vída pre'
sente. Os tormentos, com os quais tu me ameaças'
serão para mim utrr PrazeÍ.

repreendido ou conde -

preceitos do Salr,'ador
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Vicente suportou as torturas com calma e eru

silêncio, cie olhos voltados para o céu.
Ensangüentado, levaram-no à masmorra que

lhe fôra destinada. E ali, miraculosamente, foi cufâ-
do das feridas tôdas.

Daciano, flo dia seguinte, deu ordem para que

lhe trouxessem o renitente mais uma Yez. E, quandc
o santo homem chegou, o prefeito maravilhi,ti-Se .

Como se curara tão ràpidamente? Onde os Íeios
sinais das unhas de ferro? Aquilo. certamente, era
devido à magia. E Daciano, assim pensando, r,.áo

mais contemporizott: Vicente, de pes e mã9s liga'
dos, foi atirado a uma pira, conquistando, destarte,
a palma do martírio.

O corpo de São Vlcente foi cuidadosannente
conservado em CoLoro atá o século XVII. Há uma
tradição que díz gtte um soldado espanhol, quando
do cêrco de 1642, levou-lhe as relíquias para
Cancavella.

tÍl
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Llrsimer, tambêm
perto de Avesnes, em
de 644.

SANTO URSTMER (*)

Abade-Bispo e C,onf essor

chamado [.frsimar, nasceu
Floyon, no dia 2T de julho
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O papa mesmo sagrou Llrsimer, conferlndo-

Sempre a percorrer os extensos territórios gue
lhe estavam afetos, acabou por penetr:ar na Flan'
dres, que o considerava como um dos seus apóstolos.

No decorrer dessas apostólicas missões, uÍl
senhor chamado Aldo, poderoso e piedoso homem,
doou ao Santo o domínio de Oudenbourg, gue ficava
a três léguas distaute de Burges.

Naquele domínio, Llrsimer levantou uma igreja,
que foi muito ricamente dotada.

Regressando a Lobbes, d,edicou-se de corpo e

alma à comunidade, a qual edificou altamente pelos
trabalhos gue levou a cabo e os exemplos de sua
vida.

Pouco tempo antes da morte, que ocorreu em
713, no dia 18 de abril, Ursimer passou as funções
abaciais a um dos ,Jiscípulos, Ermino ( I ) .

Santo Llrsimer deixou o mundo com suavidade.
Enterrado na igreúa da Colina, muitíssimos milagres
se realizaram, tanto gue, desenterrado, ficou exposto
à veneração dos [iéis. Tal sucesso se deu a 26 de
março de 823,

Osanto abade-bispo foi sempre muito vefle-
rado. O seu culto perpetuâ-se entre as populações
da velha província de Hainaut, para onde lhe trans-
feriram as relíquias no ano de 1409, e em Aisne.

(1) 25 de abr,il.
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Perto de Floyon, terra natal do Santo, há uma
capela em sua honra. Chama-se Fontanela, e iirou
o nome de uma fonte dita de santo Llrsimer, cujas
águas têm a virtude de curar especialmente as
crianças.

Ainda em Floyon, existe outra capela, que,
diz-se, está erguida no lugar em que o santo abade-
bispo veio ao mundo. Toãos or árro. , a 18 de abril,
romeiros, confiantes, aii chegam , paÍa conjurar
febres.

Também a santo Llrsimer se atribue a derrota
sofrida pelos húngaros gue, em fins do século x,
avançavam, terríveis, contra Meuse. À aproxi_
mação das hoidas invasoras, a população, a qlal se
misturavam monges dos arredores todos, conleça-
ram a gritar, eÍn uníssono:

Santo tlrsimer, socorrei-nos! Santo, Ursi-
mer, socorrei-nos!

Conta-se que, imediatamente, uma terrível tem-
pestade ciesabou com grande fragcr, espalhando c
pânico nas hostes ameaçadoras. Ataranlado, n:uittr
surprê-so, o inimigo, desarvorado, retroceciendc,.
desapareceu.

***
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Bispo e Mártír

Álfego, também conhecido pelo nome de God-
wine, nasceu no ano de 954.

|ovem, sentinCo-se chamado por Deus, dcixou
a máe aflita, viúva cle poucos dias, e se consagrou a(,
Senhor no mosteiro de Deerhurst, que ficava no
condado de Gloucester.

Sempre almejando vida mais e mais perÇeita,
achou que, retíranclo-se para a solidão, conseguiria
maior sucesso. E assim o f.ê.2, Construindo uma
pequenina cabana nas vizrnhanças de Hath, aii prin-
cipiou como anacoreta.

Pouco depois, bandos de homens e mulheres
deram de procurá-io paÍe conselhos e pa.ra que os
recomendassem nas orações que dirigizr a Deus.
Logo, aquêles que se scntiam atraídos pela vida
religiosa, colocârâÍil-se-lhe sob a conduta. E ÁitÊgo,
tanto crescia o núinero dos discípulos, \rig-se obri-
gadoafundarummosteiro,dogual,em970,f.ê.z-se
abade.

Com trinta anos, o Santo era bispo: Ethelwol,J
de Winchester morrera. E os monges, que amavam
o Santo desmedidarnente, levaram-lhe e roÍrê a São
Dunstan, então bispo de Cantuária.
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Dunstan hesitou. Mas, tendo orado e jejuado,
recebeu resposta do céu, por intermédio de Santo
André.

Disse-lhe o Apóstolo;
O eleito do Senhor é o abade Alfego!

- Para que o Santo aceitasse aquela dignidade
foi mister arrancá-lo da solidão e usar de ãnergia.

Sagrado bispo de Winchester a 19 de outubro
de984, no exercício do cargo, Álfego mostrou gtande
austeridade de vida, admirável caridade e afavel
doçura. Diz-se que, no seu tempo, mendigo algum
havia na cidade, tanto f.izera por socorrer a popu-
lação menos proteç;ida da sorte.

O trabalho que desenvolveu para converter os
ainda pagãos homens do Norte foi estupendo. Foi
o santo bispo gue, em 994, confirmou o rei Olaf da
Noruega, convertido por missionários inqiêses.

Alfego era tido em grande estima por Dunstan.
E tanto o amava, que o designou pára lhe ser o
sucessor, o que aconteceu, em 1006, depois da morte
de Alfrich.

Em Roma, das mãos do papa e o Santo recebeu
o pálio.

Conta-se, agui, o que lhe sucedeu, quando re-
gressava. Atravessando os Alpes, Alfego passou
por uma pequena cidade da Italia. Os habitantes
roubararn-Íro e obrigaram a procurar um abrigo fora
daquelas terras.

Imediatamente depois daquele ato de selva-
geria, um incêndio se alastrou pela cidade. E tal
era o penhor do vento gue, viram-no tcdos, o fogo
logo devoraria tôdas as casas.
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Era castigo! Uma punição do céu! E, assim
julgando, os moradores do lugar correram procurar
o Santo, no coração levando o imenso desejo de
pedir perdão ao prelado que tanto haviam maltra-
tado, e injustamente.

Descobriram-lhe o paradeiro, e, com lágrimas,
suplicaram-lhe que, com orações e rogos, pusesse
fim ao sinistro

Pouco depois de orar a Deus, o incêndio cedeu.
Quando os dinamarqueses invadiram o reino,

Alfego saiu em socorro das populações violentadas
nos seus direitos. E, enguanto trabalhava pelo reba-
nho, não se descuiCava de lutar pela conversão dos
invasores.

Prêso, foi morto como Santo Estêvão, o pri-
meiro mártir: a pedradas, no dia 19 de abril de 1 012.

O corpo, conquistado pelos dinamarqueses coÍr-
vertidos, f oi levado para Londres e enterrado na
catedral de Sao Paulo. Onze anos mais tarde, ou
seja, em 1023, Canuto transferiu-o para Cantuária.
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BEM-AVENTURADO BERNARDO,
o

PENTTENTE (*)

Conf essor

Nasceu o bem-aventurado na Prorrença, na
antiga diocese de Maguelone ( I ).

Desconhecem-se as faltas gue cometeu e que o
Ievaram a se submeter a uma penitência rigorosa. A
carta gue solicitou do bisp o, diz assim:

<.Que seja de todos conhecido que eÍrc expiação
dos horríveis crimes cometidos por êle, nós infli.
gimos a Bernardo, o portador da presente, a peni-
tência aqui mencionada: que ande descalço durantc
sete allos, não vista qualouer camisa pelo resto da
vida, jejue, como na quaresma, os quarenta dias que
precedem o nascimento do Salvador, não tome, às
sextas-feiras, senão um pouco de pão e vinho, e que
se abstenha da carne e toicinho tôdas as euêrtâs-
feiras. Quanto às sextas-feiras da quaresma, qua
beba sômente âgua, e aos sábados, excetuados os
dias solenes e quando a saúde o exigir, abstenhâ-sÊ
de carne e de toicinho. Eis porque coniuramos com
rogos vossa clemência em Jesus Cristo, que, pela

(1) Hoje de Montpellier (N. do Atual.)
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redenção de vossas almas e no espírito cle miseri-
córdia, concedais a êste muito pobre penitente as
vestes e os alimentos necessários, que o ajudeis com
orações e gue abrandeis em alguma coisa tal peni,
tência, se o julgardes bom e merecedor. Dade em
Magueione, no ano da Encarnação de l.íosso
Senhor, 1170, no mês de outubro. A valer soslente
por sete anos>>.

Munido da cal'ta episcopal, com o corpo carre,'
gado de círculos de ferro, conforme o costume dos
penitentes daguela êpoca, Bernardo deu inicio a uma
vida de peregrinação, de canseiras e de terriveis
penitêucias.

Estêve três vêzes em ]erusalém. E ali, alagot-l
de lágrimas o sepulcro do Salvador. Na Índia, rogou
a proteção do apóstolo São Tomé.

Curtindo a fome, a sêde, o calor, o frio, a nídez,
um dia, chegou em Santo Omer. E pela luz gue
viu nos céus, compreendeu que ali devia fixar-se.

Um virtuoso homem daquela cidade, chamado
Guilherme, ofereceu-lhe hospitalidade, Bernard«r
aceitou-a. E, como o piedoso hospedeiro tinha os
fundos da casa voltados para a abadia de São Ber-
tino, Bernardo, com grande facilidade e rguai ale-
gria, podia estar na igreja dos religiosos a todo o
instante.

O bem-aventurado, em Santo Omer, deu-se a
diversas obras de caridade. Cuidava dos doentes,
velava pelos indigentes, tratava dos próprios das
igrejas.

Às pessoas gue encontrava e o cumprimen-
tavam, indefectiveimente respondia:
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Que Deus te conceda um bom fim!
Um dia, procurou o abade de São Bertino e dele

solicitou o hábito da ordem. Foi, entre os religrosos,
uma alcgria sem par, porque se orgulhavam daquela
alma doce e humilde.

Deus manifestou-lhe a santidade pelo dom dos
milagres e da profecia.

Quando faleceu, em 1182, muitas curas Íoranr
miracuiosamellte processadas.

Desenterrado em 1208, para ser depositado
num monumento, dois versos ali foram gravados:

Formam virtutis tegit hic lapis atgue salutis

Virtus Bernardi redolet cunctis vice nandi.

Escreveu-lhe a vida um monge de São Bertino,
que lhe foi contemporâneo.

***
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M,eníno-ll[ártir

werner nasceu em 1273, na ardeia de wam-
menrat, distante algumas milhas de Bacherach. 

-----

Quando perdeu o pai, que era vinhateiro, e amãe tornou a se casar, deixou a casa em que nasceu,
pequenino ainda, tantos' os maus tratos que o pa -
drasto lhe infligia desapiedada;;";". 

-'

Desorientado, ficeu a andar a êsmo, à procura
de uma piedosa alma,.à q;ar p"ã".r"ãrr"gur-se Írâ
sua desprotegida idade.

Um dia, depois de muito vaga_vagar, chegou aoberwesel, onde um judeu, toma"ndo-o" p".a si, em-pregou-o nos serviÇos da casa.
Tendo recebido, quando na casa paterna, ensi-namentos da religião, no dia lg de uu.it de' l-2gi,

assistiu ao ofício do domingo santo e recebeu u .r"tucomunhão. (

Quando deixou a igreja, alguns judeus, que oobservavam de aigum "t, -po, agarraram-no. E.enraivecidos porgue o pequenino tavia recebido a
Jesus-Hóstia, torturârârr-llo terrivelmente, acaban-
do por the abrir as veias, furar e rasgar o corpo em
diversos lugares,
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O pobrezinho, indefeso, morreu'
No dia seguinte, os bárbaros assassinos, -Prote-

gidos pela esãuridão da noite, tomaram-lhe do

ãorpo, lo* intenção de atirá-lo ao Reno, i^1as' teme'
;;;;, de relegá-lô ao rio, mudaram de pellsar " fg-

,á* enfiá-lo ãr* buraco que havia em Bacherach,

num despovoado lugar.
Destoberto o cárpinho, enteffârâÍt-no em São

Cuniberto de Bacheraéh, e um sem-número de mila-
grgs foi operado por Deus gue iâ o tinha na etcrna
glória.e 

Em l42S,levantaram-lhe magnífica igreia, e os

vinhateiros da região tornafâÍl-oo como padroeiro'

*tt
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BEM-AVENTURADO CONRADO DE
ASCOLI (*)

Conlessor

Conrado nasceu em Ascoli, na Marca de
Ancona, numa família ilustre, em 7234.

O bem-aventurado, desde mocinho, mostrr.:u-s?
muito amigo da penitência e das austeridades.

Conta-se de Conrado de Ascoli gue, em As-
ciani, vivia um hornem chamado ]erônimo Massi.
TOdas as vêzes gue com êle encontrava, Conrado
prosternêvâ-se a seus pés e lhe rendia homenagens.

Um dia, perguntarâm-lhe a razáo daquele
procedimento. E o bem-aventurado respondeu que
vira nas mãos dagtiele homem, certa vez, as chaves
do reino dos céus.

Tempos mais tarde, ficou esclarecido o suc.sso:
ferônimo Massi, feito franciscano, substituiu a São
Boaventura como mestre da ordem e acabou por
ser papa, com nome de Nicolau IV.

Os dois Conrado e |erônimo, for.:m -nuito
amigos. |untos, entraram na ordem de São hrant-
cisco, no convento de Ascoli. Dali, passaram ao
convento de Assis, depois ao de Perusa, tude [ize.
ram os estudos.
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Durante anos, ensinaram teologia e pregaram
em Roma.

Quando ferônimo chegou a mestre geral da
,ordem, Conr,ado d6le obteve a permissão para
embarcar para a África, onde converteu inúmeros
infieis e operou milagres: curou paralíticos, expulsou
o demônio e, mesmo, resstrscitou dois mortos.

Conrado de Ascoli Íoi heróico na penitência.
Dormia, e muito pouco, sôbre uma prancha, ves-
tia-se grosseiramente, andava sempre descalço; de
alimento, sômente pão e água durante qtratro dia-'.

da semana; dois dias, reservava-os êle, especial-
mente, para orar pelo livramento das almas do
purgatório.

Conrado pregcu na França. Em Paris, ensinou
teologia.

No dia 19 de abril de 1289, então em Ascoli,
faleceu.

Enterrado na terra
tura. |erônimo, então
que pretendia elevá-lo
perda imensamente.

Em 137l, encontrado o corpo
Ascoli sem qualquer corrupção,
para a nova rgreja do convento

O culto que se lhe rendia já de
vou-o o papa Pio VL

natal, teve magnífica sepul-
o santo padre Nicolau IV,
ao cardinalato, sentiu-lhe a

de Conrado de
transladârâÍrI-rro

Iranciscano.
longa data, apro-

No mesmo dia, na Saxônia, São Geroldo, ermi-
táo, com os filhos, os bem-aventurados Udalrico e

Cunon, confessores. Nobre personagem de Rhetia,
pertenÇia, ao gue tudo indica, à fapnÍlia dos {ugues
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qs primeiros religiosos que acorreram à nova casa.
São Geroldo faleceu em 9TB.

Na Pale_slina, são lc.áo, o paleolaurito, confes-
sor (século IX ).

Em Franche-comté, o bem-aventurado Bur-
chard, abade e co,fessor. um dos mais queridos
discípulos de São Bernardo, r.i ãã"gL em C1air-
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vaux, depois abade de Balerno et afinal, de 
- 
Bel-

ü;;".. 'Éd".iáã 
"- L164, é honrado como bem-

aventurado na ordem cisterciense'
No ."rão ãi", Í.ttu de São Timão' um dos

sete primeiros diâconos, gue se estabeleceu' a prin-

;úãÉ.reiu. De lá cóntinuou a *palhar â pre-
'ciãsa semente ãu pui"vra de 

?r.Jà. I":r"r?;ã',JJ?
da iendo sofrido, foi Pre-

tou o martírio.
os santos mártires

Hermógenes, Caio, -Expedito, Aristônico' Ruio e

Gãi;", todos coroados no mesmo dia'
No mermo diu, os santos mártires sócrates e

ças.
afúncio, mártir.

, São ]orge, bisPo, gue
por causa do culto às

santas imagens.
Em F[orença, São

cípulo de São Zerríbio,
Crescêncio, confessor, dis-
bispo.

ttt
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SANTA'í[ K;:#J'iU"IANO
Santa Inês nasceu em Monte Pulciano, na

Toscana, de pais riguíssimos. Apenas havia atin-
gido a idade'em que distinguimos o bem do mal,
demonstrou grande desprêzo por tôdas as coisas do
mundo. Não tinha gôsto a não ser pelos exercícios
de piedade e dedicava-lhes tempo considerável. Ao
atingir nove anos de idade, os pais a colocaram no
convento das reliqiosas chamailas Saguinas, por
causa do hábito ou escaprrlário que levavam, o qua!
era feito de tecido grosseiro de sacos. A iovem Inês
não se assustou com as mortificações que via pra-
ticar. A elas se sujeitou com prazer e tornou-sÊ,
depois de pouco tempo, modêlo de tôdas as virtudes.
Resolveu renunciar para sempre ao mundo" a fim de
preservar a inocência dos perigos gue se encontram
no século.

Não tinha mais do gue quinze anos, quando Íoi
enviada para o convento das dominicanas, o qual
fôra fundado havia pouco em Preceno, no condado
de Orvieto. Algum tempo ãepois, foi nomeada aba-
dêssa, pelo papa Nicolau IV. Êsse cargo serviu-lhe
para r,edobrar-lhe o zêlo pela perfeição. f)eítava-se
no chão nu e, como travesseiro, usava uma pedra,
Durante guinze anos, jejuou continuamente, alimen-
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110 PADRE ROHRBACHER

tando-se exclusivamente de pão e água. Foi neces-

sária uma ordem expressa do diretor espiritual para

obrigá-la a moderar as austeridades, por causa da

saúde muito fraca.
Os compatriotas, tocados pelo brilho das vir-

'tudes que praticava, tudo f.izeram para ttazê-la a
Monte Pulciano. Deram-lhe um convento que
tinham construído em um lugar no qual anterior-
mente existira uma casa de devassidão. Essa cir-
cunstância Íez com que a santa voltasse à terra
natal. Tomou posse do mosteiro e nêle instalou as

religiosas de São Domingos, cuja regra ela mesma
seguia. A santidade recebeu novo brilho com o dom
dos milagres e o da profecia. As longas enÍermi-
dades gue suportou, com inteira submissão à 'ion-
tade do céu, terminaram por lhe aperfeiçoar as vir-
tudes. Morreu em Monte Pulciano, no dia 20 de

abril de I 317 , aos quarenta anos de idade. Em I 435 ,

transportaram-lhe o corpo para o convento das
dominicanas de Orvieto, onde ainda se encontra.
Clemente VIII aprovou um ofício em honra da santa,

para uso da ordem de São Domingos : inse-
iiu-lh" o nome no Mart. rologio romano. A bem-
aventurada Inês foi solenemente canonizada por
Bento XIII, em 1726.

ttt
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SANTA HTLDEGONDA (*)

(rRMÃO JOSÉ)

Virgem

santa Hildegonda, conhecida como Irmão fosé,teve uma vida interessante e aventuresca. o'pai,que com ela fulu cumprir uma promessa em I"r;-salém, cortou-lhe os longos 'cabelos, 
vestiu-a

de homem e deu-lhe o .rorri" de fosé, para maior
segurança durante a viagem, naturalmert" contando
com eventuais importunidades.

. Irmão f osé teve dois biógrafos: um, foi-lhe com.
panheiro, noviço como a Sarita. outro foi o 

"b"ã"Fngelhard, prior de schoenau, perto de Heidelberq,
do. qual reproduziremos a narração, onde uprar"rrt"á
Hildegonda falando de si mesma, na primeira
pessoa.

<<Nasci neste _país, nos arredores de colônia,
de pais cristãos. Minha mãe morreu no momento em
gue.eu vinha ao mundo, 

" meu pai, temeroso dc me
L\rd:r, têz a promessa de ir ao santo sep,lcro e de
m \ Ievar consigo, se Deus me aorra"d"aa" \'iver.

" 
<<Cu.mpriu exatamente o voto que fornrulou:

tomo r a Jerusalém, quando ainda 
"u "r. bem ;o"ei.
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<<De volta, guando estâvamos em Tiro, mell' par

adoeceu, e táo gravemente, gue naguela ci:lade

mesma faleceu.
<<Havíamos partido para ]erusalêm com uÚ

criado. A êste doméstico. meu pai, antqs 4e expirar'
rã.à*""dou-me com ardor. Deu-lhe dinheiro para

gue continuássemos a via em de Íegresso. mas meu

protetor amava mais o dinheiro do gue a mim ttres-

il;,-á; .àdo gue, indo-se Para nossa terra, abando-

".i-á", deixóu-ttrB sôzi ha em terras estranhas'
<<Vivi tocio um ano n quela cidade estrangeira,

absolutamente sem gualguer recurso, desconhecen-

áo-he 3 língua. Mendigando e sofrendo contiouê-
mente, ãorrhãci todos oJ horrores da [ome'

..Fo, mais de 6ma vez, procurei peregrinos ale'
mães. Apiedavâltr-Se m rito de minhi sorte, mas

nada f.aziam Por mim.
<<A[inal, ,^ homem de nobre família tomou-tre

sob seus cuidados e com êle Íiz a travessia'

<<A fome e a necessidade de mencligar leva-

fâr1-rtr€ a aprender algumas palavras de latim. F're-

güentei 
"r.ólur, 

escoltii noções de literatura, âo rtres-

mo tempo gue obtinha, dêite ou daguele estuCante,

em Tiro, algum alimento.
<<LIm dú, estava então de novo na- pátri.3' Pto-

curei ;*ut.;' gue- me haviam conhecido' Era na

época em gue se deu o histórico incidente gue con-

cerne à .o*gr"ia" ao bispo de Trêves ( 1 ). O

imoerador Frederico I pusera-se Colltra o sqmo Pon-
;Íf[:-õ- ú;p; de côlonia, Fitipe de Heimsbers

;i;;- desgraça, porque ousara tomar o partido do

paPa.

(1)Ern118Ít,quandodopapaLúcioIII(N'doAtual')

Lhttp://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS 113

<<Todos os caminhos estavam vigiados' os

viajantes, sem exceção, eram revistados' não levas-

sern cartas p"tà Roma. E os correios' com o risco

,da própria vida, inventavam diversos modos de

captar a ."tt"tpÀttdettciu Para os agentes do

imperador.
<<Como eu Pudesse

escolherâÍI-lÍl€ para Íaze
de Colônia Para o PaPa'

todo o Perigo, ia na frente'

Em Verona, entregar-lhe-ia as cartas' Ali não se

corria qualquer Perigo e

..Não havia ainda a
sava a Rhetia, Província
se juntou a mim, a me

Disse-lhe gue me ProPu
êle me ,"rptt d"., ql" ambém essa lhe eta a
intenção.

<<P4issamos, assim, a caminhar lado a lado,

iuntos fazendo a viagem',,*'^'"i§*.rã-rao-, ã"poÉ d" certo tempo' c6egarncs à

orla à * 
",u 

Íl or esia, cu j a 
ffi::t'i" fl?:."'i:' il;il1
mente. Olhei meu üo1Íl-

gente nos Persegue e se

aproxima a largos Passgt?'- ,' <<ResPondeu'fre- o ladrão:

espera. Não tardarei>>'
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<<E, assim dizendo, precipitou-se para a floresta,
onde se escondeu, esperando que o bando passasse.

«A chegada daqueles homens, cuios passos
ouvíramos, foi-me terrivel. Aproximaram-se de
mim, perceberam o saco, arrancarâÍn-Ífle de cima
dêle. E encontraram o,s objetos que lhes haviam sido
roubacios.

<<Sem piedade, bateram-me raivosamente- E
quanto mais lhes dizia gue era inocente, mais me
esbordoavam. Acabaram, então, por me atar as
mãos, amarrar o saco ao pescoço e, aos trancos,
levar-me ao jttiz.

<<Como tudo me incriminava, não pude defen-
der-me, e fui condenada a ser enforcada. Antes da
execução, porém, lrermitiram-me confessar. E um
sacerdote apareceu, ao gual confessei meus pecados,
sem, contudo , dizer o que guer que fôsse sôbre o
roubo. Sôbre isto. interrogou-rne, finda a relação
de minhas faltas. Então, contei-lhe da avenrura
pela qual passara, dizendo-lhe gue as cartas episco-
pais encafuadas no meu bordão de peregrino pode
riam provar que eu era inocente.

«O padre encontrou-as. E, denressa, relatou o
que sucedia, pedindo que a floresta fôsse vasculhada
para que se prendesse o verdadeiro autor do roubo.

<<Enquanto não agarrassem aquêle que viajara,
por algumas horas ao meu lado, fiquei debaixo de
forte guarda.

<<Quando vârios homens surgiram com êle, -o

ladrão começou por dizer que o saco jamais lhe per-
tencera e que a mim eÍa a primeira vez que via em
tôda a vida.

<<O padre, que intercedia por mim, propôs que,
em vista do sucedido, não havia outro remédio senão
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o de entregar o julgamento nas mãos de Deus: ia-se
recorrer à prova do ferro em brasa.

((- A assistência divina, disse êle, jamais
errará!>>

<<O ladrão e eu tomamos na mão o ferro
ardente, âo rubro. E minha inocência foi provada.
A 

- 
sentença que se me ditara transferiu-sá para o

ladrão, e c bom padre, tomando-me consigo, levou-
me para sua casa,

<<Executando os seus fami-
liares que eu ainda poderarâÍl-sÊ
de mim e me suspenderam na forca, onde fiquei
por três dias entre o cráu e a terra. E como tàa"
socorro humano me faltasse, Deus enviou-me um
anjo, que me amparou, reanimou e consolou.

<<À tardinha do terceiro dia. ouvi um côro que
me maravilhava com dulcíssima melodia. E o u.r,o,
vendo-me no rosto estampada a surprêsa, pergun-
tou-me se ouvia alç1uma coisa.

<<Respondi-lhe:
((- Sim, ouço vozes, mas não sei donde vem

nem o que dizem. .
<<Então, disse-me o anjo:
((- E tua irmã Inês qryr faleceu, e os anjos

levam-lhe a alma para o céu. Daqui três anos, virão
buscar-te a ti, e assim te juntarás a ela>> (2).

<<ora, havia na vizinhança do patíbulo, muitas
crianças que guardavam um grande rebanho. Di-
ziam uns aos outros:

e) fnês era irmá gêmea de Hildegonda. que a narração
de rrmão José omite, e que vivia num convento desde a partida
do pal e de Hildegonda para a palestina (N. do Aüuat.)

jamais
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((- Podemos, por acaso, correr e brincar por
aqui, sem temor ou horror, guando hâ alguém depen-

dúrado da fôrca? Aquêle menino que lá está não nos

mete mêdo algum. 
- 
Dir-se-ia um de nós. Vamos

tirá-lo de lâ, pobrezinho?»

<<Tiraralrl-Irle, então os pastôrezinhos, coÍ-
tando a corda gue me plendia. Eu cai, mas nada
sofri, porgue o anjo, como disse, me amparâva'
Os boits meninos, porém, muito assustados, Crtffe-
ram todos e me deixaram só.

<<Disse-me o anjo:
((,- Eis gue estás livre! Podes ir para onde

quiseres!>>

((- Vou a Verona, respondi-lhe, mas não

conheço o caminho>>.

<<O anjo, então, apontando uma cidade berr acl

longe, falou:
((,- Eis Verona acolá!>>

<<Fôra levantada à fôrca no território de Augs-
bourg, na Germânia, e quando me vi livre do patí-
bulo,- achava-me perto de Verona.

<<Entrei , entáo, frà cidade, desincumbi-rue da
missão que me levara e tornei ao meu país.

<<Vim para cá (3) pala agradeceÍ a Deus o ter-
me conservado puro e sem mancha, assim ao sabor
do mundo. E agora o Senhor porá um fim aos tr1eus

uabalhos, porque, como me disse o anio, levar-me-á

futu ef".' 'Ei, 'a 
razáo por que, ch.egando aqui bem

ãoente, sem esperança, como me disseste, recusei a

(3) Schoenau.
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unção santa: sei que minha morte não se datâ
pela Páscoa>>.

vras: <<servo de Deus>>.

que vivera tão aventurescamente, em coniacto com

*'* *
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sÃo MARCELINO DE EMBRUN (*)

Bisqo e Conf essor

São Marcelino converteu inúmeros pagãos.
Sempre, pelas festas do Natal, bandos de ."i"Ju-"-

Tal milagre acabou por converter tôda Em-
brun. sômente um pagão 

- 
ficou apegado às suas

supersfições. A êste, conquistou-ô ó Ssnto para
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I"f.rr pouco depois, consentindo em operar ummilagre em sua presença: quebladá um copo decristal em fragm_entos inconíáveis, na*."fàã".J*
um.simples sinal da cruz, pô-ro iodo inteiro, semqualquer traço de emendas Lntre o ."*-número decacos.

de uma das costumeiras
arredores, o santo bispo
s. Entre êles, um havia

uma das nnulas, e esbra-vejava. Quando percebeu que era um ,"íigio*;;
se aproximava, o famigerado ímpio correu puru er".Tratando-o como se fõra.um escravo, Ievou-o parajunto do animal que se abatera, 

", ,Lando-rhe dacarga, depô-la nas costas do santo'b;;;..
sem se queixaÍ ou opor qualquer conrraditad«:,contentou-se o confessor em'dizet

Se o 
.Salvador- Jesus quis voluntàriamentetomar sôbre si os pecadós todos do _urr.l; p-, ôràhei de eu, por seu amor, deixar à; I"""r êste fardoque me impuser am?

, E, dirigindo-se a Deus, repetiu, todo emocio_nado, o versículo tIo sahnista:
Estou diante d, ti, ó meu Deus, como umabêsta de sarga mas ainda estou oontigo.

ainda mais o S?"p. E, forçuáo o, âão, pôs-se arir do ministro de Deus.
O pov9, d,iá,nt9 daquele raro espetáculo, afluiu,mas, quando debaixo da ., asta arrgu pesada, Íeco-

*":?, o querido pastor, revoltorl-sá. E só nãoIlquldoU com o tropeiro e. os CompanheiroS dêSte,porque Margçliqo oÁ proibiu,

http://www.obrascatolicas.com



I
120 PADR,E ROHR,BACHER'

Então, o malvado que ria' de repente'- do- gõzo'

sem transição, Passou ao tormento' 
- 
Assaltado por

tr*""das cóliias caiu por terrà' à estorcer-se e â

berrar de dor.-Mur."lirro, 
apiedada, depondo. a carga' ajoe-

lhou-se-lhe ao'lado, e orou áq Senhor' livranJo o

Il.ãoi"dado tropei.ro do mal que o consumia'*-"*li;;;iirro 
iarticipotr arivamente da luta, Sú?n-

do o arianismã ;.;;ro; o Oriente, d ltália, as Gálias

e a região alPiÍra.-
Ein nomà a" Igreia que gover au2'enviou c'or-

reios para o, J"fã"'o'"i d; f'ê' mtáo em Arles'

Vi;;"'; B.ri..t, pondo-os âo par de.tudo o que.-s.e

Dassava, ao mesmo tempo que lles alertava a vlgl-

ffiá,|.ãi"ão-rÀ"t que- r" irurdassem contra Çual-

quer surPrêsa.
Êstá f"ito acarretou-lhe vários dissabores, ilma

yez o.," Constâncio despachou emissários com.

ordens de Prendê-lo.
Um dásses emissários' flo momento mesmo gue

tentava ur"ir*ã Sut'to' foi tomado pelo demônio'

E Marceli"ã,"ã""doído, livrou o algoz do es;irito

imundo.
Outra vez, vários arianos' ptelqendo-o' leva-

ram-no uo ulãd;;;.h.dá-à"d. .ã edificara a cidade

de Embrun, p"tu precipit â-lo encosta abaixo' iaso

se recusasse' subsã'"t'á' á' ordens do imperador

Constâncio.
Marcelino não se dig-nou responder-lhes' Per-

manece, rir*ã, 
-.ãiuáo. 

É os bart aros, alucinados,

atiraram com êle precipício abaixo'

Mu.."liro chãgou ao fundo do abismo são e

salvo, sem ilJq;t'"["'imtnto' mesmo sem um único

;;;;;hã: v;;'daí a tradição que diz terem os anjes
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tomado o santo bispo guando no ar, depositando-o
cuidadosamente na-raiz' do altís.i.ã -onte.Quando Constâncio faleceu, ái ZAt, o santobispo, gue 

- 
a instâncias do .t"Ã ," ,"fugi"ru ,r",gargantas das montanha , voltou e foi ,ecóido 

"o*grandes aclamações. De novo à frente do ,"b;h;do qual sômente rinha notícias à.à;;;d;;;;;-
do, morreu cheio de mérilo no ano de 3Tl,

Morto no dia r 3, sômente a 20 foi enterrado: o
bispos das vizinhanças,

as fúnebres cerimônias,
diferimento.

mas os mrlagres
a profícua vida,
glória do Senhor,

uma vez, recorreu à inter-
o, ao qual tomou como

io da cidade, apareceu
grande cÍuz guê fulgu-

sor.

confessor. Diante disto, t
o socorro e foi dehelado

Gregório de Tours conta, e a-sseg uÍa, gue noseu^temp_o, ,T3 lâmp >rilhava dian"te d. ã;;i;de São Marcelirro 
" 

Íi
sem necessidade de ser
por ácaso a apagasse o ve
por si mesma. O óleo des
remédio.

TII
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SÃO TEÓTIMO, o FILÓSOFO (*)

e Conf essorBispo

Século V

Célebre principalmente pelos. conhecimentos

filosóficos, daí o cognome, Teótimo levou vida pura,

de mortificação, gágelando o corpo com rigorismo

incomum.

posição,
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Sao Teótimo foi grande amigo de São f oão
Crisóstomo, ao qual apoiou corajosamente guando
Teófilo de Alexandria e outros se lhe opunham.

Ignora-se quando o santo bispo faleceu, mesmo
se sobreviveu ao amigo.
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BEM-AVENTURADO HUGb DE
ANZY (n)

Conlr-ssor

Hugo nasceu no Poitou. Era filho de pais
nobres e se consag,rou a Deus quando ainda na
infância.
. Padre e monge de São Savino, com outros foi
enviado a São Martinho de Autum, onde devia esta-
belecer a regra monástica.

Infatigável no que dizia respeito ao trabalho de
f.azet observar a regra, organizou um núrnerc
infindo de mosteiros, toi conselheiro e auxiiiar de
Bernon na restauração de Baume e na fundação de
CIuny.

De volta a São Martinho de Autun, logo depois
deixava aguela casa, para nova empreitada: a [un-
dação do priorado de Anzy-le-Duc.

Ali foi o retiro preferido do bem-aventurado
Hugo. Tendo construídc peguenas celas regulares
para a permanência dos religiosos, e, ao lado, ótimc
hospital para os pobres, Hugo vivia na cela que o
povo soia chamar a do Bom Pai. Os ficis, ali, em
grande número, acorriam procurá-lo, para suplicar
orações e participar das riquezas espirituais gue
emanavam da florescente comunidade.
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Deus concedeu ao bem-aventurado o poder
sôbre a natur eza, sôbre os homens e os animais.

os lavradores, com c onfiança, antes da seiüeâ-
dura, traziam-lhe, em grandes õêrtor, as semente-s
gue iam lançar à terra, para que as benzesse. E as
colheitas, abençoadas, iu*ptâ foram fartas, ,1"-
t-en{o perenemente afastado o feio fantasmà í"r*i*r
da fome.

Quando achou gue devia abandonar tôda
ocupação exterior e só se ocupar com os prep ã.tâ,-
tivos para upa boa morte, tra,Cou-se na cela'e ali
ticou até o dia em que o senhor o chamou, El 2a de
abril do ano de 925-.

O bem-aventurado f
que ilustrou. À beira do t
número de doentes encon

imento.
veneradas íoram Dro-
nte pelos huguerrât"r.

***
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BEM-AVENTURADA ODA (*)

Virgem

Esta bem-aventurada nasceu no Brabante. Era
filha de Wiberto e Tescelina, casal que pertencia às

duas mais nobres famílias do País.

Enquanto lhe arranjavam casamento, Oda, gue
desejava receber o véu das virgets, despendia todos
os esÍorços para consegui-lo. Ingênuamente, Í.e2,

de um parente, confidente. E, rogando-lhe Çue coÍl-
sição
tudo
ode

um sôpro: o confidente,
às pressas, tratou de levar ao conhecimento dos pais

da virgem o intento que a jovem procurava tornar
realidade,

Atônita, Oda, um dia, recebeu a notícia de que

já lhe haviam escolhido o espôso. Abandonando-se,
ântão, ao Espírito de Deus, que a dirigia, confiante-
mente ficou a aguardar os sucessos, pronta para'

enàrgicamente, opor sua vontade a-os desígnios

paternos.
Para que obtivesse triunfo na luta gue ia tÍa-

vâf-se, orava a Deus, com calor, dia e noite' sem

."rrur. E tão confiante estava, que foi com uma
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calma deveras
o desenrolar d 

gue acomPanhou todo

ó. !ai,, ,:il"âL'ffili'á,uçao
aquela calma. E, desas ados, viram .tr.gàr- odia da cerimônia.

Oda, calmamente, dirigiu_se, com os seus, à
aguardava, o rico senhor

valeiro, filho de um consi_

mido o seu consentimento.

sacerdote. responder a aquisição do

lançou a pergunta. por
iberado silêncio.

te à família de Wiberto,
à terceira pergunta do ofi-ciante, a_jovem resljon

. - .lâ que esíás solici_tude saber se eu estou
."r!9r.por espôso, qu-e t ,rtl"H
aceitá-lo, e não so a ôle, Meuamor e minha f.e estão comprometidos corn J"s*cristo' A Êle, desde os r primeiros anos, con-

a poderá jamais me
nem o amor de criatura
gue quer que seja, enfim.

assistentes, cheies de sur-prêsa, passaram a murm.urar coisas. É-;;;;;noivo, furicso, deixando com ímpeto a capera, rloÍr-tou a cavalo e galopou para o câstelo do';;r,' F**;-pitadamente.
Muitos dos íntimos da bem-aventurada, âpro-ximando-se del3, repreenderam-lh;, ;;;"ramenre, aintempestiva atitude que tivera. Mas Oda, fú;
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na resoiução gue tom ata, assim gue encontroU Qpof-

úidade,- tambêm deixou a capela e correu para

.átá, retirando-se ao guarto da mãe' onde se tran-
âf-se a Deus'
lava ao castelo do ,ovem

sculPar-se e assegurar gu3

Oda, vendo sôbre a cama

uma espada, concebeu terrível idéia. Não era- por-

ventura a grand e beleza, Êonforme diziam todos, o

motivo de todo aguêle desgôsto?
Com determinação, avançou

desembainhand o-d, rogou a Deus
coragem e não lhe deixasse tremer
resoluta, cortou uma das narinas;

Tomando de uma baciazinha, Pôs-se,
calma, a recolher ali o sangue gue afluiu

para a arma e,

que lhe desse
o braço. Então,

com muita
em abun-

dância.
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Para consolaÍ-se, Potl

demente indigna do carg

coisa que lhe sossegasse

som muita doçura, a soc

constatttemente, batiam à

Era de ver, então, a t
estamPava nos olhos, nos

"o, 
.uãu um daqueles Pob

ã "r" 
a ]esus Crlsto Nosso Senhor'

Êst:Socorrer,minoraraSmisráriasdescoitadi-
,rhor, Íe-io a bem-aventurada' sempre com a flâis

viva solicitud e, atê o fim da vida, que chegou em

I
I 158, no dia 2,0 de abril'

As irmãs, chorando,
certa altura, dissertlm que,

rodeavam-lhe c leito. À
morta, não se esquecesse

tristemente, Perguntout-ihes'
delas.

Oda, sorrindo

I

I

brandamente:
,- Por que, minhas filhas' falais assÍm a ttma

m! Antes, suPlicai a Deus

s e se digne receber -ÍÍLC

/ras, exPirou'
ocorpodabem-aventuradaodafoisepultado

reverentemente no mosteiro da Boa Esperança'

No mesmo aru,'-. J lluÍ^,Santa Herie.a' vir-
s, nasceu em Lauriano'
mocinha, foi tida Pelos

a fugir dos vexames, reti-
: foi viver numa cavcrna '

onde se alimentou das raízes e das ervas gue lhe
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cresciam ao pé. operaudo miragres, muito pro-curada pelo poyo, íaiecen santamente, sendo eeter-rada na cated_lu], pelo proprio bi 'então 
pae_stum

(século VIII-IX).' - r

Na Alemanha, Santo Wihon, bispo. Tambémconhecido pelo nasceu na Frísiae foi educado
fr"rt" arlá.ãi, ,.rtt:},:, ffj}X;mostrou-se pas iecerrdo 

"*-ãôà.Na diocese de Ruão, o b"_-urr.nturado Har-duíno, confessor. Nur.ido ilÁi;r-are, Ioi mongeem Fontenelle. Ocupou-se com a cópia ,Ce manus-critos' Terminou a vida como anacoreta, vivendonuma gruta perto da abadia. Morreu enr g 1 r bas-tante entrado em anos.
Em PisF, o bem-ave,turado Domingos de ver-nagalli, confessor. Nascicio ü;"T" .*idudu, na rerrenatai funclou ,m orfanato. pá;t";;, aos camar-dulos, rendo farecido ; nD. ill 262, o ccrDírfoi exumado e exposto a veneração aã'rür;"'6culto foi aprovado 

"* 
-r 

Àsg. ó;'.;;aldulos feste_jam-no a 20 de abril e pisa a 15 de maio.Na Borg_onha, o bem-aventurado [oão, abade econfessor. Monge cirt"rciei;:"f;, ;[ia" de Igny e

ffrf;r"rrvaux. 
Faluceu neste ultimo mosteirc em

Na Borgonha, o bem_aventurado Simãc deTodi, confessãr. cárÀr" àntre os ermitães de santoAgostinho oe-ra .ic".iá 
- 
t"orogic, 

-;';: 
pregações,faleceu em I 322. ôrég*io XVI .oitir*ou-lhe oculto no ano de tsil-.

Na ltâlia, o bem-aventurado João, ermrtão econfessor' Nascidc ;-ü".,1ccio, de pais pobres eheréricos, foi instruíd, ;; fé católicá por alguns
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parentes. Yoço ainda, retirou-se a uma 'qruta ;lara

ali levar vida d" "'"*ita' 
sendo muito assaitadg gelo

demônio. N.;;^ã" "iáa, 
revestiu-se com o habito

dos terciários franciscanos. Deram-se diversos pÍo-

díqios no momento em que morreu (1399)' É- Pu'

dóeiro de Masaccio'

No me os Santos SuiPício e

Serviliano, e )esus Cristo p111---

exortações ta Domitila' virgem'

Tendo-se r ficar aos ídolos' tiveram'

il^;;J; de Ariano, prefeito da cidade, a caDeça

tortada, durante a perseguiçáo de- Trai3'o' A;nda'
co. i"no, Acindino' Cesário'

as e Antonino, os quais'

imentados Por diversos
rtírio, durante o reinado

de Diocleciano.
Em Auxerre, São Mariano' sacerdote'

No mesio aiu, são Teodoro, confesstrf, cogÍlo-

tusa do rude cilício dt: que

ores numerosos que o tor-
irrn sobretudo contra os

e corre um bálsamo que

tes.

Itt
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SANTO ANSELMO,

Arcebispo de Cantuáriq.

Santo Anselmo nasceu no ano de 1033, na
cidade de Aosta, nos confins da Borgonha e da Lom-
bardia. Maltratado pelo pai, deixou o torrão natal,
onde havia começado os estudos com bastante êxito.
Depois -de ter passado cêrca de três anos, parte na
Borgonha, parte em França, foi para a Normandia.
Atraído pela reputação cie Lanfianc, tornou-se seu
discípulo e amígo. Como estudava infatigàvelmente,
ensinando e rnstruindo os outros, sacriticanclo o
corpo por vigílias, fome e Írio, veio-lhe a idéia de
que não sofreria rnenos nas austeridades da vida

outro, estará perdido o tempo que dediguei aos estu-
dos. Lá não poderei ser útil a ningu em. Em crugni,
por causa da regularidacie da obsLrvância; em Bec,
por causa da_grancie capacidade de Lanfrans, por
gugm seria ofuscado>>. LIm resto de amor-próprio
o f.azia falar assim, Percebendo-o, disse: 

'<<§erei

monge ou serei estimado e preferido pelos outros?
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Não, é necessário que entre para um lugar onde leia
o mais desprezado, onde seja tomado por -:tdq',.

Consultou Lanfranc e disse a êste: <<Tenho

inclinação por três estados: ser monge ou ere-rnita.

viver com meus recursos e servir aos pobres. Rcgo-

de vinte e sete anos, quando eÍa prior Lanfranc
sendo abade Herluíno, Três anos depois, Ansclmo
foi nomeado prior, para ocupar o lugar de Lanfranc,
revestido, então, clas funções de abade de Santtr
Estêvão de Caen. Anseimo dedicou-se- com mais
liberCade, ao estudo da teologia e nela Í.êz tantos
progressos, que-chegou a resolver questões obscu-
ríssimas, desconhecidas antes mostrando claran:ente
â conformidade das decisões a que chegava cc)m a

autoridade da Escritura santa. Não era menos ver'
sado na moral. Conhecia tão bem os costumes de

abundantes conselhos cheios de sabedoria e .ç,azia

ferventes exortações.

Quando [oi nomeado prior, alguns dos irmãos
murmuraram, por ter sido êle o escolhido, uma
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mado Osberno, muito dado ao trabalho, mas tam"
bem de muito espírito de malícia, odiava Ansel1n6,
O santo homem, vendo nêle um bom naÍ.ural,
tinha-lhe muita indtrlgência e suportava-lhes as pue-
rícias, tanto quanto podia, sem prejuizo cia obser-
vância. Assim, pouco a pouco , se Íêz guerido. O
,_ovem começcu a dar-lhe ouvidos e a se corrigir.
Anselmo, conguistando-lhe a afeição, cortou-lhe"as
pequenas liberdades gue lhe havia concedido e âcos-
tumou-o a uma vida mais seria, Êste f.azia pro,
gressos na virtude e dava esperanças de prestar
grandes serviços à lgreja. fulas Anselmo tevs o des,
gôsto de vê-lo morrer muíto jovem, nos seus braços.

Fatigado com a extensão dos encargos, quis dei-
a Ruão consultar o arce-

he disse, <<Não procures,
te do cuidado dos ot:tros,
nunciado à di'eção das

almas, caíram na preguiça, indo de pior " iior. E
por isso gue te orcieno, pela santa obediência, que
permaneças no cargo e não o deixes senão por
ordem de teu abade. se um dia fores chamadã a
uma posição mais alta, uão te recuses a ocupá-la,
porque sei que não ficarás muito tempo maÍs na
atual posição>>. Anselmo retirou-se *úito aflito e
continuou governando o mosteiro, tanto com cio-
çura, como com afeição. Todos lhe gueriam co;llo â
um pai.

Um abacle, que gozava de reputação de pie-
dade, queixava-se rrrn ãia, a êle das criaáqu, eJuca-
das no mosteiro que êle dirigia. E dizia a'Anselmá:
«Nos as chicotea.mos continuamente, mas eias se
tornam piores.>>
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E quando -.ão grandes, pergrlntou Ansejmo,
como são?

Estúpidas e bestializadas, responde u o
abade.

Eis, tornou Anselmo, que bela educação,
essa que muda os homens em animais! I\rlas, cizeí-
úie, senhor abade, se após terdes plan tado uma
árvore no vosso jardim, a cercais de todos os lados,
de sorte gue não possa estender a ramage,r, rião
crescerá uma árvore torta, inútil? Con trarrando
a-ssim as crianças, sem lhes deixar nenhuma irber-
dade, fazeis com que alimentem pensamentos obtu-
.s')s, tortos, que se fortificam, à medidâ erre se obs-
finam contra vossas correções. Daí, não e r corl-
tr;rndo de vossa parte nem amizade, nem doÇura,
não têm confiança 'em vós e crêem que não agis
s:lÍrão por óclio e por inveja. Êsses sentimentos
crescem nelas com a idade e a alma se lhes rnclina
para o vício. E, não tendo sido alimentadas na cari-
.{ade, olham todo o mundo de través. Dizei-me, náo
as considerais homens como vós? Quereríers ser
tratado dessa forma, se estivésseis no lu,;ar cie:las?
Pala formar uma bela figura de uma lâmina de r:uro
ou de pratâ, o operário se contenta com corta-la a
golpes pesjrdos de martelo? Dai pão a ,ma crianÇa
de peito. sufoc â-la-eis! uma alrna forte s? cor.praz
nas a[liçõ_e_s e nas humilhações e pede por seus ini-
miqos. uma alma fraca tem necessidade de ser
conduzida pela doçura, convidada alegremente à
virtude, e suportada caritativamente rrát defeitos.

Ouvindo tais palavras, o abade se etirou aos
pés de Santo Anselmo, reconheceu gue ha.ria errado
e prometeu corrigir-se.
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' Anselmo praticava as máximas por prirrreiro, eprocurava ser amável com todos. A renutação dcque gozava se e_stendeu po" tôda a Normordri, pa;_sou para a t'rança, atingiu Flandres e ioi u[i 
-,

inslaterra. De todos os iado;, üb;;s frr:ricionàri«.rs
e bravos cavaleiros vinham submeter-r" à sua dire-
ção e entregar-se a Deus, com os bens que posst:íam.o mosteirá crescia, interiormente, em virtu.des;exteriormente, em riquezas. O venerável H"J;;;:em vista da idad.e avançada, não poJiu d.*"_f;;ü;
'suas funções. Todo o govêrno cío moste;ro recai*em Anselmo. E, morto ã .urrto abade, foi Anselmoeleito unânimemente, para ,"r-Ilra o ,ra"uror. Fêztudo o qtre pôde, tanio por argumentos, comc poroi:aÇões: para não aceitai' o .U"rgo. por ri-, 

-rã";.:
t,ou-o, determinado principal*"rit" p"f á- q;'M;;:rílio lhe dissera, quarrao quis ,"rrrrr.iar ao cargo depricr. Essa função er"rcára-a durante quinze anos.c.,ta'a guarenta e cinco anos, quando foi ereito:rl.acle, em l0TB. Recebeu 

" bil;âà-ãtu.;ul cie Gil-
ler1o, bispo de Evreux, no dia à;-üeira cie sã,rPedro, no ano seguinte, or.i seja, er, ro1g. Governoua alradia de Bec ãurante quinze anos.

os bens que êsse mo.steiro possuía na Ingraterra.b'rigaram santo Ansermo a por êre passar argu-
'nas 

vêzes. Ariás, era ainda atraído u ê.r" mosteiropeia anizade.do antigo mestre, Lanf."rc. por .rôda
parte aonde ia, era i'ecebido com .àIo", tant«-: nosmo-steiros de monges, como nos de aOrr"_.qo, e reiigio-sa's, bem como nas côrtes aor ."ih;;à., por serlturno, procurava adaptar-se a todos, enguant, lheprermitia a inocência, para poder ter ocãsião de dar_lhes instruções .or,rárr"rt"r, coisa que fazia, semadotar, como os' demais, um ar dtutorar. Não.
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Utilizava-se de estilo simples e familiar, empregando

,JA"t sólidas e exemplos sensíveis, Esta'a sempre

ororto a dar conselhor u quem lhos pedisse. Quem

ã ou.risse falar, Sentia-se fr liz. Os maiores eram os

senri-lo. Não havia. na
m condêssa, nem pessoa

sse ter perdiclo o márito
um bom ofícic ao abade

uiiherme o Cotrquistador.
ens, eÍa tão afávei com

Santo Anselmo, que parecia trans[orÍItâf-SC em

outro homem, na Presença do santo'
Em meio a tantas ocupações, santo Anselmo

não deixava de ensinar, tanto de viva voz, como

por escrito, as matérias mais elevadas, ry?it p.rofut
ãur, mais difíceis, como a teolog ia e a filosofia. E
tudo isso com iusteza, precisã-o , - claieza que lhe

mereceram um iugat dos mais distintos 'eotre os

Padres e os doutôres da Igreja, mesmo entre os que

se convencionou chamar áe'filOsofos e metafísicos'

Coisa notável: no sráculc dezessete, três homens

celebres, Malebranche, Fénelon et Bossuet trataram

das mesmas questões otl de problemas anáiogos'

Ora, certameú" Mulebranche não e igual a Santo

Ã".Lf."". E duvida-se que Fênelon e Bossuet o

sobrepujem.
o novo rei da Inglaterra, Guilherme o Ruivo,

portava-se ÍrâiS como tirano do que corno rei cristão'
'Quarrdo um bispo ou ut abade morria, o rei se

upàr.u"a de todàs os bens da igreja 9u.da abaciia e

,ão p"rmitia que 9 caÍgo fôsse preenchido' enquanto

,.rr' oficiais ãi.rdu li ettcontrassem al-So do que

se aprc.veitar. o bem-aventurado Lanfranc, âÍcc-

;;r;ã'ãe-ôantuâtia, uma vez morto, eÍI 1089, Gui.
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Iherme d"]Ig' essa grande sede vacante por quatroanos compretos, para .rirapidar-rheã rendas. Juroumesmo que ninguém ocuparia êsse u.."birpãaá*àu-rante o seu reinado. Mus .oáo fufJ.r" por obra doacaso' viorenta doença o acometeu. progredindocontinuamente, a -oié.tiu o d"i*ou uepauperado.
I:i:n:bispos e os ,""r,.r", aã ,â,à se reuniram e

;À;;;;;;"^,. H,,: o?,ffff :: J,X, j;I rn,1fl 
" 
#ffiàs igreias e poderãot1rãrtôres, principarmente ao deCanruária. 'O ,"i;ri;, doeáte 

"á Glc,ugs5lsr esanto Ansermo,-rà-"àl' ,rudu saber, se encontravanuma região vizinha. Foram .hu*à_lo para assistirao rei, agonizan
conselho. Disse i. pediram_ihe 

o
confissão sincer, aomeça,r por uma
se recup,erar a tdos' e Proraeter,
erros que comete boa fé 

- 
tocios os

que lhá aconserhasres. 
9 i", ..r.J:;li,l?L,fa:bispos que fo*.*-.-J;. ;.f;;;;."àrurr" de I)euse mand ou fazer, ess.a promessa em seu nome, sôbreo altar' Foi redigido ã *rraã ,;'"à;a, declarandoque todos os prisi

dirid., 
"ãÀiau, . 

:rrados, rôdas as
o futu"o, lãru_ . das; e, gue, para
justiça. Todos I 'ovo, 9"* corno
saúdá do ""i. 

e pediam pela

Todavi
Cantuária.
E, como se
meiro a pronunciar o nome de Areceberam com aprauso, u-irrdi.uiao. Mas Ansermoempalicieceu de eipa"tã, Jresistir tanto guanto pôdea ser apresentado ao rei Dara receber-u irrrr"rticiura.

-
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e lhe disberam: t<Que

stes a Deus? Ves que a

na Ingl aÍerta Por causa

tua, não Procuras senao

o respondeu:

Atendei, vos Peç

sde que sou monge':"*P1"

fuqi dos negócios temporais' porque nêles não des-

.uÉro qualquer atrativo'
Os bisPos rePlicaram:

Conduzi-ros sômente no cam]nho. *-?-i:t
nos nos encarregaremos dos negócios temporars'

um negócio, rePlicaram os

bispos, todos consentirão fàcilmente'

Não, retrucou êle' absolutamente' nada

disso se dará'
Levaram-oo âo monarca enfêrmo e lhe Íízetam

verasqaobstinação"-õ-'ei'sensivelmenteallito'
lhe disse:
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Anselmo, qu-e f.azes? por que me envias aoinferno? Lembra'-té da ar izade q,r"'*", pai e nrinha
mãe tiveram por ti e tu por êles, e não me de:'xesperecerl Porgue sei qre estou condenado, ;" ;;r;;;
conservando êste arcebispado.

Todos os assistentás, comovidos com essaspalavras, lança,-se sôbre Anselmo 
" 

ttr. d;;;*-;;;
indignação:

Que loucura te acomete? Fazes morrer o
lll ururgurando-o ro estado em que se enco,tra.
DaDe que te imputarão todos os crimes e turbuiên_
cias que assolam a Inqlaterra.

santo Anselmo, ássim instado, vortou-se DaÍaos dois monges gue o acompa"rà""*";it;-.iír:;

Um dêles respondeu:
Se esta é a vontade de Deus, guem somosnós para resistir-lhe?
Eia! disse santo Anselmo, vós vos 

'errcre.o,-'tes mui prontamente!
vendo gue em nada progrediam, o rei ordenou-lhe que se lançasse ao .hão,"" 

""rr-pãr, mas êre seprostrou do seu- Iado, sem ceder-lhe. 'Então, 
âcusâÍr-do-o de covardia, exclamaram:

Uma cÍuz, uma cruzl. E, tomando_ilre obraço direito, aproximaram-no do leito. o rei lhe
apresentou a cruz mas êre fechou a mão; os bisposempenharam-se em abri -la, atê fazê_|i gritar; e porfim lhe seguraram a mão c om a cÍt)Z,

Gritaram:
Viva o bispo!

, Cantaram o Te Deum; levaram Anselmo até aIgreja vizinha, conguanro er. rã.ii;r;; sempre, di-
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zendo gue êles nada f.aziam, Feitas as cerimônias

ã; p;#, voltou a encontrar o rei e lhe disse:

Declaro-vos, senhor, que não moruereis

dessa enfermidade. Eis porque vos peço ver como

podereis reparar o que acabam de ÍazeÍ-Ílei porque

não aprovei e não aProvo.
Tendo assim falado, retirou-se'
Os bispos recondu ziÍaÍÍ-rto, iuntamente com

tôda a nobíeza, Voltando-se, êle falou:
sabeis o que pretend eis Í.azet?. Quereis unir,

sob um mesmo irg", um touro indomável e um cor-

àLiro fraco " 
'.rãlho. Que acontec erâ? O touro

arrastará o cordeiro pelos abrolhos e espinhos, f-azerl-

ã; "- p"duços, sem qu_e tenha sido útil para nada.

O rei " ó ur.ábirpo de Ca ntuária disputam entre si

o gorarrro da igrefa da Inglaterra, YT pelo poder

.eJular, outro õela doutrina e disciplina: vós me

compreendeis suficientements;
ides associar -ÍÍre-. , e idesistireis
senão, predigo-vos que- o rei me

maneiras e comigo acab arâ, e a
ugoru pela .rp"rãrça de vossa consolaçáo se trans-

formará em trist eza, quanclo virdes a_igreja de Can-

tuária recair em viuv óz ainda em minha viCa. Quan-
do o rei comigo tiver liquiciado, não haverá mais

ninguám qr" útará-opor-se a êle' e êle vos esÍlâ-
garâ a todos, como lhe aProuver'

Assim falando, Santo Anseimo' que não podia

reter as lágrimas, voltou ao seu aloiamento'
f'oi .í"it" 

-arcebispo de Cantuária em 6 de

*u.çã de l1g3, e sagiado em 4 de dezembro do

mesmo ano. ó que Íravia predito, não deixou de

acontecer. Pode-se verificai na' história da. Igrefa:

tôdas as perseguiçóes e tropelias gue teve de sofrer
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por parte dos dois reis normandos da Ingl aterra,
Guilherme, o Vermelho e Henrique I. Duas vêzes
saiu da Grã,-Bretanha para ir a Roma, onde oÍereceu
sua demissão ao papa Urbano II, que recusou acei-
tâ-la: Urbano [ê-lo assistir ao concílio de Bari em
meados de outubro de 1098. Os gregos ali propu-
seram a güestão da procedência do Espírito Santo,
pretendendo provar, pelo Evangelho, gue não pro-
cede senão do Pai. O Papa respondeu com várias
razóes, e empregou alguns argumentos tirados cio -
Tratado da Encarnação que Santo Anselmo lhe
havia enviado outrora, Mas como a disputa conti'
nuasse, mandou f.azer silêncio e disse em voz alta:

Anselmo, arcebispo dos inglêses, nosso pai
e nosso mestre, onde estás?

Santo Anselmo levantou-se e disse:
Santíssimo Padre, que ordenais? Eis-me

aqui.
O papa mandou gue se aproximasse e sentasse

ao pê de si, para grande espanto do concílio, onde
todos perguntavam quem era êle e de onde vrnha.
Apaziguado êsse movimento, o papa declarou pübli-
camente a virtude e o mérito de Anselmo, e com gue
injustiça havia sido expul-*s de seu país.

Santo Anselmo estava prestes a responcier à
questão proposta; mas julgaram mais conveniente
deixar para o dia seguinte. E então tratou cia ma-
têria com tanta fôrça e clareza, gue todos ficaranr
satisfeitos e lhe f.izeram grandes elogios; e pronuncia-
ram anátema contra os que negavam que o Espírito
Santo procede do Pai e do Filho.

Em seguíd falararn do rei da Inglaterra no
concílio de Bari, e Íizeram muitas queixas contra êle;
entre outras, no tocante à simonia e à opressão das

I
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igrejas; do que o papa falou fortemente, assirn eomo
do que o rei havia feito sofrer a Anselmo, acrescer-
tando gue havia admo'rstado várias vêzes êsst prin-
cipe para gue se corrigisse; pedindo conselt ) aos
bispos, êstes responderam;

Se o tendes advertido até três vêz r, ê
claro gue não resta senão feri-lo com o anátem, ',tá

que se corrija.

O papa concordou. Santo Ansehno iravi.
ficado sentado e cabisbaixo até então, sem oizer
palavra. Mas entãc levantou-se, e, pondo-se de joe-
lhos diante do papa, tanto fêz que obteve que não
pronunciasse a excomunhão contra o rei. Todc;s os
assisterrtes se admiraram da sua caridade para com
o perseguidor.

Êsse perseguidor era então Guilherme, o Ver-
melho. Um acidente funesto pôs fim à sua vida e

são do país entre a cidade de Winchester e a costa
do mar. Expulsaram os habitantes; queimaram os
seus casebres e suas igrejas,'e mais de guatro léquas
quadradas de uma região rica e populosa fc,ram
arrebatadas à cultura e transformadas em deserto,
para fornecer às feras um terreno suficiente, e um
vasto espaço para deleite do rei, Esta nova floresta,
criada por um ato de despotismo, tornou-se teatro
de mais de um acontecimento funesto. Em 1081,
Ricardo, filho primogênito do conquistador, air fôra
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ferido cie morte: no mês de maio de I 100, Ricardo,
filho de Roberto, segundo filho do conguistador,
foi morto por uma flãcha atirada por imprudencia.
Na mesma floresta e no mesmo u.rã, depois de uma
caçada, Guilherme foi encontrado 

'gemendo 
sôbre

a terra e nadando no seu próprio sangue. Lrma
flecha, com a qual se ferira, havia-lhe eítracic no
coração. Seu irmão, Henrique I, sem ser bom,
não era tão mau: acabou por reconciliar-se com
Santo Anselmgt 9_Lle _voltou definitivamente para a
Inglaterra em 1107.. A grande dificuldade 

"r" io.p.-
dir os reis normandos da Inglaterra de f.azererri àos
bispados, para suas finanças, o que haviam feito com
as propriedades particulares para as suas caçadas.

Santo Anselmo morreu dois anos após. 
" 

Sua
última enfermidade constituiu-se em náusea para
com tôda a espécie de alimento, e afligiu-o durante
seis meses aproximadamente; conguarto se empe-
nhasse em comer, suas fôr'ças diminuiam insensiíel-
mente. Não mais podendo andar , f.azia-se canegar
todos os dias ao santo sacrifício, pelo quai tiriha
devoção particular. - os que o serviam, íencio que
êsse movimento o -Íatigava extremamente, gueríam
demovê-lo; com dificúldade conseglriram obtê_L:
cinco dias antes de sua morte. Na 

"quarta-feira 
da

semana santa, pela tarde, perdeu a palavra: à noite,
enquanto cantavam as matinas na igreja, lerarn-lhe
a paixão que deviam ler à missa: 

-durante a lei-
tura, como viam gue estava prestes a expirar, tita-
ram-no do leito e o colocaram .sôbre o cilício e a
cinza. Êle entregou, assim, o espírito no comêço
do dia de sexta-feira santa, 2l d" abril de I 10"9,
décimo-sexto ano de seu pontificado e septuagé-
simo de sua vida. Morreu em Cantuâria e [oi' 

"ri"r-

..J
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rado na sua catedral, perto do bem-aventurado
LanÍranc, seu predecessor. OperarâflI-se muitos

milagres na sua íumba. A Igreja honra-lhe a memó-

ria nã dia de sua morte. Sua vida foi escrita por sett

amigo, o monge Edmer. (1)

(1) Acta SS., 21 de abril.
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Bispo e Mártir

São Simeão era bispo da Selêucia, no reirrado
de Sapor II.

Quando, effi j4.0, o edito daquele rei proibiu,
sob pena de escravatura, que se abraçasse o cristia.
nismo, Simeão, que. em 325, peio ccncílio de Nicéia,
fôra declarado metropolitano de tôda a Pérsia,
escreveu a seguinte carta:

«O Cristo, livremente, ofereceu-se à morte para
a saivação do mundo inteiro. Pela efusão do pró-
prio sangue, resgatou o gênero humano. Poderia eu
temer a morte, dar a vida pelo povo, pela salvação
do qual devo trabalhar? A viver enodoado, prefiro
morrer. Deus me livre de permanecer entre os
homens à custa das almas pelas quais |esus morreu.
Não sou tão covarde gue não possa caminhar sôbre
os passos do meu Salvador, de segui-lo pelo carninho
do Cahrário, de participar da comunhão de seu sacri-'fício. Quanto às ameaças proferi-das contra meu
povo, sei que êste povo saberá morrer para âsse-
gurar a salvação>>.

Quando o rei Sapor se inteirou do teor daquela
carta desassombrada, viu-se prêsa de estranha
cólera. E ordenou que, imediatamente, fôssem ÍÍloÍ-
tos todos os sacerdotes e diáconosi que se ârt'âzâs-
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sem as igrejas tôdas e, aos vasos sagrados, que os
usassem para fins profanos.

<<Quanto a Simeão, particularizou, o cabeça
desta maldita raça que despreza minha reai majes-
tade, que adora um D.eus e menospreza o meu, quero
gue o prendam e tragam a minha presença>>.

Conforme a ordenança do rei, o santo bispro foi
prêso, e, carregado de ferros, com dois dos c)oze
padres de sua igreja, chamados Abdecalas e Ana-
nias, compareceu diante de Sapor.

O santo bispo Simeão, empertigadamente,
recusou-se, à maneira persa, prosternâr-sê diante
do rei.

Sapor, rubro de raiva, perguntou porque não
lhe rendia êle aquela honra, como outrora o Í.azia.

Porque, respondeu-lhe Simeão , até esta
data, não compareci diante de ti assim carregado
de ferros e com a orllem de renegar o verciacleiro
Deus.

Avançaram uns magos, ali presentes, para mais
perto de Sapor, e lhe disseram:

Êste homem conspira contra o Estalo e
contra ti. Merece a morte.

Simeão olhou-os, retrucou:
Ímpios, gue o sois, não ê suficiente que

tenhais corrompido o reino? Há necessidade de que
procureis fazer-nos vossos cúmplices?

Sapor interpôs-se, falou brandamente:
Segue meu conselho, Simeão. Eu te qLlero

bem. Adora o sol. Isto te será vantajoso, bem como
ao teu povo.

Simeão, imediatamente, e com calor:
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-. Não posso adorar o sol. Tu mesmo vales ,;

mais do gue o sol, uma vez gue és dotado de razáo, :

Nós, os cristãos, reconhecemos sômente um Senhor, .:

fesus, que foi crucificado. ),

Sapor:
Se tu adorasses um Deus vivo. excusar -te-ia

a loucura. Tu, porém, das o título de Deus a um
bomem que expirou sôbre uma árvore ignominiosa,
Sa sabio, e adora o sol, pela divindade ctô gual tudo
subsiste. Se tu o fizeres, riquezas e honras, as luaio-
res dignidades de rneu reino serão tua recompcnsa. ,

Sirneão:
O sol se eclipsou, escureceu-se quaad o da i

morte de |esus Cristo, seu mestre e o criacior do
mundo. Êste Cristo, gloriosamente, ressuscitou e
está no céu. Tuas honras não me tentam. Coisas
muitonraisgrandiosasestãonocéuàminhaesperA.
SObre isto, tu não podes f.azer qualquer idéra.

Sapor: !

Ainda uma vez, poupa tua própria vicia e a i

de uma inumerável mtiltidão, à gual porei fim, se
persistrres na teimosia

Simeão:
Se cometeres tal crime, arrepencler-te-ás um

dia, naquele em que deverás prestar contas de tôdas
as tuas ações. Conhecerás, então, a enormidade de
tua ofensa. Por mim, a ti abandono os restos de uma
vida míserável, com alegria.

Mas, se tu não tens compaixão de ti mesmo,
eu, pelo menos, compadeÇo-Íre dos teus partidários.
Vouprocurarcurá-losdaloucurapelorigordclcas-
tigo que te infligirei.

Simeão:
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A experiência te ensinará que os cristãos
não sacrificam uma vida eterna por uma perecível.
Por nada no mundo trocarão teu diadema pelo ltolr.e
imortai que receberam de |esus Cristo.

Sapor:
Se tu te recusas a me honrar em pres?nça

dos grancies de meu reino, e de comigo adorar c sol,
a divindade de todo o Or:iente, amanhã tu terás o
rosto desfigurado e o tens tão perfeito e teu
corpo, tão venerável e gracioso, será manchado
com teu sangue.

Simeão:
Tu te igualas ao sol, do qual Í.azes um deus,

portanto és maior do gue êle. Se me desfigurares o
corpo, há um reparador gue o ressusci tara e lhe
conferirá, com prodigalidade, a beleza que criou e

que ago ra ê bem desprezível.
Sapor ordenou gue descessem com o santo bispo

e o trancassem numa das masmorras do paiácio.
Quando Simeão passou por um corredo r, ,Jepa-

rou com um velho eunuco. Era Usthazane. o homem
que havia educado o rei Sapor e que na côrte gczava
da mais alta consideração.

Êste Llsthazane, noutros tempos, fôra cristão,
mas, para não desagradar o rei e senhor, pübiica-
mente abjurara a f.ê e adorara o sol.

À passagem do bispo, gue conduziam à prisão.
Usthazane caiu de joelhos, para saudá-lo. E Simeão,
horrorizacio com tai apóstata, desviou os olhos.

Aquilo perturbou, confundiu o eunuco proÍun-
damente. E, caindo em si, compenetrou-se da €ÍIor-
midade da falta que havia cometido.

E gemeu, chorou:
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Se a aversão que Simeão me vota assim me
choca tanto, como podãrei eu agüentar a indignação
de Deus gue eu tão impenúda e ligeirãrn.rrt"
reneguei?

Num ímpeto, terrificado, largou a correr até a
casa onde vivia esplendorora."rrte. E, trocando as
faustosas roupas gue envergava por vestes negras,
como as que se usavam na Pérsia, por luto, toinou
ao palácio, postando-se no ."rrno lugar em que,
havia pouco, estivera.

. Aguela brusca mudança chamou a ate'ção de
todos guantos por ali perambulavam. E, ,ru.n i".-
tante, sapo1, surpreendido, ao par do insólito
sucesso, ordenou que lhe perguntassem o motivo
daquela transformação.

Disse Usthazane ao enviado do rei:
Sou culpado e mereço o último suplício.

Quando Sapor, pelo enviado, conheàeu â' res-
posta _do eunuco, ficou a cismar, sem nada cor,-
preender. E, virando-se para guem lhe trouxera tal
resposta, ordenou que voltasse ã Ustha zarLe e o coÍl-
vidasse a vir à sua presença.

Disse o rei eunuco, assim gue êste surgiu:
. - Algum e ito mau, sem duvida, âposs{)u-se
de ti, hem?

Lf sthazane:
Não. sou culpado de uma dupla Íarta:primeiramente, com respeito a Deus, por ter ado-rado o sol, depors, no que concerne ao meu rei,porque, consentildg naguele ato de adoração, tor-nei-me culpado de fingimento e de hipocrisia, umavez que interiormente desaprovava o ato exterior

que realizava.
S"por olhava-o perturbado. Disse-lhe:

)
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É isto o que te aflige? Bem cedo te cularei
das loucas idéiaó que estás a entreter, se nelas

persistires.
Us thazane, muito compenetradameute:

Tomo a Deus do céu e da terra por leste-

bajular a um homem.
Sapor:

-' Tenho piedade da tua velhice. Entriste-

Ço-Íle ao saber que vou perder quem prestou ltlrrgos

e inestimáveis serviços a meu pai e a mim meSmo.

Rogo-te: abandona a crendice dêsses homens Per-
,r"Ãor, a não ser que queiras morrer com êles'

Llsthazane:
VC bem, eü não abandonarei nunca mais at

meu Deus para adorar suas criaturas.

Sapor:
Então eu adoro criaturas?

tlsthazane:
Sim, sem dúvida. E criaturas privacias de

razáo e de vida.
Sapor, irado, ordenou que se apossassem do

velho eunuco e o levassem à tortura.
Oiiciais, porém, que ali ao lado do rei, rubros

de raiva, a tudo assistiam, rogaram a Sapor que a
Usthazane matassem sem mais delongas, que o velho
o merecia. E assim [oi.

Na prisão, Simeão soube do martírio do ettnuco

Usthazane. Comovido, rendeu graças a Deus' E,
com instância, passou a rogar ao Senhor ]esus, pe'

T
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dindo-lhe gue não tardassem com a execução, porgue
suspirava e suspirava por ela.

E dizia:
ó dia f.elizl o día em que hei de morrer por

|esus Cristo, em gue me verei livre dos perigos e das
misérias desta vida, dia em que conquistarei a coroa
que aspiro há tanto tempo! Não mais desgostol;, não
mais lágrimas, estas lágrimas que Êle mas enxugará
coln imensa doçura e delica deza imensa!

Exprimia-se com calor, de olhos rasos d'água
as mãos postas trêmulamente alevantadas para o céu,
aquêle céu que agora desejava como jamais o dese-
jara em tôda a vida.

Os dois padres que lhe eram companheiros da
mesmà prisão, Abdecalas e Ananias, olhavam-no
cheios cie admiração, pasmando para o transfigurado
rosto do santo bispo, todo inundado de uma alegria
do céu.

E Simeão continuava a orar, dizendo:
ó |esus, atende-Íne, todo indigno que eu sou

das tuas misericórdias! Faze com gue eu traçIa o
cálice no dia e na hora mesma da tua paixão! Que
todos saibam gue Simeão obedeceu ao seu Scnhor
até o sacrifício de sua vida!

Simeão, desdormido, foi levado, no dia seguinte,
diante do rei Sapor. Era sexta-feira santa. Inti-
mado, mais urna vez, a adorar o rei, o santo bispo
recusou-se.

Disse-lhe o rei Sapor:
Muito bem, Simeão. Vejamos qual íoi o

resultado das tuas reflexões de tôda uma noite. Vais
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preferir as minhas bondacles, ou, persistindo eili me
desobeCecer, escolher a morte? Adora o sol, uma vez
que seja, e te deixarei ir, livre. Prometo-te tôda a
liberdade, tôda a segurança, tôda a proteção.

Simeão:
A Deus não apr az que eu cometa tai crime

e cause tal escândalo!
Sapor, com r4elifluidade:

Apelo por nossa velha amizade. Por esta
amizade rá gue, para ti, desejo tudo de bom. Dou-te
provas assinaladas de minha clemência e tu me des-
prezas? Tu procuras a tua própria desgraça!

Simeão:
Tôdas as tuas gentilezas, êsses carirrhos

todos, são em vão. Por que tardar com a execução?
A mesa jâ estâ posta, e err, com grande impaciência,
estou ardendo para participar do sagrado bairquete,
aquêle para o gual o Senhor se dignou convidar-me.

Sapor, com um gesto de desgôsto, quase flenê-
tico, virou-se para os oficiais gue o ladeavam:

Vêcie, exclamou, vêdà que loucura a dêste
homem! Prefere morrer a renunciar a quinreras!

Nos cárceres de Sapor II havia cem crisrãos
aprisionados. Entre êles, bispo, sacerdote, diâconos
e clérigos. Reunidos, Simeão, acompanhado do |uiz,
apareceu no meio dêles.

Disse-lhes o juiz, em voz alta:
Há aqui, entre vós todos, quem consinta em

adorar o sol, o grande deus? Que se adiantem qtre
se adiantem gue lhes concederemos viver livremente.
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Ninguem se movimentou, como se estivessem
pregados ao chão.

Senão quando, todos, como Que impulsionados
por estranha fôrça, responderam a uma só voz, alto
e bom som:

Nossa fe a um só Deus verdadeiro ensina-
nos a desprezar os tormentos. As espadas não nos
desviarão da firme espera da ressurreição. |amais
adoraremos as vossas pretensas divindades.

Começou, então, a uma ordem do juiz, a írnpia
faina rnacabra dos carrascos. E os cem heróis, um a
ufr, iam sendo friamente decapitados, enquanto
Simeão, no meio dêles, a grandes brados, exorta-
vâ-os, com a alma em fogo, estranhamente alheio
à tão desoladora cena, muito virilmente.

Mortos todos êles, chegou a vez do santo l;ispo,
de Abdecalas e de Ananias.

Êste último, de repente, dera de tremer,
amedrontado.

Pusício, que fôra feito por Sapor seu rnten-
dente, compadecido, tocado pela carnificina que
chegava ao seu fim, aproximando-se do trêrnulo
padre, disse-lhe paternalmente:

Coragem, Ananias! Basta gue cerres os
olhos! É um instante só e pronto. Quando tornares
a abri-los estarás na luz do Cristo!

Brutalmente, apossarêÍl-se do intendente do rei,
empolgarârn-Íro ràpidamente, e conduziiâÍl-Íro a
Sapor, para gue lhe prestasse contas daguilc., que
dissera ao condenado.

Sapor, ao par do sucedido, olhou-o, todo palor,
gritou.lhe:

Ingrato! É assim que me pagas os favores
com gue te cumulei? Elevei-te a uma tão alta digni-

l
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dade e tu negligencias os deveres para ir ver inorrer
os miseráveis?

Pusício respondeu-lhe brandamente, dizendo:
Quero trocar as honras cheias de tribulações

e de penas pela fé daqueles que morreram. A niorte
que lhes cieste está, a meus olhos, pejacia de
felicidade.

O quê? gritou Sapor. Tu menosprezas tua
dignidade? Preferes morrer? Fica-"te louco? Che-
gaste a tal ponto?

Sou cristão, e, minha esperança em Deus é
tal gue prefiro a morte ao invés das tuas honras
tôdas!

Possesso, Sapor ordenou gue a Pusício tortu-
rassem da pior maneira, E, f.inal,izando sentenciou:

Que lhe cortem o pescoço e lhe arranquem
a língua!

A ordem foi executada com crueldade extraor-
dinária, e o intendente faieceu logo em seguida. E,
como tivesse uma filha tambem cristã, apossarÉrÍr-se
dela e lhe deram a morte.

***
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TINOPLA (*)

Bispo

Nascido em Roma, numa rica família niuito
poderosa., Maximiano deixou a terra natal u .u rtlpara Constantinopla.

Ali, Sisínio-, o patriarca, conferiu-lhe o sitCer-
dócio. E quando, cóndenado Nestório, Maximi;;;
foi nomeado patriarc a, eÍajá bem ,"""i"à";;;;-;
acabado pelas mortificações tôdas a qr. ," e,tre-
gava.

Profundamente piedoso, doce e afáver , eraptlro,
sábio e prudente.

Qrrando -o papa celestino I foi informado deque o santo havia sido nomeado pat.iarca, felici,tou os Padres do concílio de Éfeso po, terem feito
tal- escolha, uma vez qrle era ho-"á clestitui.l;-ã;
todo artifício, notável pera simpliciduà", integrictaãà
e imenso coração.

sao Maximiano de constantinopla foi pastor
completo, que tud o f.êz para reunir as ovelhás dis-
persas,
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Cirilo de Alexandria atirma que o restabeleci-

mento da paz na Igreja foi devido às oraçóes claquele

santo homem.
São Maximiano morreu sübitamente no ciia 12

de abril, numa quinta-feira santa, no ano de 434'

HRBACHER,

r*,
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BEM-AVENTURADO FASTRADE (*)

Abcd,e e Confessor

Fastrade, ou Fastrede, era natural do Hainaut.
- Com guinze anos, em Clairvaux, estava sob a

conduta de São Bernarcio. Pouco depois, era o bem-
aventurado, debaixo da orientação de tal mestre,
modêlo que se impunha, sem titubear, aos rrrnãos
todos.

Encarregado da fundação e do govêrno da aba-
dia de Cambron, em
profuncÍa humildade e

Um dia, o irmão
tiário, deu-lhe uma
olhou-a, depois ao irmão, e disse:

Por que, meu bem amado irmão, gueres dis_
tinguir-me, assim, da comunidade? porventura
sendo eu abade deixei de ser religioso? po, furràri
Fui estabelecido o ministro e o servidor dos ortro,
paÍa ser mais delicadamente alimentado e mais rica-

Se tu me amas e clesejas nrinha
desdenhas as miqhas orciens,
Desde que fui encarregado cla
o que mais me apoguenta éa gue Deus prometãu pela
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I I

PADRE ROHRBACHER,

Quando o dácimo-segundo abade de clairvaux
falecJr ( I ) , Éastrade, põ, unanimidade, foi eleito

para sucedê,-lo.
Ao ter conhecimento do resultaclo da eleição'

apavorado, fugiu, e, todo acabrunhado' foi e§]co1l-

iã.-." na Catúxa do Vale de São Pedro'

Ali, um dia, decorrido algum tempo' Nossa

Senhora, com o doce Menino nos braços amoráveis,

;;;;";;u-1h". Fastrade, âo vê-la, arroiou-se-ihe aos

pé., conjurando-a a ter piedade de tão miseiável

sêr, qual era êle.

Maria sorriu-lhe com doçura que se não pocle

conceber, pôs-lhe nos braços o Menino e lhe clisse

com suavidade infinita:
Recebe meu Filho, cuida bem dêle!

Disse e desaPareceu.

Fastrad,e, passada a visão, todo trêmulo' coÍl-
preendeu que não podia deixar de governar o qlle ao

Senhor pórtencia, seus membros, que recebia em

depósito.
Assim, demandou clairvaux e tomou pcsse do

cargo.
Em I 16l, era abade de Citeaux.

Dois anos depois, o papa Alexandre III estando

em Paris, Fastraãe Íoi procurá-lo para tratar da

canonização de São Bernãrdo, e, sübitannente, adoe-

ceu. Num instante, agravoU-Se-lhe a saúde assttsta-

doramente. TOda a côrte pontifical -rodeou-lhe 
o

leito de dor, e o papa ,n",*o, compartilhando-lhe do

sofrimento, admlnístrou-lhe a extrema-urÇão'

(1) O abade Roberto (N. do Atual)'
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VIDAS D

Morto o Santo, o sumo pontífice Íechou-ihe osolhos, celebrou-lhe as virtude, e lhu ;forou o «iesa-parecinrento.
o rei Luís vII também se achava preserrte edizia, a todos, gue a Fastrade olh;;;;;-o a um paimuito querido.
São Fastrade, farecido no ano de 1163,foi enter-rado no túmulo de Alberico, em Citeaux.

***
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BEM-AVENTURADO BARTOLON/IEU

CERVIER DE SAVIGLIANO (N)

Ma'ttf

Um dia, recebendo orCens do sumo pontíiice

oara i, u C"r,ri* de Savigliano no caráter de inqui-

ãtd;:;àrr["r.oü-se antes da viagem' e terminou por

dizer ao confessor:

chamo-me Bartolomeu de cêrvier e jamais

estive "ú""fãlo*Uaua". 
Ali, devo desincumbtr-rne

do ofício de l"àriridor. Ali, terminarei meus dias'

E assim [oi, verdadeiramente'
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VIDAS DOS SANTOS

abril do ano da graça
cidade de Cerv,à, á"
ios tiveram opcrtu-

***
No mesmo dia, no país de Gales, São Be,rno,abade e confessor, firho de Ér;; 

"*Ja. em pcwis-
land, fundador da abadia r

no condado de Carnavo

elrub, abade e confe*sor,
parentado com São Com,
principioü a vida monás,

os, pâssou para a Esc:ócia,
teiro gue goveinolt
bastante id.so, em
em sido apro.vado

Em Liàge, São
nascido ,u Élurrà;; 

"";?l;;:t:?Deus na catedral de
enterrado na igreja da abadj iTri:íl;j.jqual legou todõs ós bens qye possuía. os miragresgue se realizaram à beira de seu ttÃulo foru*"tao

necessidade de rogar
mais turbar o siieúio

compunção.
Em Brescia, São

rnorto em 552.
Cipriano, bispo e confessor.
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164 PADRE ROHRBACHER'

Na ltáJia, o bem-aventurado-|oão de Satiatis'

confessor, "*.ia" 
-;; 

callium, de pais humrides.

Viveu sob o hábito dos

Faleceu em 1 370, Perto
Na diocese de Plais

Estêvão Bandelli' conÍes 
orador. Pertence'do aos

ou princiPalmente na L"-
o, no Ptemonte, octoge-
culto foi confirmado Por

Pio IX.
Em Antioquia, Santo

bispo. Viveu no Monte Sin

Ierãncista infatigável, dial
profuncio, foi aPelidado Pel
í.il;;-úli"À-' Segundó Bouvy, o^célebre cantico

il;;úr; ã. Arustáci,o seri I obra do Sinaita' Faleceu

em 700.-- E; Alexandria, os santos mártires Arador,

,u."rdãie, Fortunato, Félix, Sílvio e Vital, QUe tr1oÍ-

reram na Prisão.
Nomesmodia,osSantosApolo,IsácioeCo-

drato, que sofreram a morte sob Diocleciano'

***
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22., DIA DE ABRII.,

SANTO AZADES, SÃO MIT-ESI

E muitos outros mártires da pérsía

No mesmo dia em o
sia, Simeão, obteve 

" .ácom os seus
santa de 341,
nário, conden

santo grupo dos fiéis: enque êlcs inspiravam nos
águas fecundas do divino amor, davam à ruz umageração.espiritualdi ---' ee'sr. 

Nãocês-savam de massacrar
da sert;]"ir" santa sexta hora
páscoa. _-_ vE--!s ngo após a

A notícia-do edito apenas arcançara as provín-
:,,:: ::i' Ionsínsru:, quándo ;ü;;ài,uaores aDri-sronaram os que adoravam o Dãus ;il;;;"1";'-
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166 PADRE ROHRBA!HER

deseio de levá-los à morte' assim que as ordens do

príncipe .tr.gãrã-utcêles. Apenas re.cebidas essas,

sem gualque;-ú" d" P ot""o' todos os que se

diziam cristãos-i;;; d"ru*unamente deg*dos'

Entre os fiéis, cuio sangue correu por fesus Cristo'

havia um eunuco quertcto t o rei' e que se chau'ava

Ar;d;. 
- 
Supo, tanto se rmpressionou :9* sua morte'

;;;;bliãou o.1tto edito' palo qual restringia a perse-

guição aos bispos, aos sacerdotes' aos monges e as

;;til.u.. Hou'" 'lessa 
ocasião uma multidâo inu-

merável de *ãtir". a" ambos os sexos e de tôdas as

idades, .r;o, 
-tomes 

se ignoram'. Sozômenes conta

d";;;it áir; ;;. um antigo es5rito5 persa nos ttans-

mite o número de duzentos mil' ( 1 )

Entrementes,arainhadaPérsiacaiugrave-
mente "rrter-*à]"'O; 

-ird"*,-: 
lue desfrutavanr de

tôda a sua confiançu' p""i'ãã;t]o'-t'u de que a enfer-

midade advinha de urn ,ãrliregio emp ,egado pelos

irmãosdobem-aventuradoSimeão,paravingara
morte do ilã"' ÁpodtÍârâÍr-se prontamente da

virgem Tarba, nome 9";-ug-"i[ica Õrescência' e de

sua irm a, qíf,,;úã úavia ieito o voto de passar o

resto da viüL* .uriidade. A serva de Tarb a, taffr-

bem ,irg..,*f;ip;áta iuntamente com as duas' Con-

duziram-ÍIâs perante "t ';r;s' 
onde foram acusadas

de terem toinado a ,ui"-tru 
- 
enfêrma Por meio de

Ieitiços.
,- O que adianta, respondgl Tarba' acusar-nos

de coisa, qüã nenhuma ,i lãçao têm .9* a santiciade

de noss" p!:'[t:'.'ili^Fã*u" nada está mais afastado

da retigiã.;;irtã-do quJ;;rú de oue falais. Se

ãràâlãàe do nosso ,urrg,r", saciai a'sêde. sc vos

(1) Acta MNd' oriert'' P' 42 e seguintes'
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VIDAS DOS SANTOS 167

causa pÍazer despedaÇâÍ-Íros o corpo, como fazeiscada dia com os cristãos; somos cristãs, morreremos
:lftãr, e jamais cessaremos de prof"r.ur nossa reri-grao; porque nos foi mandado ádo"a, um só Deus,não igualar a êle nada do que ;;tá 1o ceu e sobrãa terra, e, quanto aos 

"rraurludores, puni-los a,r_'umorte pela autoridade pública.
E como diziam que era um meio empregadc, pelavinganç ã, ã santa acresc:ntou:

rÍamos ter de ofencier a
a vingar a morte de nosso

Após o interrogatório, as três santas foram. Iavadas para a prisãõ.
Como Tarba fôsse d

tinham concebido po"- 
"1uma paixão violenta, Cad

se esposá-lo.

arecer dêste mundo, ela

os dois outros iurr"l'pt;::Hliilo'orop«,stas
idênticas, recebendo u'*ãr-a resposta.
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Então, condenaÍâÍI-ÍIâ
légio. Levaram o caso ao

me estava Provado. Mas
ta-lo; ordenou que as deix
sem em liberdade, se consentissem em adorar o sol.

Elas se recusaram, dizendo
Não, jamais renderemos à criatura o qlle

não é devido senão a Deus'

Os magos gritaram, então, a uma só voz:

Pereçamessasinfelizes,cujos?vftcztrltà-
mentos tiraram a saúde à rainhal

o rei permitiu aos magos condená-las ao suplí-

cio gue iulgassem conveniente' Ordenaram que ser-

rassem os seus co1pos em dois e os enfileirassenÍl

sôbre ,* purro de linho, a fim de que a rainhâ pt1-

desse purau, no meio, acrescentando que' dessarte'

,".rpáraria a saúde. Pronunciada a sentença' o iviz
priiàipuf, gue havia proposto casamento a 'Ierrba.

voltou u .urtá " 
tfr" prometeu a liberdade corn vida'

caso se sujeitasse aos seus deseios' Mas a casta vir-

;;;,"i"*âa" a" indignação, não pôde impeclir-se

de responder:

Ó mais imPudente dos h:ffi'1"âlãrX5;;l;?

eira vida; mas uma vida
ser-Íle-iâ mi! vêzes mais
te.

Quandoassantaschegaramao.localdosuplí-
cio, u*ur."rurn-rru, a dois postes' depcis lhes s9r-

raram os corpos ao mei,o- 
'cortaram, em szgttida,

.áJu *etudeã seis pedaços, e lançaram os pedaços

sôbre panos que foram suspensos em estacas' em

duas fiÍeiras. A rarnha, conduzída pelos magos, Pâs-
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sou pelo meio dos trapos sangrentos, e, após ela todoo exercito. Estarru-." em i a" -rié ã"-sit.-ii r
(^ _ O fispo de Susa, São Mií"r, ;;; continuava ar.azef mrragres e conversões no paíó natal, fo, frãropor Hormisda, governador da plo"i". i". seus doisdiscípuios, o saãerdot" A_urãJá;;'o dia.ono sina,tiveram a mesma sorte. carregaru*Irros de corren-tes e cond âÍr-r1os par? a capitul 

-Ju-;*;;;;.
Sofreram vêzes cruel fld;í;;ã;. -; ..;;i;;inúteis, pela constância, todor o, ÃLJos gue erlpre-garam Dara fazê-los sacrificarem uo ,ol. 'o, .àiitouconfessores não cessavam d" I;;;;; o senhor naprisão.

Nos albores do àrir o ( o. cardeus começam-noainda hoje em l.n de outubro), H;;;;à, f;;t;;õ;:
rativos para u--u grande caçada às feras Íutrru,como cstivesse de ãxcerente humor, mand ou trazeros três mártires acorrentados para revar a cabo oprocesso. Era de nature.za arrogante e soberbo.Dirigindo-se a Miles disse:

Quem és tu? Um deus ou um homem? eualé a tua- religrão, guais os seus dogrnà"? Revel.,;;;
a sabedoria de tua alma, para que nos tornemos teusdiscípulos; caso contrário, se continuas a ocultar-nosa tua seita, estej-as bem certo de que serás nortosumàriamente como estas feras. '

o santo, que não desconhecia a intenção dessaspalavras, respondeu trangüilamentà:
Sou homem e não deus; de rest , não rnrstu_rarei às tuas pilhérias os mistérios da verdadeirareligião. Entretanto, d,ir-te-el com Íranqueza: Des-graçado de ri, tirano ímpio! D"rjràçuàà a" ti ; ;;

(1) Acta. M M. orient., p. 51.
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170 PADRE ROHR,BACHER'

teussemelhantes,guerepelisareligiãoeDeus!Por-
que Deu. "ot lrligàia no sáculo futuro' e ' concienan-

áo-ro. ao Íoqo ã às trevas qye vos esperam' vos

transformarâ 
"o orgulho -em chôro eterno' poroue'

.r*rráaà, de seus"beneÍícios, vos levantais c<-rntra

ãf" .À* insolência, em lugar de mostrar-vos Íe-co'

nhecidos.
A essas palavr:as, o governador se levantou da

cadeira; atirou-s : sôbte êle e lhe fincou nas costas

ilil;i,"f. N"rses, irmão de Hormisda, perfuralhu,

também com ,* p,"ttal, o outro lado' O santo bispo

morreu po.r.o àepois, ptedizendo qte. no dia seçiitinte

êles se matariam um ao outro. Abrósimo e sina

i;;;* conduzidos ao alto de duas colinas que t"
encontru""*-"ã" tÀ f'e"tu da outra' Lâ' os sol-

dados os aPedreiaram.' No dia

irmãos, que era n excelentes caçad

ã. tuaos oPostos um veado- gue 1

pur"ru--hãs as flechas' Os ati

próprios, que morreram' na mesma

iirrhu- maíado São Miles' Os corPos

i;;;t e foram devorados Pelos animai

tres, porque era assim que os antigos

tavam os mortos. os persas cristãos enterravam os

defunto, .oÃo os cristáos dos outros países. os cor-

pos do-, três mártires, -que m :ram no dla 5 de

novembro, 
-f"oãã -il"áaát 

ao telo de Malcan e

colocado, .ã^,ilà ."p"it"ra que thes tinha sido ple''

oarada.oshabitantesdopaíssesentilamagrade-
:ffi: JÃ,- pãr" proteçãó que lhe,s dispensa\ram'

visto que nã-á ãáir fi."ruã exiostos às incursóes dos

árabes.
Pelo mesmo temPo

Susa obtinha a coroa do
em gue o santo bisPo de

martírio, denunciou-se Bar-
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I

sabias, abade de um mosteiro na pérsia. Fôra acusa-do-de querer aborir a rerigião dorÀàlor. Foi, eritão,prêso, com os dez *orrg"i gue dirigiJ. ForuÁ;;J;.amarrados com corrent", '. I""uáo, à cidaci: 
-Je

Astrahara, perto das ruínas de peúporis, onde ogover:nador tinha residência. Êsse juiz desumano
is cruéis para os torturar.
sem os joelhos, as pernas,
, âs costas e as on,!has.

golpes nos orhos e no 
"";â:" T:li*:'nl'"::::Í:

gem dêles, condenou-os a
ártires foram com aleqria
ntando hinos e salmos à

rodeados por uma tropa
Multidão irrr*"ra*,el ãsseguia também.

O santo.abade pe.dia a Deus a graça de verirem para o céu, anteó dêre, as armas gue lhe tinharnsido confiada;. 
. 
Seq pedidã f"i;,.;ã,ão. euan,Jo aexecução foi iniciada, ur, mago gue passava com aespôsa e dois firhos e vár.ios ãriuãã.,'pu.or, ao vero povo aglomerado. Imed

e avançou para obter info
se estava passando. perc
parecia pleno de alegria,
lJeus e gue tomava caCa
como para apresentá-ios aos carrascos. pareceu-lhe
ver uma cruz rr minosa sôbre os corpos dos -arri.".já exectrtados. Tocado oo
repentinamente, de.c.u ào
com o criado gue o havia
mando-se de Barsabias, c
gue o receba entre os discí
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lhe o pedido. Tomou-o Pela mão' depois do nono'

e o apresentou ao carrasco que.lhe cortou a caheça

sem o conhe."r. gutsabias' pãiit" todos êsses mâttí'

res, foi a..upiiãdãi.t trii*à' os corpos dêsses doze

santos foram ;É;;á"nados à voracidade clcs anirnais

e dos abutres. úur, as cabeças ioram l.evadas pAra a

cidade e suspensas no tempio de Nahitis ou Vênus'

;;to*,-.r.rUàru os mago' tit"t'em horror peios ído-

los, havia, contudo, várias seitas 'dólatras em di[e-

rentes regiões da Pérsia' O exemplo do mago cor-

vertido tocou vivamente a família' que se Íê'z ctistá'

bem como grande número de outras pessoas' Êsses

mártire, [orulr-"*".'tudos no dia 3 de junho cie 342'

***
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sÃo cAro (*)
Papa e Mártir

'caio era originário da saronia, na Darmác ia, eviveu em Roma, numa casa contígua a Ce G;úil ;da virgem_ Susana ( I ).
São Caio foi eieiio para suceder ao papa Euti_quiano, em fins de 2g3. 

L

A primeira redação do Liber pontificaris quari-fica nosso Santo de iã"f
2,1 à, à-"dreceu an res fj]il;X.?:,11ã; 

tã,;'.#m
ciano. Quanro ao título dá Àã;i;,=ã;r; ."#J;iorsi que não lhe podã ."r 

- 
auãã, 

^ 

.,"- não ser, diztextualmente, que ienha sofriào- 
" 

'r]r.u-bido 
aosmaus tratos quando dos nrimeiros anos d" ó;"J;:ciano, quando êste prinÉipe .orrrurrti, que c<-rnti-nuasse em Roma a p.erseguiçao .;;;;raá .ol Cu_

ilii;"3ó 
assim r" 

"*iri.uríu o 
"losio-àã *urtirorósio

Aba .u igreja de S_ão Caio.
reco {?, no sécul_o XVII f;;
Ali ^^ -^L:_. 

Urbano VIII, em loií-.
isreja, em r 880, fJ?".1i.'ilãÍ: 

das catacumbas. À

(f) 19 de fevereiro.

{+I
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sÃo TEODORO (n)

BísPo e Conlessor

Te,odoro nasceu na Galácia'

Com oito anos' manifestou-se-lhe o espírito de

com oito anos, retitan-
oe. para ÍezaÍ, Íoi Per-
"chamá-lo Para a teÍei'

, deseiando m-ortificâÍ-se'
intervenção. A máe' a

á-lo Para casa, [oÍ in:Pe-

a Capadócia.

, Teodoro retirou-se a uma

caverna, perto da capef" a" Sáo Jorge' determinando

viver isolado à" tudo e à" toáor." Data daqueles

tempos o ,"., poder de operar milagres'

Praticandoduraspenitências.ficoureduzido
a tal estado 

-ã" 
'""d"' 

q'" foi necessário levá-io a

casa do Ui=pã-J" Árru.iusiópolis, onde o subrnete-

ram a tratamento'
O bisPo, edificado P

Dor cima dos regulamen
santas ordens, num curto

Tornando às Prátic
co dePois, seguia Para a
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VIDAS DOS SANTOS

Ali, visitou inúmeros mosteiros e privou com váriosanacoretas.

iro de Chozebe, recebeu o
volta à pátria, reiniciou a
ao lado da capela de São

iscípulos apareceram. E
uve outro remédio senão
vez gueoretiro e ;aca,_

rnaram insuficientes paraconter os que o prc.curavam.

. Começou, então, para ,Ieodoro 
uma vida asi-tada. |a não podia -âi. viver 

"..o,diãã. 
"ã't#;

de santo leváva-rh;e, sen pre e sempre. inúmerasvisitas.

Passando pela
general dos exércitos
ouviu referências sô
caverna que se tornava far
do santo o augúrio de que, em breve, seria erevadoao imperio.

Ll. Eoconde,enviando-
presentes, suplicou_lhe o
a Deus dirigia, ntio se

lizado com a lembrança
u-se com as dádiva.s que
os emissários do ccnde

Iicando-lhes que nada 
'

com humildade, gue
ngo, porgue, ao cereal,
Íeza, sempre tão Dsces_

175
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ComofalecimentodobispodeAnastasiopolis,
Timóteo, o clero e o povo enviaram Ceputactos e

Paulo, bisPo de Ancira e

com êle cóncertassim a el

O Santo âPâvoÍoü-s
queria abandonar a caverÍ

energia Para obrigá-lo-a ir t -- ^-
Ali, Timóteo imPôs-lhe as maos'

Teodorosentia-,",nul-Comadignidadeqttelhe
m dia, em nova Peregri-
tou uÍn velho anacoreta

que e
Para
estab Terra Santa' teve qtl'e o

üi| São |orge, que o protegia sempre e l!t'11?:
;;;.;"ao-mà orld.no, que regressasse ao pars

natal.
EmAncira,oSantosuplicouaometropolrtano

oue lhe desse um sucessor, mas o bispo Íecusou-se

;;;jâ:1;-&;"rão-h" sr, era impossível encontrar

alguém que fôsse tão virtuoso'- Teod"r;:;;'ãr,uú.tecera deixar_a dignidadg,

nãoseabateu:recorreuaopatriarcadeConstanti-
,oplu, ao mesmo tempo que solicitava os prestimos

do imPerador.
Por tanta e tão sincera humildade, saiu o santo

vencedor. O patriarca e o imperador conseguirant-

lhe do metropolitano o desejado afastamento, sem

ã""",ã*"Jo-,'[*re despojado das insígnias do epis-

copado.
Cheiodamaisvivaalegria,Teodorotornouao

mosteiro.
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Deus, que jâ ihe havia concedido o dom dos

Faieceu docemente a 22 de abril de 613, tendo
s.ido, por tôda a vida, um dos maiores propagadores
do culto de São |orge.

***
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SANTA OPORTUNA (*)

Virgem

Oportuna foi irmã de Crodegqngg, bispo de

Seez (i),e sobrinha de Lantilda, abadêssa de um
convento de beneditinas em Almeneches.

Nascida no castelo de Exmes, perto de Argen-
tano, jovem ainda, conseguiu dos pais 

- 
a permissão

para consagrâr-se a.o Senhor. Assim, deixou o câs-
telo, as comodidades e o convívio dos seus e foi
encerraf-Se num pegueno mosteiro nas vizinhanças
de Almeneches.

Oportuna caminhou càleremente pela senda da
perfeição. Num átimo, conquistou o coraçãe da
comunidade tôda. Humilde, sincera e prestativa, a
todos encantava e edificava.

(1)' 3 de setembro.
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às religiosas. E atirou-se, de corpo e-alma' à oração

e à contemplação. E sendo severíssima consigo

mesma, era caridosíssima com as filhas'
Recebeu, então, do alto, o dom dos milagres'

Um dêles, ,"i"r"-.e ao guarda-florestal da região e

o burrico do mosteiro.
Tendo aquêle homem, un dia' pedido empres-

tado o burrico-da comuniCade, para tiansportar u*-a

.uroudu de lenha, achou interessante ficar com o ani-

mal para si. E âpossou-se do burrico'
PassaraÍl-se áois, três dias, e nada do guarda

upu."."t e f.azer a devolução do animal. oportuna,

zelosa com u, ãirus do mosteiro, lembrou-lhc o de-

;;r.-;", o hã*em, que determinara assenhoreclr-sc

do burrico, procrastinava, à espera do que iri.a a

ãÀuder. u f"["i, iulu", desse o caso por encerrado e

entáo o burrico seria seu definitivamente.
Oportuna, que- percebera plenamente as más

intençOes do guarda-florestal, resolveu não mais

tratu, da questão .orn o desonesto' mas com Deus'

E a Êle se- dirigiu, pedindo gue Íizesse iustiçu:
ora, uma É"lu'-unhã, cluando o guarda cieixou

a .u.à e lançou os olhos pelas terras que- possuía'

viu que ,* do. seus 
"u*po= 

estava completarr.ente

,cobei'to Por, pensava êle, espêssa camada de aivís-

sima neve.
Qual não foi a sua surprêsa' quando' tendo

corridà para o campo, que não ficava longe'- veri-
ficou que não se tratava de neve, mas sim dz sal'

Aturdido com o prodígio, logo pensou na feia

ação gue cometera, retenclõ pa1a si o qug t'ã! 1\"
pártencia: aquilo era, sem dúvida, uma advertância
ão .er. E, tôrnando, passou o cabresto no burr:lco e

correu levá-lo ao morteiro, envergonhadíssimo.
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Num repente, atirou-se aos pés da santa aba-
dêssa e pediu perdão pelo que fizL;. E aàá"eãã
mosteiro^a.guêle 'campo, que passou a .hr_ur*á
uampo salgado, sentiu-se o guarda com a alma.
mais leve.

Tempos mais tarde, ali se construiu uma canela,
peguenina e graciosa, que se dedicou à santa. ' 

--'

. oportuna também recebeu de Deus o podr.r desubmeter os animais e as aves a selr talante.
certa vez, foram dizer-rhe que uma rluvem de

passarinhos se abatera sôbre as hortas das .Jo"-
dezas e estava causando um estrago terríver.

oportuna foi-lhes ao encontro. E, dizencÍo às
avezinhas gue se considerassem suas prisionciras,
passou, suavemente, a reprovar o gue 

-andavar[t 
e

Í.azer.

Os passarinhos
como que presos no
cêrcas.

não podiam mover-se. Esta.,.ranr
chão, nas árvores, nos paus das

, .D"pois que terminou a censura, deu-rhes a .santaabadêssa a liberdade com a cordição d" qu. 
-;ã;

mais se entregassem aos rstragos. s'ó então l".opà_raram a faculdade de locomoção.
Nem b"T chegara Oportuna à abadia, e aiguém.veio contar-lhe que as ur."r, portando-se estrit,ha-lnente, voando e pian

vam um determinado
Tornou , entã,a,

pássaros. E, tendo desco
um dêles, por isso que ch
mente e não se iam, Oport
nas mãos a avezita morta, rogando a Deus, resti-tuiu-lhe a vida.
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Num grande bando que empanou a- l'r? do sol'

os pássa.oJ, agora-canta,,do alegremente' desapare-

ceram e jamais voltaram às razias'

A trágica morte do irmão, friamente assAssi-

nado "* líorant, por um competi{ot, foi um golpe

trà*""do para a santa virgem. Nada ahranciou a

sua grande mágoa.
Transportado para a abadia o corpo do irmão,

sôbra át" Óportuna chorou longamente, suplicando

ao Senhor que a levasse tambám.

Deus ouviu-lhe os insistentes rogos. E, poucos

meses depois, sabedora de que se ia do mundo' Íeu-

niu a comunidade e transmitiu-lhe a notícia.

Exortando as religiosas para que vivessern na

paz, sempre unidas, a estritamente observar oS votos

ieitos, ciias mais tarde, ardendo em Íebre, recebeu

o corpo e o sangue de |esus, vendo a Virgem que

lhe vinha ao encontro, e, assim, naquele doce êxtase

sem par, faleceu santa e calmamente'

Morta no dia 22 cle abril de 770, o corpo da

milagrosa abadêssa e virgem foi sepultado Ílo Íros-
teiro mesmo que governara, ao lado do irmão bem'
amado.

Tantos foram os
Altíssimo, que o lugar n
de gente vinda de tôda
acotovelando-se, todos
mulo de Oportuna, na ânsia de conseguir as graças

que lhe rogavam.
Ha, 11â França, diversas igre;'as deciicarias a

Santa OPortuna.

+++

I
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BEM-AVENTURADO WOLFELME (*)

Abade e Confessor

wolfelme nasceu nlrma ilustre família, tradi-
cional nas ribas do Reno.

Menino ainda, foi agraciado com um carr oni-
cato na catedral de Colônia, por Santo Heriberto,.
que lhe conferiu o sacramento áa confirmação. s"--
pjg 

.-e" 
sempre progredindo na ciência e na vrr[ude,

Woltelme não decepcionou o santo bispo.
. Desejoso de se-unir mais estreitaúrrt" a i)eus,
buscou o retiro de um mosteiro o de são lvla"i-
mino de Tràves mas, pouco depois, o arcebispo
de colônla solicitou-o páru dirigir Gladbach. '

Dêste mosteiro, Wolfelme [u.ro, para o de
Siegburg, depois para o de Bru,rúeiler.

Berengário, com a sua heresia, principiava a
perturbar a Igreja.

o bem-aventurado, numa carta a Meginharcl,
abade de Gladbach, refutou aquêle êrro e estabe-
leceu a doutrina da Igreia catóhta.

Na abadia gr" gor.ernava, [orfelme cuidava
p.aÍa gue a celebração dos ofícios litúrgicos fôsse
dignamente ob.servada, orga nizavaleituraã du-Brúliu,
gue, desejava, fôsse lida ú-a vez por ano, o lnesmo
acontecendo com os evangelhos, qr" ." Ieriam guatro
vêzes.
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Para preconizar a utilidade daquelas pieciosas

leíturas, comPôs um Poema.
Aos monges, constantemente, recomenda'''a a

prática das esáolas, lembrava o dever cla hosprtali-
ãad", ao mesmo tempo gue às recomendações jun-
tava o exemPlo.

Muito humilde e

Dentre êles, avulta-se
vista.

muito doce, oPerou
o do cego, ao qual

milagres.
restituiu a

Um ano antes da morte, tornou-se sabedc'r do

fim dos seus trabalhos.
A 22 de abril de I 091 , tendo recebido os úitimos

sacramentos, administrados por Herimann, então

abade de Sáo Pantaleão, Wolfelme morreu sússe-

,ladamente." Enterrado, milagres diversos ilustraram-lhe o

túmulo.

***
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BEM-AVENTURADO FRANCISCO
FABRIANO (*)

C'onf essor

O bem-aventurado, nascido em Fabrianc, na
Marca de Ancona, era filho de Compagno Ve-
nimbeni.

Aos dez anos, grave molestia âpossou-sc
pegueno Francisco. A mãe, temerosa pela vida
fjlho- inspirada, abalou com êle para ; túmulo
Sao Francisco de Assis.

do
do
de
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Anda, vai procurar o irmão Graciarlo e

clÍ.mpre sem tardança o gue te disser.

Na mesma hora, Graciano, então guardiáo do
ccnvento de Fabriano, era advertido de que um
novo candidato ao noviciado estava por chegal'.

Aceito, Francisco, sob a direção de Graciano
e de Raynier, logo se tornou modêlo do convento.

O estudo de teologia e a ptâtica da oração Fize'

l:am do noviço um sábio teólogo e um ardente pre-
,,;ador.

Aludado pelo pai, o bom Compagno Venirn'Deni,

criou no convãnto riquíssima biblioteca. Ali se Í?1J'

niam os mais famosos escritos dos Padres da Igreia,
obras raras de filosofia, de teólogos escolástrcos, os

rnais abalizados comentários sôbre a Escritura
:lanta, longa carreira de volumes de matemáticas '-
,,-nfim, doá.ou o bem-aventurado o convento de Fa-
briano com boas armas paÍa combater eventuais ini-
'^rigos da fé.

Francisco trabalhou infatigàvelmente pela sal-
vação das almas. ,

Construído outro convento em Fabriano, O CoÍI-

fessor teve que aceitar o govêrno da nova casa, ao
qual o levou tão-sômente a santa obediência.

Alí, por quatro anos, pela autoridade da pala-
\,ra e doó exemplos, pro(urou a exata observância
iia regra.

A vida do bem-aventurado Francisco de Ea-
briano Íoi um perene penitenciar-se, mortif icar e

jefuar.
Habitualmente, meditava os grandes mistér'ios

da paixão de Nosso Senhor, e sempre que o Íazía,
vertia lagrimas copiosas.
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Deus deu-lhe a conhecer o dia e a hora r-ja
morte. Falecido a 22 de abril de 1322, contando
setenta e um anos de idade, passara cingüenta e
seis na vida religiosa.

O corpo, sepultado na igreja dos franciscanos
de F'abriano, jaz sem corrupção at+á os dias atuais.

Pio VI, no ano de 1775, aprovou-lhe o culto.
Dcmingos de Fessis, seu sobrinho, escreve u-

Ihe a vida, relatando os milagres gue operou o bem-
aventurado confessor.

***
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SANTO EPIPÓDIO

E

SANTO ALEXANDRE (*)

Mártires em 177

Epipódio era natural de Lião. Alexandre nas-

ceu na Grécia.

Ambos,desdeai migos

e estudaram juntos. zen{o
adultos, cresciam, e e, na

perfeição, exercendo a tempe-ranç6, - 
a pobreza, a

ôastidáde, dando-se às obras de caridade.

Um dia, concertaram que não se casariam, par3

melhor servir a Deus.

Quando se iniciou a perseguição por ordem Je

Antonino Vero, Epipódio e Alexandre, seguindo o

conselho do Evangelho, deixaram a cidade, seCfêtâ-

mente, e se fixaram num subúrbio, na casa de uma

viúva, fervorosa cristã gue já os conheci a hâ algrrrn

tempo.

Ali viveram êles, despercebidos clas autoricla,
des, até o dia em gue um oficial do governador, Pas'
sando por aquêle subúrbio, descobriu-os.
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sabedor da qualidade de cristão dos dois Íro-
ços, prendeu-os. E, sem que fôssem interrcgaclo.s,
viram-se atirados a uma das muitas prisões de" Liã",.

cristãos.

o recinto estava cheio, e a palavra cris tão cru-
zaya os ares. o governacor, no paroxismo da fúrie,
gritou:

que se atiçaram contra os ímpios? Retine ainda em
nossos ouvidos o nome do Cristo, de bôcas sacrí-
legas ainda sai o nome odiado? Não vêdes que tal
audácia, criminosa audácia, não poderá' ficnr
impune?

Tornou a gritar:
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E de temer que se encoragem mütuamente'

como costumam. Sepárai-os, parq que, com-palavras
ou sinais, não o poiru m f.azer. Levai a Alexandre,
que é mais vigóroso e apliquemos a Epipódio a
tortura.

A Epipódio, começou o governador, tniciat-

mente, a Í.alar com suavidade'
Disse-lhe:

É, uma lástima que um iovem tão arnável

venha a morrer iustamente em defesa de uma catlsa

tão trtâ, Sei que és piedoso, mas tu nos tem na

conta de ímpios. Não t"-or uma religião? Porven-

tura a piedáde foi banida de nossos templos?

Oíhou o prêso, procurando ver que efeito tive-
ram as palaviur qr" acabara de -dizeÍ, e corltinuott:

,- 'Nossos 
dáuses amam a alegria' É em meio a

banquetes suntuosos que lhes endereçarnos llossJS

o.uçà"r. Os doces passatempos da vida constituem

a maior parte do seu culto.
Tornou a fazer Ílova, mas curta interrupçã o,

depois do que recomeçou:
Vás outros, vós seguis uma religiáo sombria

e melancolica. Adorais ,- ho-em que foi pregaCo

na cÍuz, que não suporta qualquer pÍazeÍ, que coÍr-

dena a alãgria e se apÍaz com adoradores exteÍIÚa-

dos pelos iãiuns. Alérn disso, que se poderia espe-

rar ã" um D"r. que nem sequer pôde garantir a

própria vida contra o atentado concertado pelos

últimos dos homens?
Epipódio, atê então silencioso, a ouvir, res'

pondeu:
A graça de |esus Cristo, meu mestre ,

jamais me dàixará surpreender com a doçura vene'
âoru de tuas palavras. Tu finges ser sensível aos
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transportar-se-â para uma outra mais Íeliz. Nào me
importa a maneira pela qual êste corpo deixe de
viver, jâ qu: o espírito gue o anima retorna râ para
aquêle que lhe deu o sêr.

Ditas aquelas palavras, apossaram-se dêle os
algozes e o levaram ao cavalete. E, com as unhas
de ferro, rasgaram-lhe as costas.
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imia no tribunal, agitaclo,
ando gue os métodos -Jo

tos.
uvesse uma sublevaçãc'r,

tomaram de Epipódio e lhe cortaram a cabeça'

No dia segu,"r.,1;; do sangue do outro

cristão, o gove"rnadot i.êz com que lhe trouxessem'

Alexandre ao tribunal.
Dominando-se consegu iu f azet-se doce'

Disse:
Tu ainda és dono do teu destino. Aproverta

a oportunidade gue te é-dada, lembra-te dos lnsell-

satos que *o.r.iu,,'. Graças aos deu.ses imortais,

fir"À.. boa guerra r oi sectários do Cristo, dos

quais tu és o ú.rico te. Teu companheiro

áão vive mais. Te de ti mesmo e vanos
agradecer aos deuses a que se dignam con'

S3fVâÍ-te .

Alexandre, imperturbável, respondeu:
É ao meu Deus que devo todo o meu recc-

nhecimento. Tu pensas gue podes espaventar-me
com lembranças dos tormentos que tantos mártires

suportaram. Não vês que com o gue dizes só ura

inflamas, atiçando-Íre ó deselo de sagui-los? 'Iu
pensas que ma almas expulsas dos corpos

ào* o súplicio? céu'

e lá estão a rein mor'
reram. O nome cristã xter-
minar, não se aPagou. cad'a

i", mais. Olhá, àt almas, que pensas matar' v ão

para o céu, ao passo- gue tu, com os teus deuses'

se.ás arrojado ÍLos infeinos. Matando meu irmão,
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asseguraste-lhe a felicidade, E eu? Eu ardo cÍe iur-
paciência para acompanhá-lo! Que esperas, pois?
-tru sou cristão-. semgre fui, sempre ierei, jamais
deixarei de sê-lo. Poães atormentar êste .oípo cl,_:
terra, mas minha alma, de uma natureza tôcia ela.
celeste, não te reconhece poder algum. Aquêle gue
a criou sabe muito bem como deve gururrti..la .,{a
crueldade.

À medida gue falava o cristão e destemeroso, o
governador ora empalidecia bruscamente, ora brus-
camente se ruborizava. Rugia-lhe a alma, corno
ruge, formidando, o bruto irracional acuado- na
caverna inexorável.

Alexandre foi deitado no chão, de pernas aber,-
tas, e os carrascos, sern dó nem piedade, rnalha-
rârn-Ílo duramente, por longo tempo.

Quando se cansaram, o governador aproxi.-
mou-se do heróico mártir, perguntou-rhe, de' alrna
ainda não apaziguada:

Ainda persistes na primeira coníissão?
Sim, respondeu Alexandre num torn que ,pelo que suportara, era surpreendentemente fiurre

e cheio de autoridade. sim, porque teus deuses ;"J;
mais são do que demônios. o Deus que eu adi.,ro,
só Êle é todo-poderoso e eterno, e me dará fôrças
para confess â-lo até o último suspiro. Êle, só die,
será o conservador e o guardião de minha [é,

Desesperado, guase desfalecente de ira, o
go-vernador condenou-o a ser crucificado. E, cÍ_,11-
cificado, morreu Alexandre pouco depois de ter siclo
ligado ao instrumento de suplício. I\ror."u a inrzc-
car ardentemente o grande.nome santo de Jesus.
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Epipódio e Alexandre, unidos na infância, e na
juventude, e nos tormentos, ,e na morte, unirâfll-se
no mesmo túmulo, Iugar gue foi pródigo em milasJre-§.

Um dia, uma doença contagiosa principiou a
grassar em Lião. LIm dos primeiros a coirtrai.-la foi
um homem de nobre família. Ardendo em íebre,
certa noite, teve um sonho, no gual lhe diziam gue,
para cufâf-se, devia procurar uma certa mulher gue
vivia em tal subúrbio de Lião, chamada Lúcia,

Lúcia não era outra senão a boa viúva cristã
que caridosamente havia hospedado em sua casa os
dois' gloriosos mártires.

O homem procurou-â, contou-lhe o sonho. E a
viúva, admiradíssima, vendo-se recompensacia por
Deus, acabou por oferecer ao doente um copo
d'água, depois de a ter henzido.

Bebida a âgua, curoü-se o nobre imediatamente.
Tal sucesso, como o raio, propagou-se por tôCa

Lião. A fá cristã, exaltada, cresceu. E os bandos
gue procuraram o túmulo dos dois mártires, viran,
emocionadíssimos, multiplicârern-se os prodígios
operados por Deus, gue, assim, atestava a santida,.le
daqueles que jâ lhe gozava da eterna glória.

r93

**r
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SÃO LEÔNIDAS, PAI DE ORÍGENES (N)

Mártir

Retórico de Alexandria, de origem grega, Leô-
nidas teve sete filhos, dos quais Orígenes foi o mais
velho.

No décimo ano do reinado de Sétimo Severo,
Laetus governava Alexandria e todo o Egito.

Para executar o edito imperial de perseguição
com todo o rigor, o governador não se satisfazia com
agir sôzinho em Alexandria: enviava emissários para
tôdas as localidades do_ país, com ordem de prender
os principais cristãos de cada cidade ou lugarejo por
onde passassem.

Orígenes, exaltado com a coragem daqueles gue
afrontavam o suplício com um calmo sorriso no rosto
iluminado, andava sequioso por imitá-los. Em vão
eram as súplicas e as Iágrimas da mãe paÍa retê-lo.

Leônidas, denunciado como cristão, foi prêso.
Orígenes não mais conteve a onda de desejo: com
instância, rogou gue lhe permitissem partilhar da
sorte do pai.

A mãe, mulher piedosa e forte, disse-lhe gue
Deus não lhe exigia tal sacrifício, que devia resguar-
dar-se, conservâr-se vivo para ela e os irmãos.
Diante daquelas palavras, ditas de modo tocante, o
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jovem resignou-se, e escreveu ao pai uma carta,
onde o 

"ro.tuva 
a permaneser firme em fesus Cristo.

A certa, altura, dizia: "Sosse9a, meu pai, e não
vás, por nossa causa, mudar de resolução".

Despontava iâ, alí, o que mais tarde escreveria,
e tão beiamente, sôbre os méritos e as glórias do
martírio.

'Leônida risto e ao

Evangelho. bens cor-
fiscados. A indigência
mais extrema, foram caridosamente, salvos da
negra miséria por uma rica senhora de Alexandria,
que os hospedou em sua casa desveladamente.

No mesmo dia, em Sens, São Leão, bispo e

confessor, sucessor do arcebispo Paulo. Faleceu em

547, tendo operado milagres durante a vida e depois
da morte. O corpo foi enterrado na igreia de São
Gervásio e São Protásio, Çue, em seguida, recebeu
o nome de São Leão.

Na Armênia, São Nearco, mâttit, amigo íntimo
de Polieucto.

Em Tràves, Santo Aprônculo, bispo e confes-
sor. Abade de São Maximino, depois bispo de Trà-
ves, faleceu em 532.

Em Viena, Sáo |uliano, bispo e con.fessor,
sucessor imediato de Santo Avito. Possivelmente
assistiu aos concílios de Lião, em 51 8 e 523, de

Orleans em 533, ano em que faleceu.
Em Denain, o bem-aventurado Adalberto de

Ostrevento, confessor, ilustre palaciano, quando dos
reis carlovíngios. Casado com Santa Rainha, Pa,-
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T

renta de Pepino, o Breve, teve dez filhas, das quai:
uma, Santa Ragenfreda, fundou um mosteiro em
Denain. Adalberto faleceu em T9O.

Em Dijon, São Fradulfo ou Frou, confessor.
solitario em [arjon, perto_ de Grancey, foi amigo de
São Merry. Faleceu em TOA. r '

Em Portggul, Santa Senorina, virgem, nascida
gm Braga. Era aparentada com sã; Rodesinclo.
Edqc_ada por uma tia, Gudina ou Gortina, abadêssa
de vieira, f.êz-se religiosa e sucedeu-a como aba-
dêssa. Transferindo o mosteiro p,ara Bastos, 

-ali

morreu em 982.
No mesmo dia, em Roma, na via Ápia, morre

de São Totero, papa e mártir.
Em Esmirna, os santos Aperos e Lécio, ciois

dentre os primeiros discípulos dã Cristo.
Na Pérsia, ainda, ós Santos parrrrênio, Heli^

menas e Crisótelo, sacerdotes. Lucas e Mucio, ,Jiâ-
conos-, cu'10s martírios se encontram descritos rtAs
atas dos Santos Abdão e Sênen.

***
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sÃo JoRGE

Natural da Capadócia, de pais cristãos, e [sr-
mado em tôdas as virtudes cristãs, forge foi aiistado
na guarda do imperador Diocleciano e conseguiu
obter o grau de comandante, A perseguição que
sobreveio f.êz com que muitos cristãos tombassem r'tu

vacilassem. Compadecendo-se da f.ragueza dos qr.re

Íraguejavam, |orge distribuiu todos os bens aos
pobres e se declaróu püblicamente cristão. O impe-
iador procurou conquistá-lo pela doçura, O mártir,
todavia, repeliu generosamente tôdas as promessas
e ameaças e falou veementemente contra os iciolos.
Imediatamente, diversos gêneros de suplícios ll,e
foram aplicados. Foi suspenso em um poste, para
ser dilacerado a goipes de lanças. Foi colocado nos
entraves e deitado no chão com enorme pedra sôbr,:
o peito. AmarrarâÍn-Ílo a uma roda guarnecida ccm,
ganchos e facas. Queriam, dessa forma, reduzi-lo a
pedaços. Ao sair dêsses tormentos, encontrâvâ-s-e
inteiramente ileso. Ao verem isso, muitos se conver-
teram; Diocleciano, porém, não. Mandou gue lhe
calçassem botas de ferro, aquecidas ao fogo, a pont<-r
de ficarem rubras, cotn pontas contundentes dentro,
e o obrigou a correr, nesse estado. ]orge strportorr
êsse tormento, sem que parecesse estar scfrendo.
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.Sáo Jorge, segundo uma escultura do século XVf, em Ruão.

198
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Diocleciano, atribuindo tal fato à magia , f.êz vir um

mago muito hábil chamado Atanásio, para preparar
*ui.fi.ios com poções mágicas. |orge as bebeu sem

nada sentir. O mago o desafiou a ressuscitar um

homem morto. )orge o ressuscitou, na presença
o mago e outras Pessoas
otemplo de APolo, |orge,
o demônio que se f.azia

püblicamente que não era

Deus, mas um demônio,
os homens, e foi obrigad
poeira o próPrio ídolo.
fado de todos êsses suP

à sua frente grande núme
por sua palavra e exemplo, |org" 9t segrriu ao céu,

to-o se' fôsse capitão cle todos êles. Diocleciano
mandou que lhe cortassem a cabeça.

Sáo êsses os principais f atos que sabemos a

respeito ,Co martíriã de lorge, e André,^bispo de

Crãta, e Ciro Gregório, arcebispo de Constanti-
nopla, e Simão Meláfraste, o homem mais sábio da

épôca em que viveu. Fatos que sabemos célebres

pãr São |oáo Damasceno, em sete ou oito hinos em

honra do mártir.

i*t
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Gengulfo, onde funclou um rcapítulo de cônegos.
Essas duas igrejas ainda existem. O zêlo peias

viagem não foi outra coisa que uma procissão contí''
nua; porque a cruz era levada à frente do grupo ile
peregrinos e êstes cantavam salmos, sem cessar.
!.,u ieputação que jâ o havia precedido até Roma,
atraiu grandes homens. Geraldo permaneceu como
titular de T.rul durante trinta e um anos e algumas
semanas. Morreu santamente no dia 23 de abril.
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BEM-AVENTURADO EGÍDIO (*)

Conf essor

Egídío, ou Gil, era de Assis, e ali levava vida
de secular, quando ouviu falar da conversão de dois
consideráveis personagens: Bernardo de Quinta-
valle e Pedro de Catana, que se uniram a São
Francisco.

Nos Fioretti ( 1 ) , vemos como Egídio foi rece-
bido na ordem dos menores.

<<Porque os exemplos dos homens santos levam
à mente dos devotos auditores o desp rêzo pelos pra-
zeÍes transitórios e nêles incitam o desejo da salva-
ção eterna; para a honra de Deus e de sua revereÍr-
díssima Mãe, a Senhora Santa Maria, e para utili-
dade de todos os ouvintes, algumas palívras direi
{as operações que o santo Espirito opãrou em nosso
Frei Egídio, o qual, levando áirrda aó vestes secula-
res e tocado pelo Espírito Santo, começou consigo
mesmo a-cogitar como em tôdas as suas obras pode-
ria agradar a Deus sômente.

<<Naquele tempo, São Francisco, como novo
arauto, preparado por Deus para exemplo de vida,
de humildade e santa penitência, após áois anos de
sua conversão, atraiu e induziu a observar o Evan-
gelho e a pobreza um homem adornado de admirável

(1) I fioretúi, Bt: ed. Ed. Vozes, 1950.
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prudência e muito rico de bens temporais, 9 qual
iirhu o nome de Bernardo, e também a Pedro Catani.
Os quais, a conselho de São Francisco, distribuiram
com os pobres, por amor de Deus, todos os seus

tesouros temporais e abraçaram a glória da- peniter-
cia e a evangálica perfeição e o habito de frades
menores, e com grandíssimo fervor mantiveram por
tôda a vida sua promessa de observância, e assim o
fizeram com tôda a perfeição.

"Após oito dias da sobredita conversão e dis-
tribuiçáá, e tendo ainda Frei Egídio vestes secula-
res, ao ver o desprendimento de' tão nobres CàYà-

leiros de Assis, que a tôda a cidade haviam causado
admiração, todo aceso em divino amor, no dia
seguinte, que era a festa de São |orge, no ano do
Se"nhor de' l2O9 e em boa hora, e como solícito de

sua salvação, foi à igreja de São Gregório, onde
estava o mosteiro de Santa Clara; e feita a oração,

sentindo grande desejo de ver São Francisco, diri-
giu-se ao hospital dos leprosos, onde êle, com Frei
Éernardo e Fiei Pedro de Catana, vivia retirado em

um tugúrio de suma humildade.
"E chegando a uma encruzilhada e não saben-

do gue caminho tomar, orou a Cristo,- precioso guia,

o qual o conduziu com seguranç? a9 dito tugúrio. E,
cogitardo no que êle tinha vindo Íazer, São Fran-
cisco encontrou-se Com êle, ao voltar da selva, onde

tinha ido orar; pelo que se lançou sübitamente de
joelho diante de São Francisco e humildemente
pediu gue o recebesse em sua companhia pelo amor

de Deus.
"Reparando São Francisco no aspecto devoto

de Frei Egídio, respondeu e disse:

I
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((- Caríssimo irmão, Deus te concedeu srân-
díssima graça. §" o imperador viesse a Assis ã gui-
sesse f.azer de algum citadino seu cavaleiro ou caáa-
reiro secreto, então êle não devia alegrar-se? Quão
maiormente deves sentir gáudio, por Deus te haver
escolhido para seu cavaleiro e diietíssimo servente,
para observa r a perf.eição do Evangelho? Fica, por-
tanto, firme e constante na devoçáo a gue Deus te
chaúou>>.

<<E tomou-o pela mão e levou acima, e o intro-
duziu na referida choça (2). E chamou Frei Ber-
nardo e disse:

((- Deus Nosso Senhor mandou-Ílos um bom
irr-io, pgl" que todos nos devemos alegrar no
Senhor. E comamos em caridade>>.

<<E tendo comido, São Francisco caminhou com
Frei Egldi: para Assis, a fim de procurar pano para
fazer o hábito de Frei Egídio.

<<Encontraram, na estrada, uma pobrezinha gue
lhes pediu esmola pelo amor de Deus, e não sabeído
como socorrer a pobrezinha, são Francisco vol-
tou-se para Frei Egídio com angélico semblante e
disse:

((- .Pelo amor de Deus, caríssimo irmão, de-
mos o teu manto à pobrezita>>.

<<E Frei Egídio,- todo alegre, despojou-se do
manto e o d"I àguela mulher,- a qual, segundo a
visão de Frei psídio, voou ao céu diretam"ãt", pelo
que, dentro de si, sentiu indizivel gáudio 

" ,orru
mudança.

Q) Êste tugúrio, rudimentaríssimo, era uma
ramos, rebocada de lôdo, onde, naqueles prlmevos,
cisco e os seus oravam e dormiam (N. do Atual.).

cabana de
Sáo Fran-
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<<E Sáo Francisco, procurando o pano e feito
o hábito, recebeu a Frei Egídio na Ordem, o qual
foi um dos gloriosíssimos religiosos que o mundo
teve naquele tempo na vida contemplativa.

<<Depois da recepÇão de Frei Egídio, São Fran-
cisco imediatamente foi com êle à Marca de Ancona,
cantando com êle, magnificamente louvando o
Senhor do céu e da terra (3 ) .

<<E disse a Frei Egídio:
((- Filho, a nossa religião será semelhante ao

pescador que Iança a rêde na água e apanha uma
multidão de peixes, e os grandes retém e os peÇue-
ninos deixa na água>>.

<<Maravilhou-se Frei Egídio com esta profecia,
porque não estavam ainda na Ordem senão três
frades e São Francisco; e ainda que São Francisco
não pregasse ao povo püblicamente, andando pelo
caminho admoestava e corrigia os homens e as tru-
lheres, dizendo simplesmente com amor:

((- Amai e temei a Deus e f.azei digna
tência pelos vossos pecados>>.

<<E Frei Egídio dizia:
((- Fazei o que vos disse o meu pai espiritual,

porque disse ôtimamente.>>

Frei Egídio foi um verdadeiro cavaleiro errante,
sempre intrépido, a arder pela perfeição, possuído
de raro amor por Deus.

(3) Sáo Francisco sempre foi alegre e gostou de cantar, e
aos discípulos transmitiu aquela prática. Assim, sempre que,
dois a dois, iam-se pelo mundo a fora, em missão evangélica,
punham-se a canüar hinos de louvores, que o poverelo lhes
ensinara (N. do Aüual.).

peni-
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Estêve em Túnis, em São Nicolau de Bari, err
Monte Gargano, eÍr São Tiago da Compostela, na
Terra Santa.

<<Foi Frei Egídio visitar o santo sepulcro de
Cristo, dizem os Fioretti, com licença de São Fran-
cisco, e chegou ao pôrto de Brindisi e lá ficou por
muitos dias, porgue não havia nau aparelhada. E
Frei Egídio, queiendo viver do seu trãbalho, tomou
emprestada uma bilha e encheu-a de âgua, indo a
gritar pela cidade:

((- Quem quer água?>>

«E pelo seu trabalho recebia pão e as coisas
necessárias à vida corporal para si e para o seu coÍn-
panheiro (4 ) . E depois atravessou o mar e visitou o
santo sepulcro de Cristo e os outros lugares com
grande devoção.

<<E voltando, permaneceu na cidade de Ancona
por diversos dias. E porque tinha o costume de viver
do seu trabalho , f.azia cêstos de junco e os vendia,
não por dinheiro, mas pelo alimento para êle e para
o seu companheiro, e levava os mortos à sepultura
pelo sobredito preço. E quando isto the faltava, vol-
tava à mesa de Cristo, pedindo esmola de porta em
porta.

<<E assim, com muito trabalho e pobreza, voltou
a Santa Maria dos Anjosr>.

O bem-aventurado louvava mais a obediência
do que a oração.

G) Frei Elias (N. do t{tual.).
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<<Llma vez, um frade estava na cela em oração,

e o guardião ordenou-lhe pela obediência que fgsse

"rnrõIu.. 
Pelo que, imediatamente, procurou Frei

Egídio e disse:
((,- Pai meu, estava em oração e o guardião

me ordenou fôsse pedir pão. Ora, a mim me parece
preferível ficar em oraçãofr.

<<Responde Frei Egídio:
((,- Filho meu, ainda não con eceste nem coÍ[-

preendeste que oisa seja a oração? Verdad eira-
mente, oração é Í.azer a vontade do seu prelado, e

ê sinal de grande soberba daquele que pôs o Pes-
coço sob o jugo da santa obediência, quando por
qualque, ,az,áo a evita para f.azer a própria vontade,
mesmo que assim lhe pareça operar mais perfeita-
mente. O religioso, perfeito obediente, ê. se rle-
lhante ao cavaleiro montado num poderoso cavalo,
por cujo vigor passa intrepido pelo meio do caminho;
e, pelo contrário, o religioso desobediente, que se

lastima, e é voluntarioso, e semelhante ao que monta
um cavalo magro e doente e vicioso, porque com
pouco trabalho fica morto ou prisioneiro dos irtimi-
gos. Digo-te que se um homem existisse de tanta
devoção e elevação de espírito, que falasse com os

anjos, e que neste falar fôsse chamado pelo seu supe-
rior, sübitamente devia abandonar o colóquio com
os anjos e obedecer ao seu prelado>>.

Nos mesmos Fioretti vem explanado como frei
Egídio vivia do seu trabalho.

<<Estando luma vez Frei Egídio conventual em
Roma, assim como f.azia por costume desde sua
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entrada na Ordem, gueria viver trabalhando corpo-
ralmente: e fê-lo por êste modo.

<<Na hora das matinas, ouvia a missa com muita
devoção. Depois ia à Íloresta que distava de Roma
oito milhas e trazia às costas um feixe de lenha que
trocava por pão e outras coisas de comer.

<<tlma ocasião, entre outras, voltando com uma
gargq de lenha, uma mulher guis comprá -la e, corn-
binado o preço, êle a levou a casa. A mulher, não
obstante o preço ajustado, porque viu que êle era
religioso, deu-lhe mais do que o prometido.

<<Disse Frei Egídio:
((- Boa dona, não quero que me vença o vício

da avar eza. Por isso, não guero mais do gue o colr-
binado consigo>>.

«Pelo que não recebeu mais, mas, da importân-
cia ajustada, apenas recebeu metade e se foi. Por
isso, aquela mulher concebeu por êle grandíssima
devoção.

<<Frei Egídio executava o trabalho remunerado
sempre observando a santa honestidade. Ayudava
os lavradores a colhêr as azeitonas e a pisar as uvas.

<<Estando um dia na praça, alguém guis tirar
rlozes e pedia a outrem que o fizessem mediante
pagamento, e êste se recusava por morar muito longe
e ser aborrecido subir em árvores.

<<Disse Frei Egídio:
((- Se me quiseres dar, amigo meu, parte das

nozes, irei contigo tirá-las>>.

- «F, feita a combinação, foi. E, primeiramente,
fazendo o sinal da santíssima cÍtJz,- subiu ao alto
tirando nozes com grande temor. E, tiradas que
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foram, tocou-lhe, por sua parte, tantas que não as
pôde levar nos braços, pelo gue tirou o hábito, e
amarradas as mangas e o capuz, dêle f.êz um saco,
ficando nu, apenas de bragas. E, com o hábito cheio
de nozes, pô-lo à cabeç a, e o levou a Roma, onde,
com tôda a letícia, deu-as aos pobres pelo amor de
Deus.

<<Quando ceifavam trigo, ia Frei Egídio com
outros pobres colhêr as espigâs, e se alguém the ofe-
recia uma gavela de trigo, respondia:

((- Irmão meu, não tenho celeiro onde a
guarde>>.

«E as espigas dava, as mais das vêzes, pelo
amor de Deus.

<<Raramente ajudava a alguém Frei Egídio du-
rante todo o dia, porque procedia sempr" ã" modo
a poder rezaÍ as horas canônicas e não-faltar à orâ-
ção mental.

<<Lfma vez, foi Frei Egídio à fonte de São Sixto,
busla-r água para os frades. Um homem pediu-lhe
de beber.

<<Respondeu Frei Egídio:
(1,- . Como levarei o vaso

frades?>>
guase vazio aos

<<O outÍo, zangado, disse a Frei Egídio muitas
palavras injuriosas e vis. E Frei Egídio 'Ioltou aflito,
com a âgua, aos frades. Procurou uma bilha grande
e voltou à fonte paÍa buscar âgua, e encontrou o
homem e disse:

((- Amigo meu, toma e bebe guanto guiseres
e não te enfureças, porgue a mim me parece vilania
levar resto de água bebida àgueles frádes>>.
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dade ade de o, sua

culpa ahora o nde

devoç

Por um longo inverno rigidíssimo e de grande
fome, quando toãos viviam engeridos, Frei Egídio,
então em Roma, foi provido miraculosaÍrente, numa
terrível necessidade.- Tal era a abundância de neve,

gue não se podia sair, e, pois, o bem-aventurado
jazia sem meios de ir esmolar.' Frei Egídio estava na casa de um cardeal. A
quaresma maior se aproximava e êle se sentia
iíquieto, porque, desejando celebrá-la, adivinhava
gu;, ali, não encontr aría a tranqüilidade e o silêncio
almejados pela alma.

Disse, então, ao cardeal:
Pai meu, com permissão vossa, quero , paÍa

minha paz, ir com meu companheiro observar esta

quaresma em algum solitário lugar.- 
O cardeal olhou-o ali rmado, respondeu:

Ah, meu caríssimo irmão! Ir onde? A fome

ê grande e sois arnda pouco conhecidos. Por favor,
aprara-te ficar na minha côrte, porgue a mim me será
gruçu singular dar-vos o gue necessitardes, pelo
amor de Deus.

<<Preferiu Frei Egídio ir, dizem os Fioretti, e

saiu de Roma paÍa um alto monte, onde otttrora
existira um castôlo, e encontrou uma igreja abando-
nada, que se chamava de São Lourenço, e ali entrou
com o companheiro e ficaram em oração e em

grande meditação. Não eram conheciclos, e por isso
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pouca reverência e devoção lhes p,restavam' E' por

acréscimo, veio uma grande nevada, e durou muitos

dias.
<<Êles não podiam sair da igrefa,- e ninguém lh-

mandou nada paÍa viver e dales nada possuíam. E
ficaram assim presos três dias completos'

<<Vendo Frei Egídio que com o seu trabalho não

podia viver e não podia esmolar, disse ao coÍrpâ-
nheiro:

((,- Irmão meu caríssimo, chamemos Nosso
Senhor em altas vozes , para que, pela sua piedade,

auxilie-nos em tal extremo e necessidade, pois alguns
frades. antigamente, estando em grande necessi-

dade, chamaiam por Deus e a divina providência os

ajudou em suas precisões>>.
<<E, a exemplo daqueles outros, puseraÍfl-se eÍ[

oração, rogando-a Deus com todo o afeto para que a

tanta neceisidade desse remêdio.
<<Deus, que ê a suma piedade, atendeu à [é e à

devoção e à simplicidade e ao fervor dêles por êste

modo: Um homem, olhando para a igteia, onde
estava Frei Egídio mais o companheiro, inspirado
por Deus, disse consigo mesmo:

((.- Talvez naquela igreia haia alguma boa
pessoa Íazendo penitência e por causa da neve tão
abundante não tenha o necessário e por conseqüên-
cia poderá morrer de [ome>>.

<<E impelido pelo Espírito Santo, disse:
(1- De certo vou saber se minha imaginação é

verdade ou não>>.

<<Tomou alguns pães e um vaso de vinho e

pôs-se a caminlio, e co* -grandíssima dificuldade
àh"go, à predit a igreia, onde encontrou Frei Egídio
e o".orrrpãnheiro áevotissimamente em oração. E
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estavam, pela fome, tão enfraquecidos, gue pela âpa-
rência antes semeihavam homens *oitor do âr"vivos.

<<Teve-lhes grande compaixão, e havendo-os
consolado e confortado, voltoú e contou aos vizinhos
a extrema necessidade dos frades, e os indu z e roga
por Deus gue os ajüdem. Pelo que muitos, â eXerl-
plo dêle, IevaramJhes pão e viáho e outras c:oisas
n-ecessárias para comer, pelo amor de Deus. E por
tôda aquela quaresma acordaram entre si que os pre-
veriam em suas necessidades. E considerando Frei
Egídio. a 

_ 
grande misericórdia d" 

- 
D"u, ; ,uu

caridade, disse ao companheiro:
((- Irmão meu caríssimo, até agora suplica-

*o-r a Deus gue nos ajudasse em nossas necessiâades
e fomos atendidos. Portanto, convém ,"rrd"r-o.-
lhe graças e glória, e orar peros qr. ,o. alimentaram
com as suas esmolas e por todo o povo cristão>>.

Ê <<E pelo seu grande fervo-r e devoção tanta graça
Deus concedeu á Frei Egídio, gr" 'áritos, a seu
exemplo, deixaram êste *.,ãdo ."gã,-. ãurros muitos,
que não estavam dispostos a ser religiosos, fizeraÁ
em suas casas grandíssima penitênciai.

o bem-aventurado Egídio, que são Francisc.o
honrava como o seu mais árdente 

"ur^l"ioo de Ífu
vola Redonda, foi sempre, atê a morte, fiel aos trã.
ideais franciscanos, guais sejam, a castidade, u pã-
breza e a Alegria.

Em louvor da castidade, escreveu Egídio, certa
vez, os seguintes versos:
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ó Santa C-astidade! Quanta e l,a tua bontade!
Veramente tu é preziosa e tale
E tanto soave il fuo ardore
Che chi non ti assagia, non sa guranto vale,
Impeno li stolti non conoscono il tuo valo,re. (5 )

Nos Fionettir onde Começann os capífulos da
verd,adeira doutrina e diúos nrotáveis de Frei
Egídio, lê-se:

<<A nossa misári a e f.râgil carne humana ê seme-
lhante ao porco gue sempre se deleita de jazer e de
se sujar na lama, considerando a lama seu grande
deleite. A nossa carne ê o cavaleiro do demônio,
porque combate e resiste a tôdas as coisas que são
conformes a Deus e a nossa salvação>>.

Um frade perguntou, certa f.eita, ao bem-âv€Ít-
turado:

(K- Pai, ensina-me de que modo poderemos
guardar-Íros do vício carnal?>>

Egídio respondeu-lhe:
((- Irmão meu, guem guiser deslocar algum

grande pêso ou alguma grande pedÍa e mudá-la de
uma para outra parte, convém que procure reffio-
vê-la antes por engenho que por fôrça. E nós, assim,
semelhantemente, se guisermos vencer os vícios ca,Í-
nais e adguirir a virtude da castidade, antes a pode-
remos adguirir pela humildade e pela boa e discreta
direção espiritual, de gue pela nossa presuhçosâ âus-

(5) "ó Santa Castidade! Quanta a tua bondade!
"És verdadeiramente preciosa e tal
"E táo suaYe o teu ardor,
"Que quem náo te gosta náo sabe quanto vales,
"Pois os ünsensatos náo conhecem teu valor".
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teridade e fôrça de penitência. Cada vício turva e
obscurece a santa e resplandecente castidade, por-
que a castidade ê semelhante ao espelho claro, o
qual se obscurece e turva, não sõmente pelo toque
das coisas manchadas, mas até pelo halito do ho-
mem. É coisa impossível poder o homem alcançar
alguma graça espiritual, enguanto se achar inclinado
às concupiscências carnais. E por isso, vira-te e
revira-te como te aprouver, que não encontrarás
outro remédio para chegar à graça espiritu al, a não
ser que submetas todos os vícios carnais. E por-
tanto, cornbate valentemente contra a sensual e frâ-
gil carne tua, prôpriamente inimiga tua, a qual sern-
pre te quer contrad izer, de dia e de noite, à qual
carne, nossa imortal inimiga, guem vencer, esteja
certo de que há vencido e destroçado todos os seus
inimigos, e cedo chegarâ à graça espiritual e ao bom
estado de virtude e de perfeição>>.

Outro frade, uma vez, também perguntou ao
bem-aventurado Egídio que coisa era a castidade, e
êle, sempre solícito, respondeu ao irmão:

((- Irmão meu, digo-te que prôpriamente ê
chamada castidade a solícita custódia e contínua
guarcia dos sentidos carnais e espirituais, coflservâÍl-
do-os sõmente para Deus, puros e imaculados>>.

Frei Egídio passou os últimos anos da vida no
convento de Perusa. Depois de cinqüenta e dois
anos de vida religiosa, chamou-o Nosso Senhor para
gozaÍ da glória celeste. Como vimos, correu êle ao
encontro de São Francisco no dia da festa de São

]orge: em 1262, no dia da festa daguele grande
Santo mártir, foi Frei Egídio para Deus.
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Um homem, que estava em oração, quando o
bem-aventurado faleceu, viu-lhe a alma, com uma
multidão de outras almas, sair do purgatório e subir

paraíso.' 
Poucos dias antes da morte do bem-aventurado,

um' frade de São Domingos, enfêrmo de algum
tempo, recebeu a visita de um amigo, também frade.

Disse ao enfêrmo o visitante:
Irmão meu, guero que, se Deus permitir,

depois da morte, voltes para mim e me digas em gue
estado te encontras.

O doente prometeu, caso fôsse possível,
atendê-lo.

Morreu o frade enfêrmo no mesmo dia gue Frei
Egídio, e apareceu ao amigo.

Perguntou o vivo ao morto:
Que foi feito de ti?

Respondeu o morto:
Foi da vontade de Deus que eu cumprisse a

promessa. Estou bern. Estou bem porgue morri no
dia em que passou desta vida um santo frade menor
que tinha o nome de Egídio. Por sua grande santi-
dade, ]esus Cristo concedeu que tôdas as almas gue
estavam no purgatório subissem ao ceu, ao santo
paraíso, almas com as quais, em grande tormento,
jazia eu. Pelos máritos de Frei Egídio, ficamos
livres.

Ditas tais palavras,
pareceu.
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Egídio foi enterrado no convento de pzrusa.
Fêz muitos milagres em vida e depois da morte. São
Boaventura tinha em sua intercelsão ilimitada coÍl-
fiança.

amor caritativo.
<<E ficando como ficaram por grande espaço de

tempo por esta forma, sem dizer palavra, pariir.m-se
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um do outro. E São Luís continuou sua viagem e
Frei Egídio voltou à sua cela.

<<Partindo o rei, um frade gum
dos seus companheiros quem era inha
abraçado tanto com Freí Egídio; e que
era Luís, rei de_ França, o {ual tin verFre! Egídio. o gue 

-dizenão 
êste frade aos nutro,

irmãos, houveram êles -grande melancolia, p";,il;
Frei Egídio não lhes tinlia dito páu"r". E, lamen-
tando-se, disser rm-lhe:

(1,- ó Frei Egíclio, por que fôste tão vilão?
Que a um tão grand'e rei, qu-"l o qu" 

".io d" FruriupaÍa te ver 9 para ouvir alguma boa palavra ,ráo
disseste nada?»

<<Respondeu-lhes Frei Egídio:
((- caríssimos irmãos, não vos maravilheis poristo; porque nem êle a mim nem eLr a êle podiu diri-

qit u palavra, pois logo que nos ub.àçu,,,os a ruz dadivill.sapiência ,".r"t, ã manifestou'a mim o corâ-
ção dêle e a êle o meu. E assim, por ojeração ciivinaolhando nos corações, o gue eu queria dizer-rhe eêle a mim, muito melhor ficamos .orrh".""d;, à; q";
se o tivéssemos falado com a bôca, e com maior coÍl-solação, e se nos quiséssemos 

"rplic", to- a voz oque sentíamos- no coração, pelo defeito au li"gr", ãqual não. Rgde claramente exprir ir os mistériossecretos de Deus, ter-n os-ia siáo àntes a"r.orr*iãdo que consolação. Portanto tende como certo quede mim se parriu o rei .d;'á;"i;;;;; consorado.
<<Em louvor d e Cristo. Amém»>.----

***
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SANTOS FÉLIX, FORTUNATO

AQUILES (n)

Mártires

Félix, Fortunato e Aquiles foram enviados por

Santo Irineu para que pregassem o Evangelho em

de Lião, alcançaram aquela cidade
, colheram numerosos frutos de con-

E

Valença.
Partindo

francesa, onde
versão.

Um dia, Felix teve uma visão, na qual viu o gue

o esperava e aos companheiros: o martírio'- --h"ferindo-lhes ó que soubera, por parte do

céu, os três, comovidos, ienderam graças a Detts' ao

gual, muito ardentemente, suplicaram o Socorro nas

próximas tribulações.
Aurélio Caracala iazia à fre,te do imperic e.a

perseguição aos cristãos ia acesa e violenta. Enviado

í;;'Íui", cumprir -os editos _imperiais, Cornélio,

àfi.i"l do exérciio, chegou em Valença'

Felix, Fortunato e Aquiles cantavam salmos.

Ouvindo-os, perguntou Córnélio ao que o fôra

receber:
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Que ser estranho ê êste, logo assim após
o massacre rigoroso dos habitantes de Lião pelo
imperador Severo? Restará nestes lugares algum
traço dos cristãos que desprezam saõrilegamãnte
rlossos deuses e pisam sôbre os decretos dã nossos
príncipes?

Respondeu-lhe o gue o acompanhava:
Há aqui três homens, atrevidos ,e hábeis

sedutores, gue levaram ao culto de cristo quase um
têrço da cidade, e destruiram os templos de nossos
deuses.

Cornélio, possuído de diabOlica ira, ordenou
que prendessem os três apóstolos e os deixassem na
pior masmorra.

Pouco tempo depois, os três foram levados à
presença do oficial.

Disse-lhes:
Que significa isto? Não ficastes amedron-

tados com a sorte daqueles que ousaram adorar
como Deus um homem nascido de uma família judia,
que foi perseguido pela justa indignação dos conci-
dadãos, flagelado e prêso à érui? Desdenhais
ainda, apesar de tudo, com vossas práticas sacrí-
legas, o poder augusto de nossos deuses, despre-
zais com criminosa audácia os decretos de nossos
príncipes invencíveis, induzis o povo a participar
de um êrro?

Felix respond eu, zelosamente:
Deus, o Sêr todo-poderoso, deu ao passado

a existência, dirige o presente e dispõe o futuro. Se
tu o r,eceberes e cessares de adorar teus deuses, ps-
derás fàcilmente merecer as recompensas da üda
eterna.
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Cornélio olhava a Felix com condescendência,
e aos três acabou por dizer, compassadamente:

Ser-vos-ia muito mais salutar seguir o coÍl-
selho que vos dou. Receberieis de minha liberali-
dade ouro e prata, âo mesmo tempo que assegura-
rieis a salvação. Por que haverieis de expor vossos
corpos a uma sepultura vulgar?

Responderam êles:

sumação do sacrifício.

Pálido de raiva, em virtude daquela intrépida
resposta, Cornélio ordenou que aos três se aplicasse,
duiamente, a flagelação com os nervos de boi.

Félix, Fortunato e Aguiles receberam o suplí-
cio a cantar. E Cornélio, admiradíssimo, muito coo-
fuso com a virtude divina gue os assistia, suspendeu
o castigo e mandou gue se atirasse com os três ami-
gos num cárcere escuro, porque desejava pensar no
pior gênero de morte que lhes convinha, o mais
cruel.

cubículo e convidou os três companheiros a aceitar a
liberdade gue Deus lhes dava.
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tendes tão cega confiança, a ponto d"',íu.É;;à;;
nossos deuses?

Responderam êles:

Félix, Fortunato e Aquiles, passados por tôdasaguelas terríveis provas, atravessaram a noite esten-didos no cavaletá.
De manhã cedo, Cornélio apareceu, mandouque os deixassem um tanto mais'relaxad"" 

" 
lÍá,disse:
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***

Sacrificai aos deuses. Talvez deles obte-

nhais a indulgência de recuperardes as fôrças antes

mesmo dos socorros médit os.

Responderam-lhe os valorosos COnfessores:

Êsses deuses não podem dar nem a êles

mesmos o socorro de que tinham necessidade para

rá-aàf."der! Nos prefárimos morrer confessando a

fã á" ,rorro Deus, para receber as recompensas da

vida eterna.

condenados à decapitação, sofreram aquela

pena fora da cidade, num sítio retirado.

À noite, protegidos pela escuridão, vários cris-

tãos assenhoÍeêfârn-se-lhes dos corpos, eilterran-
Jo-o. piedosamente. Muitos milagres, então, foram

por Dáus operados à beira da tumba em gue iaziam.
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SANTO ADALBERTO DE PRAGA (*)

Bispo e Mártir

Adalberto era de ilustre família da Boêmia. Nas-
cido no eno de 956, foi vítima de grave moléstia na
menirrice. Curado miraculosamente por Nossa Se-
nhora, os pais consagraram-no uo seirriço da Igreja.

O Santo, cujo nome de batismo era Woytiêch,
de origem eslava, passou a viver sob os. cuidados de
Adalberto, arcebispo de Magdeburgo dai, em
reconhecimento ao prelado, tomar-lhJ o nome , elJàrt-do recebeu o sacramento da confirmação.

Adalberto sômente deixou Magdeburgo depois
da morte do bom arcebispo, em 981'. Estãva 

"átaocom vinte e cinco anos.
Em 983, recebeu das mãos do bispo de praga.

Dithrnar, as ordens sagradas. Naquelá ano mesmo,
morto o bispo, Adalberto sucedeu-o. Era a Zg de
junho, e o Santo, impressionado com tal morte, uma
vez que Dithmar se recriminava por ter levado vida
inútil, resolveu entregaÍ-se à penitência e às auste-
ridades.

Desde aquela época, diz-se, jamais o viram rir.
E, gr"., do fêz sua entrada em Praga, Í.e-la descalço.
O povo, vivamente impressionado, cheio de simpatia,
logo previu no sucessor de Dithmar um santo 6ispo.
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Da renda que lhe era dado dispor, f-ez quatro
partes: uma para as necessidades da igreia; outra
para os cônegos; uma terceira para os pobres; e a
guarta para si mesmo e para sua casa.

Todos os dias, alimentava o santo bispo doze
pobres, em honra dos doze apóstolos.

Santo Adalberto, na terra nua, dormia sôbre um
cilícic. Macerava o corpo com longas vigílias e duros
jejuns. E, quase todos os dias, pregava com calor,
docemente Íazia visitas acs doentes, nas prisões con-
solava com imensa ternura os prisioneiros.

Quando tomou as rédeas da diocese, tudo iazia
em estado deplorável. Quantos diocesanos pagãos!

Qupntos convertidos dados aos mais variados hábitos
pagãos! Pôs-se, então, a convertê-los verdadeira-
mente. Mas, .em seis anos, pouco ou quase nada
conseguiu: achavam-no muito exigente e muito santo.

Em 989, partiu para Roma. E ali, ao papa ]oão
XV, falou longamente da triste posição em que se

encontrava, acabando por lhe suplicar a graça de
desligá-lo do cargo, porque, ardentemente, desejava
encerraf-Se ÍlUÍl mOSteiro.

O Santo Padre concedeu-lhe a demissão solici-
tada. E Adalberto, com um irmão, Gaudêncio, tomou
o habito religioso de São Bonifácio, mosteiro pelo
gual, desde algum tempo, vinha suspirando.

Adalberto passou cinco anos naquela casa, todo
ocupado em orar pelos diocesanos.

Ora, o arcebispo de Mayence vivia desolado
com o estado de abandono em que Praga iazia, e,

escrevenCo ao papa, rogou-lhe ordenasse gue Adal-
berto retornasse àquela sede.
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O Santo, a princípio alegando que os frutos a
colhêr seriam como os de primeira vez, isto e, irri-
sórios, acabou pcr consentii na vorta, com a condi-
ção de tornar ao mosteiro se não encontrasse o povo
menos agreste.

tantes de Praga, que
para o mosteiro, tris-

is, era nomeado prior pelo

. Daqueles tempos da_tg_ a grand e amizade que o
uniu ao rmperador Otao III.
* Eis que, por segunda yez, o arcebispo de
Mayence _insistia com o papa, então Gregoiio ú,
para que Praga tivesse o seu pastor.

Adalberto, obediente à ordem do sumo pontí-
Íice, rumou para a sua sede. Desta yez, os dioce-
sanos receberam-no com desagrado, chegando Íres-
mo a ir atê a Boêmia, onde, maltratando os parentes
do santo bispo, pilharam-lhes os bens e incendia-
ram o castelo dos pais do futuro mártir.

_ Refugiou-se, entã.o, Adalberto na polônia, Ílo
palácio do amigo Bcleslau, filho do duque daquele
país, o qual enviou deputados a praga para corcer-
tar com o povo o recebimento de seu bispo.

o resultado colhido pelos embaixadores foi nulo.
E Acalberto resolveu p".*urrecer na polônia, onde
se pô1 a trabalhar pela conversão dos idólatras.

Da Polônia, santo Adalberto, com Gaudêncio
g o_utr.o companheiro, o padre Bento, passou para a
Prússia, onde missionário algum jamais havia pene-trado. Ali, encontrou a morte.

Foi em Tenkitten, um campo sagrado dos pà_
gãos, gue se viu assaltado por um baido d" irrpior.
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Santo Adalberto foi decapitado em 997 ' Gau-

dêncio e Bento, todavia, presos' conseguiram fugir

" ch.gu r atê a Polônia, o''de deram a triste notícia

a Boleslau.
O duque, imediatamente' tratou de resgatar o

corpo do santo amigo'
Enterrado primeiramente na igreja.de Tremezno,

em 998 foi o ;.';" do Santo traniferido para Nossa

S"rrho.u de Gnesen, onde muitos milagres toram

operados Por sua intercessão'
No ano 1000, o imperador o o III visitou-lhe a

tumba, obtendo-lhe ,*á relíquia do corpo' Foi êste

imoerador que, no mesmo ano, construiu em honra

í;'§r;i; Aàalberto, eÍr Aix-la-Chapelle, uma igreja'

No ano seguinte, erigia outra, em Roma' atualmente

ã" Sa" Bariolom"rr, q.r. conserva a relíquia dada por

Otão III. \

*tt
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BEM-AVENTURADO GIL DE TrRO (*)

Bisp e Confesnr

O bem-aventurado Gil nasceu em Nantilly ( 1 )
nos princípios do século xII. De uma família de
jurisconsultos, estudou em Angers e em Paris, tendo
ensinado direito canônico na primeira daquelas duas
cidades.

Por ocasião de uma festa real, em Saumur, ficou
conhecendo São LuÍs. Era no ano de 1241, e o rei
santo, agradado do educadíssimo jovem, f ê-lo seu
capelão.

Em 1245, tomou parte numa das cruzadas que
São Luís empreendeu, a sétima (2).

(1) Saumur.
(2) Luís rX de França tentou duas cruzadas conüra os

infiéis - a sétima e a oitava - em cumprimento de uma pro-
messa, aproveitando-se, para tal, das perüurbações mongólicas
no Oriente. Na sétima, foi'aprisionadq depois de ter tomado
Damieta e quando em marcha para o cairo, donde pretendia
lançar-se à campanha. Resgatado, preparou, anc depois,
segunda expedição, levado pelo irmáo, carlos d,anjou, 

"otaorei das Duas sicílias. principiando a luta por r\inis, ali Íol
vitimado pela peste, euê lhe arrazou as hostes.

http://www.obrascatolicas.com



228 PADR,E ROHR,BACHER

Gil preparou-se para a expedição com atos de

caridade e á" abnegáção, doando sua casa, aquela

em gue nascera, âo hcspital de Saumur'

Com São Luís, estêve em Chipre, depois no

amieta, o rei floÍleou-o

13';"'"ü53, àT':ni:
trou-se desprotegido, sem asilo e sem qualquer
recurso.

São Luís auxiliou-o, nomeando-o guarda dos

selos e conferindo-lhe uma pensão de duzentas libras'

O bem-aventurado acompanhou o rei Luís a laf.a
e com êle permaneceu por quatro anos pela Pales-

tina, tempo em que ao Santo ligou-se mais estreita-
mente.

Morto o arcebispo de Tiro, o rei f ê-lo seu

sucessor, nominação ôr" f oi recebida com grande
. -í .t

,uDllo.
Com a divisão que se deu, entre os cristãos, ern

1260, deixou a sedã e procurou, integrando u*a
comissão, conseguir socorro em Roma. Alexandre
IV, que se sentava no trono de São Pedro, falecia.
Gil, ãntão, e os demats, buscaram a França e che-

garam a Paris.
L"gado do novo pap r, Llrbano IV, a eloqüência

do bem-aventurado con
Tiro, mas, um obstáculo
dízimo em favor de uma
parte dos recursos que
assim, absorvidos.

A Clemente IV, que sucedeu o papa Urbano IV'
Gil suplicou a demissáo de legado e a liberdade de
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voltar para Tiro. Era em 1265, e somente no ano
seguinte o bispo conseguiu o desejado, por um breve
de 14 dz abril.

Antes de morrer, solicitou que Ihe enterrassem
o corpo em Nantilly, onde ,ascáru e fôra batizado.

Em I 614, no dia 2 de dezembro, o corpo foi exu-
mado, na igreja de Nantilly, e muitu. .uruó e favores
foram obtidos por sua intercessão.

a, enr- Milão, São Marolo, bispo e
ário da Síria, foi amigo do óup,
essor de São Venero .na Sa ã"
423. São Carlos Borromeu Í.êz_

lhe solene tranllação das relíquiar- grr" agora estão
na basílica de São Nazário.

Em Corbie, Santa pusina, virgem (século V-VI ), Nascida em Perthes, CtruÀfrug"", teve seisirmãs gue, como ela, são honradas .õ- o tít,lo de
oram ao Senhor. Eram:
udes, Frâncula, Liberia e
lhâlon-sur-Marne, Alpino,
gens e lhes deu uma regra
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Faleceu em 1458.
Na Sardenha,

Bispo de Suelli, foi
em lll7.

Na Irlanda, santo Ibar, bispo. Natural de

Lllster, :eria, ""tlr de São Patrício, e.,angelizado o

sul da ilha. Falecido em 500'

São )orge, bisPo e confessor'

célebrL pélot milagres. Faleceu

de vida. Pusina e as irmãs, vivendo na casa paterna,

,"gui"ao u ,"g;" do bispo, só depois.da morte do pai

se separoru-.-- Éusina Lur.o, Corbie, onde faleceu,

depois de dolorosa doença'

Em Udine, a bem-aventurada Helena, viúva.

Nascida em Udine, aos quinze a os -câsou-se 
com

À;tã"i" Cavalcanti, nobre senhor de Florença, com

ã qrrf viveu por vinte e sete anos' Mãe de numerosos

filhos, viúva, consagrou-se a Deu§, dando aos pobr.es

tôda a imensa tigueza que lhe deixara o marido'
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SÃO FIDÉLIS DE SIGMARINGA,

Capuchinho e Mártir

São Fidelis, capuchinho e mártir, nasceu no
ano de 1577 , em Sigmaringa, peguena cidade da Ale-
manha, na Suábia. Seu pai chamavâ-s€ |oão R"y.
Fez os primeiros estudos na universidade de Fri-
burgo, na Suíça. Aplicou-se sobremaneira à. juris-
prudência e formou-se doutor em direito. Levou uma
vida muito mortificada, não bebendo vinho e trazen-
do sempre o cilício. As virtudes gue praticou, entre
outras a modéstia e a doçura, valeram-lhe a estima
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Após essas viagens, obteve em Colmar, na
Alsácia, urn lugar na magistratura, cargo Çue eXer-
ceu com muito êxito. A justiça e a religião eram a
regra invariável de todo o seu modo de agir. Inte-
ressava-se vivamente pelos indigentes, fato que lhe
valeu o cognome de aduogado dos pobres. Aigumas
injustiças que não pôde impedir lhe inspiraram des-
gôsto pelo cargo que ocupava. Temendo não ter
fôrças pala resistir às ocasiões de pecados, resol-
veu abandonar o mundo e retirar-se para o convento
dos capuchinhos de Friburgo. vestiu o habito no
ano de 1612 e recebeu do superior o nome de Fidélis.
Deu os bens que possuía a biblioteca e ao seminário
do bispo, a fim d-e Roder ajudar os jovens clérigos,
que não eram suficientemente favorecidos pela Íor-
tuna. Todos os outros bens foram distribuíãos entre
os pobres.

Desde o momento em que se fêz religioso, não
sentiu ardor senão pelas humilhações e ariteridades
da penitência. Renunciou à própria vontade, para
Íazer apenas o que os superiorás lhe ordenasi.*.
As tentações que o assaltaram não conseguiram
desenco rajâ-lo. Venceu-as, conÍiando-se ao diretor
espirÍtual, cujos conselhos seguia com docilidade. As
mortificações prescritas pela regra não eram sufi-
cientes ao fervor que o dominava. No advento, na
quaresma e nas vigílias das festas, comia apenas pão,
frutas sêcas e tomava água. Nada era capaz de
interromper-lhe o recolhimento da alma. Nas oÍà-
ções, pedia sobretudo a graça de não cair nem no
pecado nem na tibieza.

Não havia ainda terminado o curso de teolo-
gia, e o encarregaram de pregar a palavra de Deus
e de ouvir as confissões dos fieis. Desempenhou
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ambos os encargos com grande êxito. Superior do
convento de Weltkirch, operou prodígios de cor-
versão nessa cidade e nos lugares vizinhos, descer-
rando o véu que cobria os olhos aos calvinistas. A
notícia dos frutos que acomparhurraL seus trabalhos
apostólicos chegou atê Roma. A congregação da
Propaganda, então, o nomeou para ir pregar aos
grisões. Foi o primeiro missionário a r"r 

"rririado 
a

êsse povo, desde gue abraçara o calvinismo.
As.sociaram-lhe oito ieligiosos de sua ordem, os
quais deviam trabalhar sob sua direção. Não se
deixou bater nem pelas fadigas nem pelas ameaças
que lhe f.izeram de lhe tirar a vida. Converteu dôis
gentis-homens calvinistas, nas primeiras conferên-
cias. Em 1622, penetrou no cantão de Prétigout e
converteu muitos hereges. fato que se atribuiu âenos
à palavra que pregou do que ao fervor e à continui-
dade das orações

Tantas conversões f.izeram com que os calvi-
nistas entrassem em estranho furor, chegando a
tomar armas contra o imperador. Resolveram acabar
com elas, desfazendo-se daquele que lhes era o prin-
cipal causador. o santo missionário, informadó das
decisõef , preparou-se para o gue desse e viesse. No
dia 24 de abril de I 622, confessou-se a um dos com-
panheiros, rezou missa e pregou na alcleia de Gruch.
o sermão dêsse dia foi mais ãrdente do que os ante-
riores. Predisse sua morte a várias pessoas e, clesde
então, passou a assinar as cartas da-seguinte forma:
<<lrmão Fidelis, gue deve, em breve, úr pasto dos
vermes>>. De Gruch foi pregar em Sevis, orrd" €Xor-
tou com veemência os catolicos a permanecerern fir-
ffemente,presos à fé., Um calvinista procurou alve-
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jâ-lo na igreja. Inütilmente os fieis lhe rogaram que

se retirasse. Respondeu que não temia a morte, que

estava pronto a sacrificar a vida pela causa de Deus'

Enquanto o santo retornava a Gruch, caiu nas

mãos de uma tropa de soldados calvinistas, que esta-
vam sendo chefiados por um ministro. Trataralr-ÍIo
de sedutor e guiseram forçá-lo a abraçar o calvi-
nismo. ..Que me propondes? disse Fidélis. Vim ao

vosso meio para refutar erros e náo para adotáJõ!.
A doutrina ãatólica é a fe de todos os séculos e nã-o

vejo por gue renunci â-la, De resto, sabei que não
temo em absoluto a morte>>. Um do grupo o atirou
por terra. Levantando-se, pôs-se de joelhos e f.êz a

seguinte oração: <<Senhor, perdoai meus inimigos.
Cegos pela paixão, não sabem o gue f.azem. Senhor

|esus, tende piedade de mim! Santa Maria, mãe de

|esus, assisti-me!>> Terminada essa oração, recebeu
uma segunda pancada que o atirou ao chão banhado
em sangue. O furor dos soldados não se satisfez
com isso. Furaram-lhe o corpo com punhaladas e

cortaram-lhe a perna esquerda. A bem-aventurada
morte aconteceu-lhe em I 622. Estava com quarenta
e quatro anos de idad e e dez de profissão. Os cató-
licos o enterraram no dia seguinte. Algum tempo
depois, os imperiais desfizeram os calvinistas, de
acôrdo com uma profecia do santo. O ministro que
se colocara à frente dos soldados ficou tão comovido
com o fato, gue se converteu e abjurou publicamente
a heresia.

O corpo do santo rnissionário se encontra na
igreja dos capuchinhos de Weltkirch. A perna
esguerd a e a cabeça, gue tinham sido separadas dq
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tronco, estão na catedral de Coire. A transladação
delas se fêz com muita solenidade. Grande númáro
de milagres foi operado por intercessão do servidor
de Deus. Foi beatificado por Bento XIII, em rz2g,
e canonizado por Bento XIV, eÍl 1746. Seu norre foi
inscrito no Martirológio Romano , para ser cele-
brado no dia 24 de abril.

*t*
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Abade e Conf'essor

Deodato, ou Dié, nasceu em Bourges e [oi,
primeiramente, monge de Iccium, nas vizinhanças de

Chartres, quando do abade Phallier.
Por causa de intrigas levadas a efeito por falsos

irmãos, deixou a comunidade, humildemente, e pro-
curou um sacerdote de Bandemire, gue lhe indicou,
no Blesois, um solitário retiro, uma caverna gue era

ocupada por um dragão ferocíssimo.

Os dois, juntos, orando e rogando a Deus, coil-
seguiram expulsar o terrível ocupante da caverna,
e beodato áti se fixou. Construiu pequena cela e
começou a levar vida contemplativa e de trabalhos
manuais, com o que ganhava a subsistência. À con-
templação, iuntava a oração e a leitura.

TOda a região edtficada, principiou a esplrlhar
as virtudes do Santo. E ClOvis, passando por Char-
tres, ouvindo falar do solitário confessor, foi pedir-
lhe a bênção, antes de uma batalha.

Vitorioso, o rei cumulou-o de favores, cedendo

ao homem de Deus um vasto terreno perto da cela.

Discípulos, deseiosos de viver sob a conduta de

Deodato, [oru* surgindo, e uma nova comunidade
nasceu.
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Abade, o Santo foi humilde, trabalhador, zeloso
e prestativo. Deus deu-lhe a conhecer a hora e o
dia da morte. Assim, quando sentiu chegado o rno-
mento, reuniu os irmãos. exortou-os a viverem na
perseverança e a consolar o próximo nas afliçóes.

O ano da morte de São Deodato é incerto.
Supõe-se gue tenha sido depois. de 530.

***
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Conf,asor

Eguiberto foi educado no mosteiro de Lindis-
farne, na época dos bispos Finan ou Colman.

Nascido em 639, na Inglaterra, quando moço,
com dois companheiros, os irmãos Edilhun e Etel-
vino, passou a Irlanda, conforme o costume dos
jovens inglêses nagueles tempos, que iam , uma vez
educados por algum tempo em mosteiros, aperfei-
Çoâr-se em teologia, na ilha.

Eguiberto e os dois amigos fixaram-se no rnos-
teiro de Mellifont. Pouco depois, a peste abatia-se
sôbre a região. O jovem, temeroso de ser colhido
pelo mal, dirigiu-se, de todo o coração, a Deus,
rogando-lhe a vida, em troca do que, para expiar os
pecados da mocidade, perpetrados atê ali, jamais
regressaria à Inglaterra: f.ar-se-iâ religioso, todos os
dias recitaria o saltério, em ação de graçâs, e prati-
caria, cada semana, rigorosamente, o jejum.

Deus ouviu-lhe o pedido, deferiu-o, E Egui-
berto cumpriu o voto ao pé da letra, acrescentando
àquelas práticas a penitência e as obras de caridade,
gue f.êz a mancheias.

Grande conhecedor das santas Escriturâs, recc-
beu, dos que vinham da Inglaterra especialmente
para ouvi-lo, um número incontável de consultas,
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velho, contando noventa anos, faleceu sübita-
mente no dia 24 de abril de Tzg, imediatamente
depois de terminar a celebração da missa, no dia
mesmo em que se comemora a páscoa.

- Eguiberto, já nos tempos de Alcuino, era veÍle-
rado como santo.

***
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Abade e Confessor

Nascido em Tours no ano de 1026, Guilherme

foi cônego de São Venant ao mesmo tempo QUe €Xef-

cia a m"edicina, compatível então com aS funçóes

eclesiásticas.

A pouco e pouco, adquiriu fama 
- 
e grande

riqueza. - Tentado pelo demônio da cupidez, corse-

gri,,, salvar-se com as meditações que fd.z sôbre as

máximas evangélicas. Pouco depois, úandonando
tudo, procurou"a trangüilidade de uma floresta, a dé

Concisa, perto de Laval, e ali se estabeleceu'

O demônio, tod avia, não descansa. Assim, Pâs-
sado certo tempo, iovens libertinos das imediações

resolveram ten[ â-lo. Ligaram-se â uma mulher de

má vida e com ela cousertaram um plano para levar
o Santo à perdição.

A mulher pÍocurou-o e empregou todos os'

recursos para seáuzÍ-lo: Guilherme agarrou um tição

e, com elL, diante da jovem boquiaberta, queimou o

próprio braço, apertando furiosamente contra a'

carne a acha em brasa viva.

Eis para onde levam os prazeres proibidos,
disse êle.
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A mulher, tocada, caiu de ioelhos, a chorar, e

pediu perdão ao santo solitário.
A afluência de visitantes, que lhe vinham soli-

citar o Socorro das orações, levou-o a deixar o
retiro. Demandando a Palestina, com a intenção de

venerar os santos Lugares, operou prodígios e pÍo.,
dígios para a soltura de prisioneiros. Cativo, por
sua vez, carregaram-no de cadeias, bateram-lhe
desapiedadamente e o trancafiaram num cárcere.

imundo, onde ficou por algum temPo.

De volta a FrarÇa, errou por diversos lugares
do Maine. Em Vitrê, na Bretanha, um dia, enter-
rando no chão o bordão que o acompanhava desde
a Terra Santa, f.êz com gue, cristalina, uma fonte
surgisse, milagrosamente, fonte que Jh" fomou o

,rori" e depois passou ao lugar, como lembrança do
prodígio.

Firmat acabou por fixar-se, e de modo defini-
tivo, em Mantilly, onde operou diversos milagres.
Cs animais submetiam -se-lhe à vontade, e o Santo
foi como o oráculo do país: tôda gente, com religioso
respeito, ouvia-lhe a palavra, e âo gue dizia cumpria
com satisfação.

São Guilherme Firmat usou daquela influência
para socorrer a pobÍeza,

Um dia, tendo ido a Mortain, Ílâ diocese de
Abranches, adoeceu repentinamente e faleceu. Era
a 24 de abril de 1103, e foi enterrado na igreja de

São Evrould, que, em seguida, tomou-lhe o nome'

Guilherme é padroeiro de Mortain. Quando da
Revolttção, destruiram-lhe as relíquias. Salvou-se,
contudo, a cabeça, que, em magnífico relicário, foi
veneradíssima.
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são Guilherme Firmar é festejad o a 2T de abril
em Coutances; em Seez e em La.rál u i+ do mesmo
mês; e em Tours no dia 2g de fevereiro.

No mesmo dia, em Angere, Santa Maria desanta Eufrásia Pelletier. Rása 
'pãii"ti"r, 

filha depi"1":"-médico caritativo, nasceu no dia 3i a" yrl[.
de 1796 em Noirmoutier. orfã aos dez unor, foi
encaminhada às ursulinas, depois a Tours, orrdo
ficou numa comuniclade de rerigiosas gue se fundara
recentemente- Dali, passou para a congregação do
R_efugio ou do Bom Pa.stor,'fundada 

"i, íoh por
são ]oão Eudes. Irmã Maria dà Surrtu Erfráriu
aplicou-se sobretudo a meditar a Escritura santa.
organizadora das Madalenas, faleceu em l g6g;
sendo canonizada em lg4T por pio XII.

Em Elvira, na Espanhá, são Gregório, bispo e
confessor.

b Í:,?;l?"ffür'8
b, po, ensinou_lhe â ver-o ou neste dia, Foi na noite
!" , ?4. pufu 25 de abril de 38T que Santo À;:
brósio batizou Santo Agostinho em Milão. Convém,
pois, gue_ êste acontecimento seja mencionado nesta
data de 24 de abril, e não a 5 de maio, como se lia
no martirológio romano, desde Barônio atê 1924.

Em constantinopla,_ santa I_sabel, a Taumuturga,
abadêssa do mosteiro de são cosme e são D";ã;
de Constantinopla. Levando vida de grandíssima
austeridade, operou milagres sem coátu, daí o
cognome.
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No mesmo dia, em Roma, São Sàbas, capitão
de uma companhia de soldados. Acusado de visitar
os cristãos que tinham sido presos, confessou o nome
de |esus Cristo diante do juiz, que o condenou a ser
queimado com tochas ardentes e atirado a uma cal-
deira cheia de p.ez fervente, da qual saiu completa-
mente ileso. Tal rnilagre causou a conversão de
setenta pessoas gue, persistindo em confessar a fé
com constância inabalável, foram mortas a fio de
espada. Finalmente, o santo foi atiradcl ao rio, ondd
terminou o martírio, em 272,

No mesmo dia, na Nicomédia, os Santos Eusé-
bio, Neão, Leôncio, Longino, e quatro outros, que,
depois de terem sido cruelmente torturados, foram
mortos pela espada, durante a perseguição de Dio-
cleciano, effi 303,

Na Inglaterra, morte de São Melito, bispo, que,
enviado para essa ilhia pelo papa 'São Gr,egório,
converteu à fé os saxões orientais e o rei dêstes. Foi
o primeiro bispo de Londres.

Em Bressa, Santo Honório, bispo.
Em Reims, as santas virgens Bóvia ou Bona e

Doda (ano 650 ).

***
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sÃo MARCOS (*)

Ert,angelista.

I .' Século

São Pedro disse, no fim da primeira epístola:
<<Marcos, meu filho, saúdo-vos>>. E o evangelista
São Marcos, seu discípulo e seu intérprete ou
secretário.

São Marcos escreveu o Evangelho a pedido dos
fieis de Roma, que desejavam ter por escrito o que
São Pedro lhes havia pregado de viva voz, Por isso
seguiu êle mais a ordem das pregações do apostolc
do que a ordem cronológica dos fatos. Deixa em
silêncio o gue há de mais honroso paÍa o mestr^
como estas palavras que |esus Cristo lhe disse: <<Tu

és f.eliz, Simão, filho de ]onas)), e relata, por outro
lado, pormen orizadamente, as três negações.

Vê-se claramente que não foi o espírito cio

homem gue inspirou nem o mestre nem o discípulo.
Pedro, sabendo, por revelação, do que se passara,
alegrou-se com as aflições dos fieis e autorizou a
leitura do escrito nas igrejas.
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Roma era a capital do mundo, em particular do
Ocidente. Pedro la fundou a Igreja romana e âssefl-
tou-lhe a sede, paÍa, de lá, apascentar os cordeiros
e as ovelhas de |esus Cristo, de sorte que não hou-
vesse por todo o universo senão um rebanho e um
só pastor.

Antioquia era er capital do Oriente. Pedro para
lá levou a sede.

Alexandria era a capital do Egito e do Sul.
Pedro para lâ enviou Marcos, seu discípulo, a fim
de Íundar uma igreja.

Essas três igrejas seriam chamadas patriarcais
e apostólicas, por causa da eminente dignidade de
Pedro. Isso é tão verdadeiro gue, no quinto século,
querendo um imperador e um concílio ecumênico
obter a dignidade de patriarc a para um bispo da nova
Roma ou de Constantinopla, dirigiam-se âo sucessor
de Pedro, nestes têrmos:

«Dignai-vos espalhar sôbre a Igreja de Cons-
tantinopla um raio de vossa primaiia apostólica>>.

O que nos Íaz ver que, no pensamentó da lgreja,
o- patriarcado não e senão uma decorrência párciul
da primazil d" São Pedro, cuja plenitude reside
na sede de Roma

Prêso pela fé, São Marcos foi atado com cordas,
arrastado sôbre pedras e ferido gravemente. Encer-
racio num?prisão, ali foi consolado e fortalecido por
um anjo. Nosso Senhor mesmo lhe apareceu 

" 
o 

"-hr-mou para o reino do céu, no oitavo ano do império
de Nero.
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João Marcos, ou Marcos, simplesmente, era
primo de São Barnabé e filho de Maria, em cuja casa
de )erusalém se reuniam os [iéis, durante a perse-
guição.

Pedro, libertado da prisão por um anjo <<depois

de um momento de reflexão, foi à casa de Maria,
mãe de |oão, gue tem por sobrenome Marcos, onde
estavam muitos reunidos em oração. Tendo êle

batido à porta da entrada, uma donzela, chamada
Rode, foi escutar; e logo que reconheceu a voz de
Pedro, com a alegria, não lhe abriu logo a porta,
mas, correndo dentro, deu a nova de que Pedro esta-
va à porta. Êles, porrám, disseram-lhe:

((- Estás louca>>.

<<Mas ela afirmava que era assim.

<<Êles diziam:
((,- É o seu anjo>> (1).
<<Entretanto, Pedro continuava a bater. Tendo

aberto a porta, viram-no, e ficaram estupefatos. Êle,
porém, tendo-lhes feito sinal com a mão para que se

calassem, contou-lhes de que modo o Senhor o tinha
livrado da prisão, e disse:

(1- Fazei saber isto a Tiago e aos irmãos>>.

<<E, tendo saído, foi para outra parte.
<<Ora, quando foi dia, houve não peguena Per-

turbação entre os soldados, sôbre o que tinha sido
feito de Pedro. Herodes, tendo-o mandado buscar, e

não o encontrando, feito inguérito a respeito dos
guardas, mandou-os conduzir ao suplício, e passando
da |udéia a Cesaréia, ai habitou.

(1) O anJo da guarda de São Pedro, que lhe tomara a
Íorma.
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<<Ora, Herodes estava em conflito com os de
Tiro e de SidOnia. Mas êstes, de comltm acôrdo,
foram ter com êle, e com o favor de Blasto, cama-
reiro do rei, pediram paz, porgue das terras do rei
ê gue o seu país recebia a subsistência. No dia
marcado, Herodes, vestido de traie real, sentou-se
sôbreo trono, e arengava-lhes. E opovo oaplaudia,
dizendo:

((- E a Yoz de um Deus, e não a de um
homem!>>

«Subitamente, porém, o anjo do Senhor o Íeriu,
porque não havia dado glória' a Deus; e, roído de
vermes, expirou.

<<Entretanto, a palavra do Senhor crescia e mul-
tiplicavâ-se. Barnabá e Saulo, tendo concluído o seu

ministério, voltaram de ]erusalém, levando consigo

|oão, que tem por sobrenome Marcos>> (2)

<<Paulo e Barnabé demorârâÍI-se em Antioquia,
ensinando e evangelizando com outros muitos a pala-
vra do Senhor. Passados alguns dias, disse Paulo a
Barnabé:

((- Tornaremos a ir visitar os irmãos por
tôdas as cidades em gue temos pregado a palavra do
Senhor, para ver em gue estado se encontram».

<<Barnab,á queria levar consigo tainbém loão,
que tinha por sobrenome Marcos. Paulo. porém,
procurava f.azer-lhe ver gue um homem que se havia
separado dêles na Panfília, e não havia ido com êles

Q) Act. L2, L2-25.
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àquela obra, não devia ser admitido. E houve tal
desacôrdo entre êles, que se separaram um do outro,
e Barnabé, levando corrsigo Marcos, embarcou par.a
Chipre>> (3 ) .

TT+

Cátedra de Sáo Marcos, conserwada no
tesouro da basÍlica patriarcal em Yeneza.

(3) Act. 15, 30-39.
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É possível gue São Marcos tenha sido batizado
por São Pedro, por isso que, como vimos, o príncipe
dos apóstolos chama-o meu filho.

Posteriormente o segundo evangelista estêve
em Roma, ao lado de São Paulo, que naquela cidade,
estava prêso. -Escrevendo a Timóteo, pedia-lhe que
fôsse encontrá-.,lo o mais breve possível, levando
Marcos.

<<Apress a-te a vir ter comigo, diz o grande
Apostolo no Epílogo da Segunda Epístola a Timó-
teo (4). Demas abandonou-me por amor dêste
século, e foi para Tessalônica; Crescente foi para a
Galácia, Tito para a Dalm âcia. Só Lucas (5 ) está
comigo. Toma conti.go Marcos e traze-o, porque me
é útil para o ministério>>.

Marcos foi o discípulo predileto de São Pedro
e com êle conviveu em Roma. Era tido como seu
intérprete e secretário.

Vicente Zioni, na sua Introdução ao Santo
Evangelho de Nosso Senhor fesus Cristo, editado
pela Pia Sociedade de São Paulo, diz:

<<Os Padres da Igreja são concordes em afirmar
que São Marcos é o autor do segundo Evangelho,
sob a orientação de Pedro. Com efeito, Papias
escreve:

<<Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com
exatidão, embora sem ordern, tudo quanto lhe vinha
à memória das palavras e atos de f esus, embora
jamais tivesse ouvicio ou seguido a Cristo, mas üni,
camente como companheiro de Pedro>>.

(4) 4, 9.11.

(5)' São Lucas, o terceiro evangelista.

http://www.obrascatolicas.com



25C PADRE ROHRBACHER,

<<Marcos, discípulo de Pedro e seu intérprete

-' diz Irineu - deixou, por escrito, sua pregação>>.

<<São |erônimo, descendo a m'ais pormenores,
acrescenta:

<<Marcos, discípulo de Pedro, estando em Roma,
escreveu a pedido dos irmãos, um breve evangelho
segundo o gue tinha ouvido de Pedro; E Pedro,
depois de ouvir êste evangelho, aprovou-o e o deu
à Igreja, para gue fôsse lido>>.

<<O que dizem os Padres sôbre São Marcos tem
sua confirmação no exame do mesmo Evangelho.
Neste, com efeito, revela-se um escritor judeu, coÍl-
temporâneo dos Apóstolos; nota-se gÍârde cópra de
minúcias relativas à pessoa de Pedro, nem sempre
muito honrosas ao Apóstolo; documentos dirigidos
aos gentios, sob a forma de recordações. Até mesmo
o estilo escultórico e negligenciado, vivo e eivado de
repetiçóes, fala-nos da pregação de Pedro.

<<Hoje, porém, não se admite geralmente
falando gue São Marcos não tenha conhecido
pessoalmente a )esus Cristo. Autores há, e não
poucos, entre os guais Ambrósio e Crisóstomo, que
o identificam com o jovem gue fugiu nu, do ]ardim
de Getsemani.

<<A finalidade do segundo Evangelho é dernons-
trar gue ]esus Cristo e Filho de Deus. Esta tese, Íor-
mada no frontispício do Evangelho (Marc. I, I ) é,

defendida poç meio de argumentos que impressiona-
vam muito os romanos, a saber: o poder ,extraordi-
nário de Cristo, agindo milagrosamente sôbre o
mundo visível e ínvisível.

<<Quanto à época do segundo Evangelho, a
Tradição colcica-o entre o dê São Mateus e o de
São Lucas, donde se infere que tenha sido escrito
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entre os anos 40 e 63, quiçá no ano 4'4', em Roma.

provàvelmente.
<<Hoje, entretanto, há uma corrente Propensa a

localizar o Evangelho de São Marcos em primeiro
lugar, na ordem cronológica.

seguida, descreve a última subida a )erusalém; a

últ-ima ceia (X u XIII); o. sofrimentos e a glória de

]esus Cristo (XIV-XVI)r>.

São Marcos, fundador da Igreja de Alexandria,
foi realmente martirizado?

Nenhum
|erônimo, ro-
nicoÍr pascalo

o martírio, conforme o que dizem suas Atas.
O concílio de Roma, quando de Gelásio, afirma

As Atas de São Marcos dizem gue o evangelista
ordenou sômente três sacerdotes, Mélio, Sabino e

25t
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cerdon, sete diáconos e onze outros personagens
para servir de ministros.

Indo a Pentápolis, onde ficou por dois anos,
confirrrou os fiéis, estabeleceu biÁpos e outros
ministros.

De volta a Alexandria, alegrou-se, veÍrdo que os
fieis haviam aumentado, tanto em número como em
fée em graça. Encorajou-os, então, e por êles rogou
a Deus. Em seguida, rumou para Roma, e ali urãi.-
tiu ao martírio de São Pedro e de São Paulo,

De novo em Alexandria, os pagãos, encoleri-
zados com os miiagres que operava e cheios de ódio
contra os cristãos, que lhes .aÍÍazavam com os ídolos,
passaram a espalhar, aos gritos, frenàticamente, que
Marcos era mágico.

Um domingo de Páscoa, 24 de abril de 68,
quando os pagãos celebravam grande festa em honra
de um dos seus ídolos, f.anatizados, procuraram São
Marcos, prenderam-no, passaram-lhe uma corda ao
pescoço e o arrastaram, aos gritos de:

Levemos êste búfalo a Bucoles!
Bucoles era um lugar pedrento, cheio de agudas

rochas, de precipícios, no litoral, ao que parecã sítio
procurado pelo gado - daí o búfalo que lançavam,
aos gritos.

A terra e as pelras ficaram tintas do sangue
generoso do Santo. E Marcos rendia graças a Dãus
de ser digno de sofrer por tão santo nóme.

Morto o evangelista, os pagãos, não contentes,
quiseram gueimar-lhe o corpo, mas a terrível tempes-
tade gue desabou, obrigou a turba exaltada ; se
retirar.

+++
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AS GRANDES LITANIAS (*)

Litania quer dizer súplica, à gual está ligada a
idéia de sacrifício.

Designavâ-se sob o nome de litania uma função
litúrgica na qual a Igreja e o povo cristão se propu-
nham endereçar uma súplica mais instante num sâÍl-
tuário determinado ou, reunindo-se num certo lugar,
sair em procissão.

As invocações seriadas, com final suplicante,
que se f.aziam no decorrer das procissões, e 3 pro-
cissão mesma, receberam o nome de litanias,

A denominação maior ou menor, indicava a
solenidade ou a importância que se pretendia dar
àquela cerimônia.

Qr-ranto à do dia 25 de abril, recebeu o nome de
maior ou de grandes litanias. O povo dá-lhe o
nome de São Marcos, mas deve notar-se que nada
tem a ver com a festa do santo evangelista, uma vez
que, em Roma, quando a festa de São Marcos era
ainda ali desconhecida, celebravam-n a jâ.

Para a Igreja, a litania maior é uma súplica de
penitência, em meio mesmo das alegrias pascais.
São Gregório, o Grande, explicou-o dê modô assás
claro no convite que endereçou ao povo:

<<Cumpramos esta litania com o coração cheio
de devoção, para gue mergçamos ser purificados dos
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pecados. Convém gue nos humilhemos, pois gue os
males gue nos afligem decorrem das nossas trans-
gressões e das nossas ofensas, e são, aos olhos da
Providência, um salutar remédio. Durante os santos
mistérios, rendamos, pois, graças a Deus por todos
os beneÍícios gue nos dá>>.
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BisPo

Santo Aniano foi o primeiro discípulo de São

Marcos, feito quando o 
"tuttgelista 

anunciava a f'ê

do Cristo em Alexandria.
As Atas de são Marcos referem que Aniano, de

origem pagã, reduzido à miséria em vista de um

,ruúfrágio, fôra recolhido por um sapateiro ÍeÍIer-
dão, o qual lhe deu trabalho.

Quando Marcos chegou a Alexandria, foi levar

os sapatos, gue requeriam
remenciáo, e Aniano, choc
plandecia no rosto do
um dos calçados, confu
dedos com a sovela.

Deixou, então, escaPar, para um pagão, insólito
grito:

Único Deus!
Marcos olhou-o ràpidamente e resolveu ins-

truí-lo na f.ê,, começatráo por lhe curar o dedo

magoado.
Aniano, reconhecido, apresentou o evangelista

a tôda a família, que o Santo, solicitamente, ins-
truindo, batizou.
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Aniano foi feito bispo de Alexandria. crê-se
que governou aquela Igreja por dezoito anos e sete
meses, depois da morte de são Marcos, e gue [ale-
ceu no dia 26 de novembro de g6.

O martirológio romano fixou-lhe a festa no dia
24, colocando-a juntamente com a de São M;;.;..
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Bíspo e Mártir

Basilisco, porém, destron6r-o, e obrigou Estê-
vão a deixar a sede, colocando pedro d; Fo"l"",
novamente, no cargo do qual fôra expulso.

Quase dois anos mais tarde, Zeno apoderou-se
do govêrrlo, e Estêvão foi restabelecidt.

Ora, um dia, os eutiguianos, enfurecidos, já quePedro continuava na cidãde 
" ár-i".iàrrr, resorve-
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ram vingar-se. E, entrando na igrefa' onde o bispo

Se enCOntrava, agarrarâ 11l-ÍlO, ataCaraIII-ÍIO dUra-

mente e mataram, levando-lhe o corpo para Sef âti-

,"áo "o ribeiro do Oronte, o que sucedeu no ano

de 479.

i**
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TTNOPLA (*)

Bttpo

Macedônio, patriarca de Constantinopla, não
deve ser confundido com o homônimo, o heresiarca,
um de seus predecessores.

Macedônio II, pelo zêlo na defesa da [é e adesão
à doutrina do concílio da Calcedônia, Íoi aquêle que
suportou a cólera do imperador Anastácio, que dese-
java depô-lo, effi 510. O clero e o povo, entretanto,
reclamaram tão calorosamente, que o príncipe não
mais ousou hostilizá-le, voltando a f.azê.-lo somente
um ano depois, quando o exilou, substituindo-o por
um intruso, chamado Timóteo.

Macedônio morreu no destêrro, cinco anos
depois, isto é, em 516.

:t *'*
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Abad'e-B,rpo

Ermínio, ou, como querem alguns, Erminão,
nasceu em Herly, no país de Laon.

Filho de pais nobres e ricos, foi admitido na
escola de Laon, eue, naqueles tempos, estava colo-
cada sob a autoridade episcopal de Maldegário.

O bispo, encantado com o jovem, conferiu.,lhe
as santas orden s, f.azendo-o seu capelão e confessor.

Com grandes conhecimentos profanos e sagrados,

nomeou-o, afinal, cônego da igreia catedral de Nossa

Senhora de Laon.

Pouco mais tarde, lIrsimer recebiâ-o erl Lobbes,

como religioso, e, perto da morte, tal a virtude do

discípulo, propô-lo como seu sucessor.

Os religiosos alegrararrt-se com aquela escolha

de Ursimer, que conferiu a Ermínio o caráter epis-

copal. AjoelharâÍI-se todos, diante do Santo, e, em

seguida, foram instalá-lo no lugar reservado ao

abade.
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Sabio e prudente, Ermínio foi venerado por
tôda a comunidade.

Como bispo regional, percorria tôda a região
em que Llrsimer jâhavia espalhado o Evangelho, e,

incansável, procurava confirm ar a todos aquêles que
o predecessor conquistara para o Senhor.

Deus favoreceu-o com o dom da profecia, donde
se conta gue, uma noite, depois do ofício, Ermínio,
segundo soía Í.azer, ficara só na igreja, para rezaÍi
um sono atroz, embora lutasse para espantá-lo,
dominavâ-o a todo o instante, e o Sarito, acabru-
nhado, so Íazia cabecear e assustar-se. Senão Quan-
do, naguele combater e sucumbir ao sono, ouviu,
distintamente, uma voz que lhe dizia:

A vitória é de Carlos!

No dia seguinte, Ermínio reuniu os irmãos e
falou-lhes do sucesso: soube-se, então, que Carlos
Martel se sobrepujara a Ragenfredo, em Vinchy ( 1 ).

(1) Carlos Martel foi quem impôs a supremaoia dos fran-
cos aos alemáes, aos bávaros e aos turíngios, submetendo bor-
guinhões, provençais e nêustrios. Salvou, principalmente, a
civillzaçáo cristá ooidental, destroçando, em TBZ, em poitiers,

os sarracenos. Êstes, depois de conquistarem o Egito e o

Norte da Áfriea, invadiram a França, depois de terem anazado
com a monarquia vüsigótica na Espanha. Carlos Martel era
filho de Pepino de Heristal, que foi prefeito de palácio, na Aus-
trásia (N. do Atual.).
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Santo Ermínio, que faleceu em 737 e foi enter-
rado ao lado de Llrsimer, na igreja da Colina, é

considerado o segundo padroeiro de Lobbes.

No mesmo dia da festa de Sao Marcos, e rl
Agen, São Febade, bispo, originário da Aquitânia,
do gual fala São |erônimo. no seu tratado Dos Ho,
mens Ilustres - cap. CVIII. Faleceu em 393, Em
Venarca, diocese de Tolosa, desde lll2, vererâÍn-
lhe as relíquias.

Na Irlanda, São Maccaillo, bispo, desaparecido
em 498.

Em Líáo, São Rústico, bispo e confessor, gue
acolheu Santo Epifânio de Pávia, quando êste viera
das Gálias. Faleceu em 501.

Na diocese de Sens, Santo Haribaldo, bispo e

confessor. Primeiramente abade de São Germano
de Auxerre, sucedeu o tio Angelelme na sede da-
quela cidade. Em 829, assistiu ao concílio de Paris.
Em 833, compareceu à assembléia de Compiegne,
quando Luís, o Piedoso, foi deposto, e, em 34, acom-
panhou Clotário à Itália. Em 84.1, transferiu, sole-

nemente, as relíquias de São Germano. Em 857,

faleceu.

Em Plaisance, Santa Franca Visalta, virgem.
Nascida naquela cidade em 1172, numa ilustre
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família, tomou, aos cat oÍze anos, o habito religioso

no mosteiro de São Ciro, onde foi abadêssa. Em

1215, revestindo-se com o hábito cisterciense, foi

encarregada do convento de Montelana. Paciente

nas doenças, faleceu santamente em 1218, Gre-

gorio X aprovou-lhe o culto.

Em Siracusa, os santos mártires Evódio, Her-
mógenes e Calista, em 304.

Em Antioquia, os santos Filo e Agátopo,

diáconos.

NTOS

tit
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SÃO PASCÁSIO RADBERTO

Abod,e de Córbia.

São Pascásio Radberto, que o apóstolo do
Norte, Santo Ansgário, teve por mestre no estudo
das letras divinas e humanas, fôra educado desde a
infância no mosteiro de Nossa Senhora de Soissons,
pela caridade dos religiosos, a quem testemunhou
reconhecimento durante tôda a vida. Lá foi consâ-
grado a Deus e recebeu a tonsura. Mas, em seguida,
voltou ao mundo e viveu durante longo tempo no
século. Por fim, retirou-se pârâ o mosteiro de Cór-
bia, sob a direção do abade Santo Adalardo e se
aplicou aos estudos com tanto êxito, gue foi, depois
de algum tempo, encarregado da instrução dos con-
frades, e nesse mister adquiriu grande reputação.
Aprendera muito bem as letras humanas. Mas o
estudo a gue se dedicava especialmente era a Escri-
tura santa e os escritos dos Padres. Era êle, então,
quem explicava à comunidade o Evangelho nos dias
solenes. Todavia, não descurou o cumprimento dos
deveres da vida monástica. Empregava no estudo
apenas o tempo _gue lhe restava e que podia empre-
gâr, tendo por objetivo principal evitar a ociosidãde.
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Teve vários discípulos em Córbia, entre outros
o jovem Adalardo, que dirigiu a abadia; Santo Ans-

fundação dêste mosteiro, e para ali acompanhou no
ano de 822 Santo Adalard.o e Vala, seu irmão. Em
826, depois da morte de Santo Adalardo, foi depu-
tado pela comunidade da velha Córbia, para obter
do imperador Luís a confirmação da eleição de Vala.
Nessa ocasião, como um senhor lhe perguntasse por
que haviam escolhido um homem tão severo, res-
pondeu que era necessário tomar pof guia aquêle que
andava à frente dos outros. O imperador Luís
enviou-o a Saxônia em 831, aparentemente na ocâ-
sião da missão de Santo Ansgário, e o empregou
ainda depois em negócio.s das igrejas e dos mosteiros.
Enfim, o abade Vala o estimava tanto, gue náo f.azia
quase nada sem êle, nem negócio, nem viagem. Tal
era o monge Radberto, que tomou o sobrenome de
Pascásio, segundo o costume dos sábios de seu
século, de juntar um nome latino ao nome bárbaro.

Pelo ano de 830, escreveu a Vida de Santo Ada.
lando, seu abade, e, no ano seguinte, compôs seu
Tratado do corpo e do sangue do Senhor, ou da
Eucaristia, a pedido do discípulo Varin, com sobre-
nome de Placido, Çue, após haver sido monge da
antiga Córbia, tornou-se abade da nova, sucedendo
a Santo Adalardo, em 826. São Pascásio expõe em
estilo simples a doutrina da Igreja sôbre a eucaristia,
tal como os monges da nova Córbia, encarregados
da inst"rução dos neófitos, d_eviam expô-la; disso vem
gue compara o gue diz sôbre essa matéria ao leite
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com que se nutrem as crianças. Se lhe acontece
combater qualquer êrro, não é senão a incredulidade
dos ignorantes e dos maus católicos, eu qualquer
antiga heresia, como a dos milenários; porque nada
ainda haviam inovado a êsse respeito; isso não acon-
teceu senão longo tempo depois. Os Padres, cujo

tôda a tradição.
Eis como São Pascásio expõe o sumário de cada

um de seus vinte e dois capítulos. A comunhão do
Cristo é seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro san-
gue. Nenhum fiel deve ignorar êsse mistério. O
que são os sacramentos e por gue têm êsse nome,
Se êsse sacramento místico se opera em figura ou em
espécie. Em que os sacrifícios e as figuras da lei
arr tiga diferem do sacramento do corpo e do sangue
do Senhor. O que é receber dignamente e para a
vida o corpo e o sangue de Cristo. De quantas rÍta.-
neiras se diz corpo de Cristo. Nessa comunhão, ress-
ire-se o julgamento ou a recompensa. Por que é
necessário que Cristo, imolado uma vez em realidade,
..:eja imolado cada dia nesse mistério. Por que êsse
niistério se celebra no pão e no vinho. Por que se
lnrstura água no cálice. Tem êste misterio algo de
rrrâiS ou de menos, segundo seja consagrado por um
bom ou mau ministro? Por que os sacramentos não
mudam em nada a côr nem o sabor. Estas coisas se
manifestam freqüentemente sob uma forma visível.
Por gue palavras se consagra êsse mistério. Se após
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a consagração êsse corpo pode ser justamente chama-

santa comunháo ê agora celebrado em iejum, eÍl-
quanto o Senhor o deu a seus discípulos depois da
ceia? Que guer dizer esta palavra do Senhor: não
beberei doravante do fruto dessa vinha, atê. gue o
beba de novo no reino de meu Pai? Ha alguma dife-
rença, quanto a êsse mistério, entre o justo e o
penitente?

Nesse importante tratado, São Pascásio Rad-
berto ensina principalnrente três coisas: que à ?1JCà-

ristia é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de

|esus Cristo; gue a substância do vinho e do pão
não mais permanece apos .a consagração, e que é o
mesmo corpo que nasceu da Virgenr; o que exprime
assim logo no início do liv'ro: «Ainda que a figura
do pão e do vinho agui esteja, não se deve crer outra
coisa, apos a consagração, que o corpo e o sangue
do Cristo. E para dizer algo de mais maravilhoso,
náo se trata cie outra carne que nasceu de Maria,
que sofreu sôbre a cÍ1r2, que saiu do sepulcro. Disso,
infere três conseqüências: que |esus Cristo é imolado
todos os dias verdadeiramente, mas em mistério; que
a eucaristia ê verdade e figura conjuntamente; que
não está sujeita às seqüências da digestão. Esta-
belece por tôda parte a doutrina da presenç a real,
atê dizer gue aquêle que nisso não crê, ê pior do gue
um ímpio. (1 )

(1) Bibl. PP., XfV. Martenne, Vet. Script., t. IX.
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Em 844, jâ avançado em idade, Pascásio Rad-
berto foi eleito abade de COrbia com a morte de
Isaac, sucessor de Vala. Era apenas diácono , e a
humildade não lhe permitiu jamais ascender a pôsto
mais elevado. A qualidade de abade fê-lo reunir,
em 846, o concílio de Paris, gue concedeu ao seu
rnosteiro um privilégio tão glorioso quanto honroso
g vantajoso para a comunidade. Êsse privilégio
<lizia respe,ito à liberdade das eleições; mas deJde
gue Radberto aceitara o govêrno dessa casa, não
encontrava quase tempo para o estudo. Os negócios
temporais ora o ocupavam internamente, ora o f.or-
çavam a sair. Levantarârn-se entre os religiosos
algumas discussões literárias; outros encontravam
clificuldades em seguir a austeridade da vida de que
ciava o exemplo. Todos êsses motivos o f.izeram
tomar a decisão de abdicar e deixar à comunidade a
liberdade de escolher outro superior. Muitos ÍloÍl-
ges se opuseram a êsse desejo. Êle lhes deu ouvidos
durante algum tempo; mas por fim, demitiu-se do
cargo em 854 após tê-lo exercido durante sete anos.

Dedicado a isso mesmo e aos caros livros, gue
lhe constituíam as principais delícias, não pôde impe-
dir-se de dar mostras públicas da alegria gue lhe
causava a liberdade. A fim de aproveitâ-la, reti-
Íou-se por algum tempo ao mosteiro de São Riguier.
Lâ, reentrando no seio cla filosofia, para falar a sua
linguagem, retomou os trabalhos literários, conti-
nuou as obras interrompidas e compôs novas. De
volta a COrbia, continuo,u os mesmos exercícios, isto
é, o estudo e a prâtica de tôdas as virtudes. Tais
foram sempre suas ocupações durante uma longa
vida, gue terminou, com uma bem-aventurada morte,
em 26 de abril, pelo ano de 865. Fêz ver nesse rno-
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mento quanto sua humildade era sincera e profunda,
proibindo os discípulos de escrever sua vida. Proi-
bição demasiado escrupulosamente observada, gue
nos teria lançado na ignorância quase total das açóes
de tão grande homem, sem que nos fornecessem seus
próprios escritos. Seu corpo foi inumado na capela
de São ]oão, de onde foi transferido, em 1073, para
a igreja matriz, pela autoridade da Santa Sé, que,
determinada por grande número de milagres na
sepultura do piedoso abade, o colocou no número dos
santos que a Igreja honra no decorrer do ano. ( I )

São Pascásio Radberto foi o imitador dos sábios
preconizados no Eclesiast.s, que, fazendo o estudo
do verdadeiro e do concreto, procuraram basear-se
nos escritos dos antigos e nos profetas. A Escritura
e os Padres foram sempre obleto de sua aplicação;
foi nestas fontes que hauriu a doutrina que ensinava
aos outros e gue nos deixou nos escritos. Nestes,
não se encontram conjeturas temerárias, nem opi-
niões singulares. Não fala senão segundo os livros
santos e os doutôres da Igreja mais acreditados. Fre-
qüentemente se exprime com as próprias palavras
deles quando não no-las transcreve, nos transmite o
sentido. Aplica-se principalmente na compreensão
da letra da Escritura, chamando em socorro as mais
antigas versões e algumas vêzes o texto hebraico,
dado que tinha estudado as línguas grega e hebraica.
Ao sentido da letra, acrescenta ordinàriamente a
moral, no desejo de alimentar simultâneamente o
espírito e o coração do leitor. Conquanto houvesse
aprendido as belas letras, raramente delas faz üso.

(1) Acta SS., 26 de abril.
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Humilde e sábio, quanto mais brilhava aos
olhos dos outros pela erudição, tanto mais se rebai-
xava aos próprios. Por isso, o título que coloca no
cabeçalho de quase tôda,s as suas obras: <<Pascásio
Radberto, o lixo de todos os monges, m,onachorum
omnium peripsema;» por isso as disposições tão
hurnildes, que o levavam a julgar-se indigno de expli-
car as palavras do Evangelho, o que não teria ousado
empreender sem o desejo que tinha de progredir mais
na virtude do que nas ciências.

Havia no mosteiro de COrbia outro monge céle-
bre, chamado Ratrâmio. De espírito vivo e pene-
trante, laborioso, demonstrou grandes progressos
nos estudos. Dedicou-se tanto às letras humanas
como aos estudos eciesiásticos. E em ambos os
ramos demonstrou habilidade. Deu atenção parti-
cular ao bem escrever, atividade em que alcançou
grau elevado, Fizera profissão de vida monástica
em epoca que não sabernos ao certo, ou sob o abade
Vala ou sob São Adalardo. A virtude o levou ao
sacerdocio. Embora muito estimado do rei Carlos e
dos bispos de França, nêle não se vê nem emprêgo
nem dignidade. O amor ao estudo fê-lo preferir a
obscuridade do claustro a tôda posição de destague.

Por êsse tempo, surgiu na Alemanha uma dis-
cussão a respeito da virgindade e do parto da Mãe
de Deus. Alguns diziam que a santa Virqem havia
dado à luz de modo comum, com dores e com lesão
do hímen; mas que, todavia, sempre pelmanecera
virgem, porque concebera sem a participação de
homem algum. E acrescentavam que, se alguém não
pensasse como êles, era de se supor que o nascimento
cie Nosso Senhor não fôsse verdadeiro. Outros se
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colocavam nc. extremo oposto e sustentavam que a
santa Virgem não der a à luz nem de modo comum
nem pela via normal. São Pascásio escreveu para
corrigir os primeiros e refutar-lhes a-q idéias. Ra-
trâmnio escreveu para os segundos.

é a doutrina, tais são as palavras mesmas de São
Pascásio Radberto, que se apóia particularmente na
autoridade de Santo Ambrósio.

pelas costas, como se afirma de Buda; ou do cérebro,
como Minerva, ou da coxa, como Baco. Ratrâmnio
aponta êsses três_ exemplos. Prova, então, pelas
E_scrituras e pelos Padres, que o salvador nascáu da
virgem pela via natural, más de maneira miraculosa
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por título: Cristo nasceu da Virg:T' É notável pela

à.d.*, pela clareza e elegância. Não se pode escÍe-
pelaE notável

ver melhor.

Vê-se, pois, gue Pascásio e Ratrârnnio, âo coÍl-
baterem dois excessos opostos, mas não se comba-

tendo entre si, concordám de maneira maravilhosa
na mesma solução e nos mesmos têrmos. Fleury, que

ao invés de "r.lut".er 
tal discussão, a torna obscura,

se engana completamente guando afirma que Pas-

cásio e Ratrâmnio escreveram um contra o outro'
Acrescenta: <<Não se vê seqüência à discussão. E

melhor seria não suscitar guestões inúteis e inde-

da Igreja.

pontos de vista diferentes, como Í.az ver a história
d3 Igreja.

TTI
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São Ricário viveu nos tempos do rei Dago-

u dois Piedosos homens

ffJ;o?:S;;. de cenrura,

no Ponthieu, receberam com visível desagrado aqu,ê-

les dois visitantes, acusando-os de virem roubar-lhe

as colheitas. Ricário, impressionado com os dois

estranhos, inspirado, tomou-lhes a defesa, livran-

do-os da furia'áo poro. Levou-os a sua casa e ali os

hospedou, com-grande satisfação'
Fricor 

"--Cádo. 
(ve r 30 de maio), protegidos,

renderam graças a Deus, que lhes enviara alma tão

caridosa, 
", 

ugtuàecidos, passaram a ensinar o Evan-

gelho ao hospedeiro, gue se mostrava ansioso por

Jub", donde .rit hu- êles e o que f azíam'

Ouvindo-os com grande atenção, o jovem Ri-
cário, em lágrimas, .oni".rou-lhes todos os pecados,

;; ;..* Julq""l" instante, mudou completamente de

,úâ, tornanáo-se homem caridoso e penitente, pie-

doso e austero.
Inflamado, principiou a pregar a palavra de

Deus aos conterrâneos, gue o ouviam Contritos e o

(1) O mais notável
a Gália (628-638). (N.

dos merovingios, que foi Senhor de tôda
do Atual).
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presenteavam, assegurando-lhe mesmo a subsis-
tência.

Tudo, porém, gyt: Ricário recebia, pâssâVâ-o
imediatamente 

"o.- 
póbres: tomava o ,"."rrário para

si, e o resto distribuia, na.da guardando para o diu
seguinte.

são Ricário caracterizou-se pela ternura com
que tratava os doentes, os leprosos principalmente,
e 9s desprotegidos da sorte. onde hórrresse arguém
sofrendo necessidade, lá estava êle, f.azendo todo o
possível para minorar o sofrimento do semelhante.

Percorrendo as pr-ovíncias do Norte, a pregar
o Evangelho, o Santo fundou em centula, p"rto"ao
lugar onde nascera, uma igreja e um mosteiro,
porque, cada vez mais, aumentava o número daque-
ljs gue desejavam tê-lo como mestre. No mostáro,
Ricário, de quando em quando, descansava das [adi-
-gas das andanças, época em gue, com solicitude e
humildade, recebia a visita dos senhores, dos pode-
rosos da região.

certa vez, Dagoberto passou pelo ponthiell, e,
ouvindo falar de Ricario a um rico homem chamado
Gislemar, determinou visitar o santo abade. O doce
confessor recebeu-o como a todos recebia. E, aben-
çoando o rei, com modesta autoridade, aliada à evan-
gélica liberdade, deu-lhe conselhos gue muito ÍàÍâ.-
mente ouvia: que não se orgulhasse do poder, porgue
se o tinha, dêle não vinha, mas de Deuó que tudo âa;
guanto às riquezas, passageiras como tudo neste
mundo, nelas jamais pusesse as e eranças; que se
guardasse contra as más línguas, :ontra os bajula-
dores; e, falando sôbre os po6r"r, os órfãos e as viú-
vas, que _não os oprimisse e nem consentisse que
outrem o fizesse.
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AbadiadeSáoRicário,juntodeAlbeville.Segundoumdesenho
de um manuscrito antigo,
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. í Dagoberto ouviu-o com grande interêsse e
bebeu . aquelas advertências tôáas, u.uburrdo-;";
convidar o santo para lhe fazer companhia a *J*
na casa de Gislemar.

Ricário aceitou o convite, E, por tôda a cami-
nhada, foi exortando o rei piedosãrá*t". cor..Àã,
Dagoberto por Ricário tal afeiçao, qr" lhe deu consi-
derável soma de dinheiro para as rampadas du ig."ià.

. Aquela generosidadé real corrtá-inou o io.ro,todos os gg_e iam confessar a Ricário ã, ."us pecados,
deixavam-lhe esr olas em abunaà".ià.

com tanto dinheiro, o santo confessor princi-piou a resgatar os cativos que gemiam na S;r;;i;,
para onde f êz variadas viagens. 

_ co-prados ;, fi-sioneiros, restituia-lhes a liberdade, u,nu vez ih"-gados ao Ponthieu.
Sentindo-se-cansado, quis retírar-se a uma sori-dão completa. Gislemar, sãnho, d" àuitas e vastasterras, sabedor. daquela intenção, e não qr"r"rrJovê-lo afastado dos Jeur territórios, construiu-lhe umpequeno abrigo, perto de um calmo regato, nas vizi-

nhanças de Aigouler - rudimentar .àÉu"u que maistarde se transformaria na cela de Forestmoutier,
duas milhas Ionge de Centula.

Ricário foi habi tar a choça. E deu-se a tal peni-
tência, que ficou reduzido a pele e osso, revãndo
todos os que o viam a dizer, admirados, que não
sabiam como, naquele estado, podia .rirr"r.

Deus, àquela altura, .or.Ld"u-rhe o domínio
sôbre a naturo.za. E os passarinhos da floresta, ;;i;-
cos, e desconfiados com a simples aproximação do
homem, fugindo tão-somente ao rumor de d;;, ;
esmagar fôlhas sêcas pelos trilhos da mataria, iam,
muito afoitamente, descerimoniosamente, comer mi-

a
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galhas da mão do doce abade de olhar doce, ou,
pousados na magras pernas, grimpados nos ombros
magros, deixavârr-se Íicar num chilreado sem fim.

Um dos seus biógrafos disse: <<Soube por um
dos seus discípulos, Sigobardo, que por todos aquê-
les gue rogava, conseguia da bondade de Cristo tudo
aquilo que lhe suplicava>>.

O pai dêsse discípulo Sigobardo, chamado Her-
monaldo, homem de imensa simplicidade, concebeu
incomum afeição pelo Santo.

Antes de morrer, Ricário chamou Sigobardo e
lhe disse:

Meu filho, sei que meu fim não está longe.
Prepara, pois, segundo o costume, o esquife que me
encerrará o frágil corpo. Ao mesmo tempc, dispõ r.-te.
com o maior cuidado, a fim de que o dia que para
mim se aproxima, chegando para ti, encontre-te pre-
parado. Eis que tomo o caminho de tôda a carne:
possa o Salvador do mundo ser misericordioso
comigo. Que me defenda hoje do inimigo, como
outrora me defendeu. E, depois de ter sido o meu
consolador nesta vida, na outra seja o meu rernü-
nerador.

O discípulo, a estas palavras, rompeu a chorar,
e, de coração apertado, pôs-se a cumprir a vontade
do mestre amado, Cortou, na floresta, um tronco de
árvore e trabalhou-o com copiosas lágrimas a lhe
rolar pelas faces.

São Ricário faleceu pouco depois, a 26 de abril
de 645.

Cento e cinqüenta anos depois, quando do rei-
nado de Carlos Magno, o abade Angiberto corls-
truiu uma grande igreja, e para lá transferiram as
relíguias do santo abade, que foram encerradas num
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relicário de ouro,
oriental da igreia,
Ricário.

ofertado pelo imperador. A tôrre
e a cúpula, dedicaram-nas a São

No mesmo dia, São Marcelino, papa e mártir,
cuja morte se assinala no dia 25 de outubro de 304.
Segundo o Liber pontificalis, era romano de origem,
filho de Projeto. Sucessor (30 de junho de 296 ) d"
São Caio, governou a Igreja por oito anos, três
rneses e vinte e cinco dias. Diz-nos Eusébio (Hist,
Eccl., VII, XXXII ) qr" a perseguição começou no
seu tempo, e Marcelino foi personagem que se dis-
tinguiu pelo valor. Teodoreto (Hist. Eccl., I, II )

também o afirma. Pode considerâr-se como verda-
deiro o fato do martírio do santo papa, muito eÍn-
bora não se possa assentar que tenha perecido sob
os carrascos. Possivelmente faleceu dos sofrimen-
tos experimentados no cárcere. O corpo foi sepul-
tado no lugar que êle mesmo, de antemão, havia
escolhido: na catacumba de Priscila, numa cripta
vizinha da do mártir Crescêncio.

Em Siena, a bem-aventurada Alda ou Aldo-
brandesca, viúva, nascida naguela cidade a 28 de
fevereiro de 1249, filha de Pedro Francisco Pônzio
e de Inesa Bulgarini. Casada com Bindo Bellanti,
homem virtuoso e instruído, gue faleceu depois de
longa e dolorosa doença. Desejosa de levar vida
retirada, solitária, fixou-se numa das propriedades
que lhe deixara o espôso, â duas milhas da cidade.
Recebeu de Nosso Senhor extraordinárias graças,
luzes especiais sôbre os mistérios da Natividade, da
Paixão, da Ressurreição e da Ascensão. Faleceu a
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26 de abril de 1309, quando, então, muitos milagres
foram operados por Deus.

Em Româ; â Írorte de São Cleto, papa e mártir,
que governou a Igreja - o segundo, após São Pedro

e recebeu a coroa do martírio durante â peÍse-
guição de Dominiciano ( I ." seculo ) . Segundo a Liber
pontificalis, era romano de origem, filho de Emiliano.
Nascido no bairro de Patricius, perto da residência
do senador Pudens, onde São Pedro habitara. Go-
vernou a Igreja por seis anos, um mês e onze dias,
durante os reinados de Vespasiano e Tito. Foi enter-
rado perto do corpo de São Pedro, no Vaticano.

Na Castela, os bem-aventurados Domingos e
Gregorio, O. P., confessores, dois irmãos que vive-
ram durante os primeiros tempos da ordem (século
XIII ) . *i

Em Sens, Santo Emmon, bispo, falecido em 675.
Dêste prelado se possuem dois privilegios de 660,
um em favor de Santa Colomba, outro em favor de
São Pedro, o Vivo. Ern 668, deu hospitalidade ao
monge Adriano, que vinha da Inglaterra com o ârce-
bispo Teodoro.

Na Cal âbria, os santos Guilherme e Peregrino,
confessores. Guilherme, originário de Antioquia
da Síria, teve um filho chamado Peregrino, que,
tendo feito uma peregrinação a |erusalém, ali perma-
n3ceu para cuidar dos doentes nos hospitais. O pai,
que foi procurá-lo, adoeceu e foi conduzido ao hos-
pital mesmo em que o filho se dava aos enfermos.
Curado, os dois tornaram a Antioquia, onde se
desfizeram dos bens todos que possuíam. Na Itália,
ievaram vida eremítica, perto de Foggia. Mortos,
ambos foram honrados como padrJe"iros daquela
cidade (século XII ) .

279
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Em Brisgau, São Trudberto, ermitão, mártir.
Irlandês de origem, depois de ter ido a Roma em
visita ao túmulo dos santos apóstolos, fixou-se em
Brisgau, onde a generosidade de um senhor chamado
Otberto lhe cedeu um vasto território para viver na
solidão, chegando mesmo a lhe dar dois servidores
para o ajudar no penoso trabalho de surribar o ter-
reno. Um dos homens, para livrar-se da obrigação,
matou-o durante o sono, em 607.

Em Amaséia, no Ponto, São Basílio, bispo, que
sofreu uma morte gloriosa sob o imperador Licínio.
Lançaram seu corpo ao mar; mas urn cristão, cha-
mado Elpidíforo, tend()-o encontrado por revelação
de um anjo, foi enterrado com honra.

Em Braga, Portugal, São Pedro, mártir, pri-
meiro bispo dessa cidade.

Em Viena, São Clarêncio, bispo e confessor.
Em Verona, São Lucídio, bispo.
Em Troyes, Santa Exuperância, virgem.

***
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SANTA ZITA DE LUCCA

Serrta durqtte tôda o sua oida

Zita nasceu rois albores do século XIII, de
pobres camponeses, no povoado de Monte Segradi,
a oito milhas de Lucca. Teve um tio e uma irmã gue
morreram em odor de santidade. Ela ultrapassou a
ambos. Com a idade de doze anos entrou para o
serviço de um nobre habitante de Lucca, chamado
Fatinelli, cuja casa confinava com a igreja de São
Fridiano: ali ela permaneceu, como humilde serva
atê a morte, perto de cinqüenta anos depois.

Pobre gue era , Zita amava os pobres com uma
ternura de mãe. O modesto salário, o que recebia
por fora, tudo era para êles. Visitava sobretudo os
pobres doentes, consolando-os com afeição cordial
e privando-se mesmo do necessário para propiciar-
lhes qualquer coisa gue lhes causasse prazer. Mais
de uma yez, Deus pessoalmente veio em socorro da
caridade. Um peregrino, ardendo em sêde e calor,
pediu-lhe um dia uma esmola.. Não tendo absoluta-
mente nada, não sabia o gue Íazer; sübitamente lhe
disse que esperasse um momento. Encheu de água
um vaso e levoü-e êg peregrin o, f.azçftdo o sinal da
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cÍuz. Tendo-o provado, o peregrino bebeu a largos
sorvos: a água fôra transformada no vinho mais deli-
cioso que bebera em tôda a vida. O alimento que
lhe cabia na casa, raramente ela o tomava, mas
reservava tudo para algum pobre ou doente. Dis-
punha de um leito conveniente, mas empregâvâ-o
para esquentar os pobres; para ela reservava a terta
nua ou uma tábua. TOCas as misérias, corporais ou
espirituais, excitavam nela uma comiseração terna.
Era costume, guando os magistrados deviam corl-
denar à morte um criminoso, anunciá-lo com o dobrar

'dos sinos. A êsse sinal a pobre serva se punha em
oração, com lágrimas nos olhos, a fim de obter para
o inÍelíz a salvação da alma. Doce, humilde, sub-
missa para com todos, Zita era de coragern intrépida
com relação aos libertinos. Um dos domésticos quis
atentar-lhe contra o pudor, e ela dilacerou-lhe o rosto
com as unhas. Para conservar o precioso tesouro,
juntava prece quase contínua ao jejum e à mortifi-
cação. Levantava-se à meia-noite, assi-stia às matinas
na igreja vizinha de São Fridiano, e rezava com.

lágrimas, por si e pelos outros.
. Êstes exercícios de piedade e caridade não impe-

diam Zita de servir os patrões com pontualidade,
humilde e afetuosa. Quando acontecia que se irri-
tassem ccntra ela ou contra outras pessoas, lan-
çava-se-lhes aos pés, conquanto nenhuma culpa lhe
coubesse, pedindo-lhes humildemente perdão. Essa
humildade, juntamente com outras virtudes, inspi-'
rou-lhes religiosa veneração por ela.

Uma noite de Natal, em que fazia frio rigoroso,
Zita dispunha-se a ir às matinas. O patrão lhe disse:

Como queres correr à igreja num tempo tão
frio, a ponto de mal nos podermos abrigar agui com
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tôdas as nossas vestirnentas? Tu sobretudo que
estás esgotada pelo jejum. vestida tão precàriamente,
e gue vais sentar sôbre um pavimento de mármore?
Ou ficas agui e faltas às tuas santas orações, ou
tomas sôbre os teus ombros o ÍIeu manto de peles
para te garantir do frio.

Zita, não querendo faltar a uÍÍl ofício tão solene,
partiu com o manto, quando o patrão lhe disse, como
que pressentindo o que ia acontecer:

Toma cuidado , Zita, paÍa não deixares o
manto a outrem, para que não sofra eu o prejuizo,
e tu, de grave irritação de minha parte.

Ela lhe respondeu:
Não temais, senhor, vosso manto será bem

guardado.
fá dentro da igreja. percebeu um pobre seminu,

que tiritava e batia os dentes de frio. Emocionada,
Zita aproximou-se e lhe disse:

Que tendes, meu irmão? De que vos
queixais?

Êste, olhando-â coÍr um rosto placido, estendeu
a mão e tocou q maoto. Imediatament e Zita tirou-o
dos ombros, vestiu o pobre e lhe disse:

Tomai esta pele para vós, meu irmão, atê
o fim do ofício, e, então, ma restituireis; não vos
afasteis, porque vos levarei para casa e vos eseuer-
tarei. Dito isto, foi postar-se à direita, onde de
ordinário orava. Apos o ofício e quando todos
haviam saído, procurou o pobre por tôda parte,
dentro e Íora da igreja, não o encontrando em lugar
algum. Dizia, então, consigo mesma: aonde poderá
ter ido? Temo gue alguém lhe tenha tomado o manto
e que, de vergonha, não ouse apresentar-se. Parecia
bastante honesto, e não creio. gue quisesse roubar o

http://www.obrascatolicas.com



284 PADRE ROHRBACHER

manto e ir-se embora. Assim desculpava piedosa-
mente o pobre. Por fim, não o tendo encontrado,,
regressou um pouco envergonhada, esperando sem-
pre gue Deus apaziguasse o patrão, ou inspirasse ao
pobre para gue restituísse o manto. De volta a casa,
o patrão disse-lhe palavras sumamente acres, f.azen-
do-lhe vivas censuras. Ela nada respondeu, nem f.êz
qualquer gesto de impaciência, mas, recomendando-
ihe paciência, contou-lhe como a coisa se tinha pâs-
sado. Percebeu êle, então, como poderia ter sido,
mas não deixou de murmur ar atê o jantar. .À hora
terceira, eis que sôbre a escada da casa apareceu um
pobre gue encantava os que o olhavam por causa da

lhes nos corações alegria desconhecida e inefável,
gue os arrebatou longo tempo de admiração.

Quando a bem-aventura da Zita progredira em
idade e em perfeição, os nobres a qgem servia desde
tão longo tempo não mais se permitiram considerá-la
uma criada, mas ünicamente serva de Deus. Deixa-
ram-lhe liberdade para f.azer o que quisesse, forne-
cendo-lhe liberalmente, como a uma filha, tudo o
que podia convir-lhe. Zita, que amava a pobreza
voluntária, sendo pobre, mais ainda a amava guando
podia praticá-la sem gualquer obstáculo. Livre paÍa
f.azer o gue guisesse, não serviu menos humilde-
mente, nem menos afetuosamente os patrões; nem os
achagues da velhice, nem a f.ragueza do sexo lhe
diminuíram o fervor e as austeridades. Deus, gue
a havia cumulado de tantos favores desde os mais
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verdes anos da vida, cumulou-â ainda mais quando
o fim se aproximou. Ao delireâf-se o fim, mais ela
se desprendeu da terra e aspirou -ao 

céu. No ano de

1272 du 
"ru 

cristã, em 27 de abril, numa sexta-feira,
às três horas, munida dos sacramentos da Igreia, e

rodeada de piedosas mulheres, sem qualquer sinal
de dor nem de agonia, os olhos levantados aos cráus

e es mãos postas, passou dêste mundo para o outro.
Uma estrêla brilhante apareceu sôbre a cidade

de Luca, à vista de todos. A claridade era tal, que
não se eclipsava com a claridade das outras estrêlas,
nem com a claridade do sol' As crianças, sem quê

ninguém lhes houvesse transmitido a notícia, puse-
lam-se a gritar incessantemente nas praças e ruas:

Vamos, orramos à igreja de São Fridiano,
porque Zita, a santa, morreu!

A família dos Fatinelli preparou funerais ade-
quados. Todos, à poi'fia, se empenhavam em tocar
ó .orpo da serva de Deus. Durante muitos dias, foi
impoisível ao clero celebrar o ofício fúnebre, impos-
sível proceder à sepultação: noite e dia, uma --yl-
tidão inumerável de estrangeiros, de tôdas as idades
e de ambos os sexos encheu a igreia, o claustro e as

praças adjacentes. O povo se acotovelava em tôrno
do santo corpo; cada qual queria obter relíquias das
vestes, a ponto de terem tomado o cuidado de rero-
vá-las de tempos em tempos. Assim mesmo várias
vêzes ficou seminua. Para gue o santo corpo não
fôsse feito em pedaços e para conter a multidão,
homens piedosos e deciclidos, seja por um pretexto,
seja por outro, transpo rtaram-no para o recinto do
côro,.no claustro , paÍa o capítulo, para o refeitório,
para o guarto de hóspedes e para outros lugare-s do
mosteiro, encerrando-a em caixas de madeira. Mas
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a multidão penetrava por tôda parte e, de uma feita,
chegaram a quebrar as caixas.

Milagres sem conta aumentaram a devoção. Os
cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam,
os mudos falavam, os doentes eram curados. Enfim
o prior_ do mosteiro, a conselho de pessoas sábias,
particularmente dos irmãos pregadoies e Menores,
encerrou o santo 

_ 
corpo num sarcófago de pedra.

Mas após. alguns dias,. dele saiu um líg"uido qúe não
cessava de operar miiagres. Para tôstemunhá-lo,
ocorreram à tumba da santa, cardeais, arcebispos,
bispos, prínc-ipes, barões, cavaleiros de tôdas as par-
tes do mundo. cento e cinqüenta dêsses milagres
foram examinados e provados juridicamente. iltao
citaremos senão um.

Em 23 de fevereiro de 1300, prenderam em
Cápua um jove m Íapaz chamado Cheto, com um tal
Martin, os quais procuÍavam vender uma mula no
mercado. Esta mula foi reconhecida e reclamada
poÍ_um habitante de Sulmona, que acusava Checo
e Martin de a terem roubado. um e outro foram
presos. O hoteleiro, junto ao qual estavam alojados,
trouxe aos juizes duas botas, nas quais se encontra-
vam sete chaves que Checo lhe havia remetido. os
dois indivíduos, assim suspeitos, foram submetidos
a interrogatório. Martin confessou que havia rou-
bado a mula e cometido muitos outros crimes. Checo
susten_tou gue não era culpado; mas, em seguida,
vencido pelos tormentos, confessou que haviã aju-
dado Martin em tudo o que acabava de conf"róut
ter cometido. Ambos foram condenados à fôrca. A
execução se deu no último dia de fevereiro. Dois
guardas permaneceram junto ao patíbulo, da manhã
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atê à noite. Quando regressavam às suas casas'

,irurn um dos 
"rfor.udos 

que os seguia dizendo:

<<SantaZita,auxiliai-me!)),tendoaindaas
mãos algemadas e um pedaço de corda ao -pescoço'
ô;;";áu., u-"drontádos, apossarâÍr-se de Checo

e o levaram a,o iuí2, Interrogado sôbre.o que poderia

,.r, 
" 

sôbre q".- havia coriado a corda' respondeu:

Certa dama me apareceu, susteve'ffre. pelos

pés enquanto os guardas estiveram iunto de mim;

;;,-A;u"ao ." .rõlturam, a dama cortou a corda' e

me disse:
Vai embora, vai!

Não apresentava ferimento senão nas pernas

que estavam inchadas e negras. de sangue' . 
E dizia

õ; ; soltassem, por temõr de Deus e da bem-

áventur ada Zita, porque queria ir Luca, âpresefl-

tar-se à igreja da sarría. O iuiz qu is restituir-lhe as

vestes, t rá. Checo recusou-âs, e disse que queria ir
a Luca tal como descera do patíbulo, com a corda ao

pescoço e as chaves que. tha haviam atado' Os dois

gru.dâ., eÍl presença do iú2. e de várias testemu-

íhur, preshrám juramen-to, sôbre os evangelhos' que

haviam montadá guarda aos dois enforcados da

manhã à tarde; e foi lavrada a ata

Em 25 de março do mesmo ano, Checo chegou

a Luca, apresentou ao prior de sant a Zita a referida
ata, com as chaves e ó pedaço de corda, depositou

tudo no mosteiro em presença de várias testemunhas,

diante dos quais assegurou vari as vêzes, com iura-
mento, a verdade do q.t" ucabava de ser dito' Ílos-
trando como prova aS pernas inchadas e negras.. E

afirmou que encontrara o dito Martin no caminho,

sem sabe. que se tratava de um ladrão, nem gue a
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mula fôra roubada; que fôra a seu pedido gue levara
as botas e as chaves, e à sua orda- qu" as entregara
ao hoteleiro, 9ue, pJra recuperar o iirh"iro d"ri""-
dido por êle e pof Martin, e a pedido ics;", ;'rr;-
dara a vender a mula. Em seguida lhe acontecera
tudo 

_o 
que vinha lavrado ,ru "á. ti IA república e a cidade de Luca tomaram-como

obre serva, como Paris
humilde pastôra, e Ma-
re operário. Santa Zita

ril.

***

(1) Acta SS., 2Z de abril.
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. 
SANTO ÂNTIMO (*)

Bislto e Mártír

Santo Ântimo, ordenado padre, sucedeu, como
bispo, a Cirilo. Nascido em Nicomédia, foi desig-
nado para aquêle cargo pelo desejo unânime de todos
os cristãos.

Quando principiou a perseguição de Diocle-
ciano, em 303, perseguição que visava principal,
mente os bispos, Ântimo, muito instado por todo^s,

resolveu deixar a cidade, indo esconder-se em Te-
mana, vizinha aldeola da Nicomedia.

Foi, porém, descoberto. E quando os soldados
chegaram, procurando' por êle, como não o conhe-
cessem, Ântimo preparou-lhes lauta refeição e seÍ-
viu-os humildemente, porque vinham cansados e

famintos. Findo o que, disse-lhes:

Eu sou aquêle gtte buscais. 
r'

Os soldados, confusos, hesitantes, não sabiam
que dizer nem f.azer, Afinal, levaram o santo bispo.

Ântimo confessou a Íê e foi condenado a ter a
cabeça cortada. Eusébio (1 ) conta gue grande nú-

(1) Ilist. Eccl., L. VIII, c. IV e VI.
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mero de pessoas o acompanhou no martírio, rlor-
rendo pelo fogo homens e mulheres.

O culto de Ântimo aumentou com o transcorrer
dos tempos. Justiniano dedicou-lhe uma basílica
perto de Constantinopla. Em honra do santo bispo
mártir, erigiram-se vários santuários na Itália, e, nos
arrabaldes de Roma, havia um oratório colocado sob
sua invocação.

***
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BEM-AVENTURADO PEDRO

ARMENGOL (n)

Conf essor

Nascido em 1238, em Terragona, Pedro, da
família dos condes de Urgel, recebeu esmerada edu-
cação. Moço, deixou os seus e se deu a uma vida
de excessos e de correrias: feito chefe de um bando
de ladrões, percorria as montanhas e assaltava via-
jantes, guando não os rnatava.

Um dia, refletindo na vida que levava, âÍte-
drontou-se , e , arrependido, foi procurar pm religioso
de Nossa Senhora das Mercês. Atirou-se-lhe aos
pés, confessou os crimes todos que perpetrara e dis-
torreu sôbre os terrores gue lhe assaltavam o

coração.
O religioso, que o ouviu, comovido, era o suces-

sor de São Pedro Nolasco, Guilherme de Bas. Reco-
nhecendo a sinceridade daquele arrependimento,
encaminhou-o ao noviciado de Barcelona. Pedro
Armengol contava, entáo; dezenove anos.

Em 1258, depois de um ano de penitência, o
confessor recebeu o hábito da ordem.

Logo os superiores unirarn-no aos religiosos que
iam trabalhar na redenção dos cativos. Pedro prin-
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cipiou pelos reinos de Granada e de Murcia, onde o
zêlo, a doçurã, à prudência e a caridade levaram o
superior da ordem a enviá-lo a Alger.

Ali, naguele áspero norte africano, Armengol
trabalhou diligente e duramente, tanto gue, no es-
paço de dois meses, resgatou trezentos e quarenta e
seis escravos, aos quais encaminhou para a Espanha.
Pouco mais tarde, restituia a liberdade a um dos
irmãos prêso como reférn e abria as portas das sefl-
zalas para cento e dezenove cristãos gue gemiam na
servidão mais deprimente.

Estava, então, em Bugia, e preparavâ-se para
partir, de volta à pátria, quando soube que dezoito
jovenzinhos cristãos, rlas casas dos senhore s, jaziam
expostos à depravação, prestes a perder a fê.

Imediatamente desfez os planos que tinha e foi
procurá-los, exortando-os a permanecer firmes na
crença. Vendo grandes possibilidades de resga-
tá-los, buscou os senhores, que acordaram em lhes
dar a liberdade mediante trinta mil ducaclos.

Pedro suspirou. Onde, o dinheiro? Suspirou,
mas não desanimou.

Com um brilho nos olhos, propôs aos senhores
que o _tomassem como refém, até gue o religioso que
com êle ia conduzir os outros resgatados lhJenviasse
a soma combinada.

A proposta foi aceita e tudo se acomodou.
Durante aquêle voluntário aprisionamento,

Armengol encontrou, para gáudio da alma, variadas
oportunidades para exercer a caridade, a rainha das
virtudes: exortava os escravos cristãos a perÍnâÍle-
cerem fieis a Deus, coÍrsolava-os nas aflições e os
encorajava com 3 esperança de próximos e melho-
res dias.
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O gue mais lhe encheu de gõzo a grande alma
foi a conversão de inúmeros mouros, aos quais, elIlo-

cionado, porque os encaminhava a fesus Cristo,
batizou.

Ora, os sectários de Maomé, diante daquele

apostolado, consegu itam âpoSSâÍ-Se dale e o atita-
ram à negra prisão, para que ali, sem ninguám, sem

qualquer ioco.ro, morresse de fome: é que os trinta
mil ducados tardavaln, e os turcos gue haviam aceito
a proposição de Armengol se impacientaram, e, da

irnpaiierr.lu, num átimo, passaram à desconfiança:
não seria o religioso urn espião env ado por reis cris-
tãos, Com o fim de estudar em que estado se erColl-
trava o país?

Pedro Armengol, não demorou muitô, foi coÍl-
duzido à [ôrca, e, uma .vez 

morto, no patibulo teve
que permanecer, a servir de pasto às aves-de prêsa.

Seis dias depois da injusta execução, Guilherme
Florentino, o religioso cue fôra incumbido de levar
os resgatados à Espanha e de conseguir g dinheiro
que trária liberdade ao refém, chegou. - E, quando
soube do sucedido, pôs-se a chorar, desespe tada-
mente. Correu ao lugar do suplício, com o coração
aos saltos, e, quando viu o companheiro pendendo
da fôrca, mais soluçante se tornou.

A Guilherme Florgntino estava, porem, reser-
vada incrível surprêsa: ouviu uma yoz que the disse:

Irmão, nâo chores, eu vivo sustentado pela
santíssima Virgem, que me assistiu durante os dias
passados!

Guilherme pasmou. E
sentira igual, fê-lo correr,
cadafalso, donde desceu o
Virgem Santíssima salvara

uma alegria como jamais
, trêmulamente, Pata o
corpo do amigo que a
da morte.
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O sucesso correu pela cidade e pelas vizi-
nhanças com uma rapidez incrível. Ê o áirrã, admi-
radíssimo, quis pormenores do prodígio.

Ao par de tôda a trama, proibiu que se desse
aos maus senhores o dinheiro vindo da Espanha, e
ordenou gue o usassem para resgatar outros
escravos.

Pedro Armengol, Guilherme Florentino e vinte
e seis novos escravos, partiam, dias depois, para a
Espanha.

Desde que o companheiro o descera da fôrca,
em Pedro se conservou, para sempre, os sinais do
suplício: trazia o pescoço torto e no rosto uma pali-
dez mortal porgue Deus guis, assim, atestar a
realidade do milagre.

Cheio de reconhecimento para com a Virgef,, o
confessor retirou-se a um solitário convento- dedi-
cado a Nossa Senhora dos Prados, onde viveu em
contínua oração, eÍl ininterrupta penitência não
se alimentando senão de pão e água.

A reputação de santo atraia-lhe visitas sôbre
visitas, que Pedro recebia bondosamente. E aos que
eram doentes, exortavâ-os a ter confiança em Deus,
e os curava.

Quando os irmãos lhe lembravam o suplício por
que passara, Armengol dizia:

Crede-me, os únicos dias felizes que penso
ter tido, foram aguêles gue passei suspenso da fôrca,
porgue então estava bem morto para o mundo.

Muitos dias antes de expirar, predisse a morte.
Doente de grave moléstia, entregou a Deus a alma,
enquanto exclamava:
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Agradarei o Senhor na terra dos vivos!

Era no dia 27 de abril do ano de 1 304, e muitos
milagres, operados por sua intercessão, contribuíram
puru gr" rá lhe rendesse um culto público, _c_ulto que

?oi uprovado em 1686 pelo papa In_ocêncio XI. Bento
XIV inseriu-lhe o nome no martirológio romano.

No mesmo dia, em Luca, Santo Antônio, colL-

fessor, no 1.0 século, nos tempos de Nero' Viveu
retirado na região de Luca, pregando o Evatsel^h9.

Batizou São f orpésio e reóolhêu o corpo de São

Paulino, primeiro bisPo de Luca.

Entre os gregos, São Lolião, o ]ovem, mártir'
provàvelmente nos _tempos da perseguição icono-

tlasta ( século VIII-IX ) .

Na Betsaida, Santo
Hospitaleiro. Da Palesti
transpo rtaram-lhe as relíq
Mócius de ConstantinoPla
imprecisa ) .

Na diocese de Limoges, os santos Alpiniano e

Austricliniano, confesso.et (seculo III). Dois cola-

boradores de São Marcial na evangel izaçáo do país.

Em Altino, são Liberal, ccnfessor, convertido
por Heliodoro, bispo de Altino. Opondo-se deste-

merosamente aos arianos, sofreu Contínuas persegui-

iO"r. Faleceu a 27 de abril de 400 e foi enterrado

ã- Áttiro, depois transferido para Trevisa, cidade

que o tem como Padroeiro.
Na diocese do Mans, o bem-aventurado Ade-

lermo, confessor, nascido na Flandres em fins do
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século X. Fixando-se râ floresta de Charnie, fundou
os mosteiros de Etival e de são Nicolau, para ho-
mens, e de Nossa senhora, para mulheres. 

- 
Fareceu

em I 152, sendo enterrado na igreja de Etival.

- 
Em Apulia, o bem-aventurado Tiago da Ilíria,

confessor, pertencente ;) ordem de São Éancisco de
Assis, como irmão leigo. Distinguiu-se pela pureza
e modestia, e, à medida que crescia em perfeição,
mais e mais humilde se tornava. Veneradá em vida
pelos contemporâneos, porque Deus lhe permitiu
operar prodígios. Faleceu calmamente no dia 2T de
abril de 1485, sendo enterrado no convento de São
Francisco de Bitetto, em Apulia. cem anos depois,
aberto o túmulo em que jazia, encontraram,,no per-
feitamente incorrupto. Assim, está exposto à vene-
ração dos fiéis, gue têm obtido inúmeros mílagres
por sua intercessão. Inocêncio XII aprovou-lhe o
culto.

Em Tarso, na Cilícia, os Santos Castor e Estê-
vão, mártires.

Em Roma, morte de Santo Anastácio, papa,
homem paupérrimo err meio à opulência, e de uma
vigilância verdadeiramente apostólica, que Roma,
ciiz São ]erônimo, não merecia possuir longamente,
para gue a capital do rnundo não se arruinasse sob
tal pontífice; porque, pouco tempo após .sua morte,
a cidade foi tomada e saqueada pelos gôdos.

Em Bolonha, são Tertuliano, bispo e confessor.

Em Bréscia, São Teófilo, bispo.
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Em Constantinopla, São |oão, abade, Çü.€ com-
bateu muito sob Leáo o Isauriano pelo culto das

santas imagens.
Em Lima, no rein«r do Peru, São Turibe, ârc€-

bispo, cuja festa se celebra em 23 de março.

VIDAS DOS SANTOS
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O BEM-AVENTURADO AGOSTINHO
" 

Da ordem dos eremitas de Santo Agostínho

Uma ordem religiosa, gue produziu muitos
santos pelo fim do século xlll, foram os eremitas de
Santo Agostinho. Eis como descobriram o principal
dentre êles;

Os irmãos do convento de Rosia, na Toscana,
tinham um processo em curso em Roma, por certo
patrimônio gue estavam.prestes a perder, e que coÍl-
tribuía grandemente à subsistênciâ da casa. Ertre
êles havia um frade leigo, chegado havia pouco e
chamado Agostinho, gue se ocupava dos maii humil-
des misteres, não se acreditando capaz de melhores.
Irmão tros perturbados pelo
proces fundo se perpetrava
contra encontrar o pfoCUÍâ-
dor, e o papel e tinta para êscre-
ver. o procurador ria-se dêle, nem o acreditando
Tapa1 de,ler; -todavia, como perseverasse no pedido,
deu-lhe papel, tinta e uma pena. Irmão Agãstinho
escreveu um memorial curto e sólido, que, tendo
chegado às mãos do procurador da partã adversa,
mereceu dêste as seguintes palavras: 

-
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'- Aquêle que escreveu êste memorial ê' um

demônio, o, um ánjo, ou.o Senhor Mateus de Ter'
mes, com o qual estudei em Bolonha, e gue morreu
na batalha do rei Manfredo.

Quis ver o autor do memorial, e, tendo-o Íeco-
nhecido, comovido com sua humildade, abraçou-o
ternamente, e não pôde reter as lágrimas. Irmão
Agostinho pediu-lhe o

Íepouso, tornando-o c Qa

guiu decidir-se a isso
Tendes ai um te o

mais excelente homem do mundo; tratai-o como

merece; e, de resto, ganhastes vossa causa.

Começaram então a respeitá-lo; mas êle reiei'
tava tôdas as honras, e continuava em suas práticas
de humildade.

O humilde irmão eÍa, com efeito, o senhor
Mateus de Termes, nascido perto de Palermo na

Sicília, de família nobre, originário de Catalunha.
Fizeram-ro estudar desde a infância, e em seguida

foi à Bolonha, onde, poucos anos após, se formou
doutor e professor de direito civil e canônico. De-
p,ois disso, voltou à Sicilia, onde sua reprtação o f.êz

tonhecer Manfredo, que ali reinava, de sorte que

êste o Í.êz juiz perpétuo de sua côrte e pnincipal mi-
nistro de Estado. , Nesse alto cargo, conservou
grande puÍeza de costumes e uma perÍeita integri-
áade rrá da justiça' Ac:mPanhou
Manfred Benevento, onde :-PrínciPe
pereceu; s desaParecera dede então,
criam-no ião; mas o temor da morte o

Ali ,foi aiacado por uma molêstia tão tiolenta,
gue se creu prestes a morrer; temendo o julgamento
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de Deus, prometeu, se voltasse a viver, entrar ime-
diatamente para uma orde,m religiosa para ali f.azer
penitência. uma yez curado e- gueréndo cumprir
seu voto, resolveu entrar para a ordem de São bo-
mingos, e enviou dois cie
trouxessem frades desta o
caram atê três vêzes, tr
nianos. Por fim, julgou
viver com êstes úlrimos;
e tomou o hábito. Mas nã
era: escondeu o nascimento, a ciência, os grandes

a o de Agostinho, e se
irmãos. Ia pedir esrlo-

tava à casa os mais humil-

tentando-s€ com o uti-.r,f,o*ff:11,*:3í:11 T#
comendo senão uma vez ao dia.

. Tendo t€rmanecido algum tempo na sicília,
soubê que na Toscan a, e peito de siãna, havia um
convento da ordem num local muito solitário, dedi-
cado a santa Bárbara. Para ali foi, com permissão
de seu superior, e viveu desconhecido, e praticando,
como de cotume, os exercícios. mais humilhantes,
De- lá seu zuperior o levou ao convento de Rosia,
onde foi r:conhecido da maneira que acabamos
de ver.

O ben-aventurado Clemente de esimo, gue
governava nesta época a ordem dos eremitas 

-de

Santo.Agostinho, tendo vindo havia pouco 
" 

Sú;;
ouvindo quem era êste frade Agostinho, 

"r*lheu-ápara conpanheiro, conduzindo-o a Roma, e obri-
garldo-o, malgrado a resistência, a receber as ord,ens
sacras. As constituições da congregação que o bem-
aventurado Clemente governava, necessitavam
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ser revistas e colocadas em melhor ordem; tomou o
seu novo companheiro por colaborador neste impor-
tante trabalho. O papa Nicolau IV ocupava então
a Santa Sé; pediu ao geral dos agostinianos um reli-
gioso capaz de atender as confissões da côrte ponti-
fical. O bem-aventurado Clemente trouxe-lhe em
meio ao consistório o irmão Agostinho; os cardeais,
vendo a pobre za de hábito e a austeridade do rosto,
perguntaram de que floresta o haviam tirado.
Êle encontrou-se aos pés do soberano Pontífice,
sem saber de gue se tratava; mas, vendo que o Pon-
tífice lhe impunha as mãos para f.azê.-lo seu
confessor e lhe dar o cargo de penitenciário, chorou
tão amargamente que as lágrima.s assomaram aos
olhos do papa e dos cardeais. À medida em gue o
iam conhecendo, concebiam por êle profunda afei-
ção e respeito. Desempenhou durante vinte e dois
anos o cargo de penitenciário, mas tendo sempre
a mente na querida solidão. Seu zêlo pela justiça
o levava a usar algumas vêzes, para com o papa e
os cardeais, não sômente orações, mas também trepri-
mendas; e êles o escutavam pacientemente, tanto o
veneravam; porgue os seus conselhos eram re ce-
bidos como vindos do cêu.

O capítulo geral dos agostinianos reuniu-se em
1298 na cidade de Milão e o santo religioso, cor-
quanto ausente, foi escolhido unânimemente por seus
irmãos para governar a congregação. Em vão guis
êste recusar o_fardo que lhe haviam impôsto; o papa
Bonifácio VIII, que reinava então, ordánou-lhe .orr-
cordasse com a eleição. Agostinho, tornado supel-
rior geral, mostrou-se digno da alta função de gue
estava revestido, contra a sua vontade, e governou
a ordem com muita humildade, firm era, zêío e cari-
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àade; rnês. o tempo'de seu'govêrno não foi -longo.
Ao cabo de dois anos, no capltulo de Nápoles; demi-
tiu-se do cargo; malgrado os insistented pedidos'gue
os' religiosos f.izeram para que permanecesse por
mais tempo à sua frente. Livre para seguir a.atta-
ção pela vida solitária, retirou-se corr alguns de seus
confrades para a ermida de São Leonardo, perto,da
eidade de Siena, a fim de dedicâr-se ünicamente à
contemplação. Sua estadia nesse lugar foi uma fontê
de bênçãos para os habitantes de Siena. Enfim,
depois de passados dez anos na ermida de São
Leonardo, o bem-aventurado Agostinho fói adver-
tido de gue sua peregrinação na terra terminaria
breve; com efeito, caiu gravemente enfêrmo , e te<ce-
beu com terna piedade os sacramentos da Igreja.
Entregou a alma a Deus em 19 de maio de 1309.
Vários milagres operados à sua tumba e pela inter-
cessão sua levavam os fiéis a honrá-lo como santo.
,O culto que lhe prestavam, .desde tempos imemo.
riais, foi autorizado pelo papa Clemente XIII, em

***

T
(1) Godescardo, e Acta SS., 28 de abril.
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sÃo MARCOS, O GALILEU (*)

Bispo e Mártír

Marcos viveu no I .n século, tendo sido coflver-
tido por São Pedro. Um do! primeirol discípulos
do Principe dos Apóstolos, Marcos, o Galileu, d":
pOis do martírio do mestre, percorreu inúmeras fe-
giO"r do Lácio, onde, com grande ardor e eloqüência,
pregou a palavra de )esus Cristo.

Em Altino, no ano 96, foi aprisionado e ÍeÍte-
tido a Máximo, o prefeito, que procurou levá-lo a
adorar os deuses, em vão. Foi, assim, São Marcos,
condenado à morte, É o gue reza um manuscrito que
se supõe seja do século V.

No mesmo manuscrito, vem assinalado que o
Galitreu foi morto pelos pagãos, gue lhe pregaram
dois grossos cravos na cabeça. São Marcos pereceu
de olhos voltados para o céu e a orar sem cessar.

Quase imediatamente depois do suplício, er§fue-
ram uma igreja sôbre a tumba do santo mártir , igteia
gue, ao embate do tempo, arruinou-sei daí perdePse
todos os traÇos dos restos do discípulo de Sao
Pedro. Foram, porém, miraculosamente, desco-
bertos em 1046, no dia 17 de julho. Tomado com
tõda a veneração, transport-aram-nos para a catedral
de Altino.

IÍTT
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Mártínes

Vidal, gue foi personagem consular, serviu nos
exércitos com distinção. Feito assistente do juiz
Paulino, acompanhou-o a Ravena.

Um dia, uÍl cristão chamado Ursicino, médico,
depois de imensos suplícios experimentados no tri-
bunal, foi condenado a ter a cabeça cortada. Ora,
êste cristão, à última hora, amedrontado, estava
resolvido a apostatar, quando Vidal, aproximando-se
dêle, inflamado, animou-o a consumir-se no martírio.

Morto Ursicino, Vidal, cuidadosamente, enter-
rou-lhe o corpo com honras.

Paulino, sabedor clo sucedido, mandou pren-
dê-lo, e, sem delongas, estendeu-o no cavalete, orde-
nando que o conduzissem ao lugar da execução de
Lf rsicino, e ali, vivo, metessern-no num profundo
buraco, ao qual deviam fechar com pedras e areia.

A ordem, que fôra sugerida por um sacerdote
de Apolo, foi cumprida in exterrso, mas o servidor de
Apolo, durante sete dias, tomado pelo demônio, não
cessou de gritar:

Tu me gueimas, Vidal, santo mártir de
Cristo, tu me dilaceras em terríveis suplícios!
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fnterior da fgreja de São Vidal, em Ravena. Século fV.
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- Depois da morte cle Vidal, a espôsa, Valéria,
deixou Ravena e foi para Miião, onde, com o marido,
vivera Íeliz.

- Era pela festa do deus Silvano, e alguns idó-
latras, reconhecendo-a, paÍatam o carro que a coÍl-
duzia para casa. Obrigar àfr.-rra,, então, a tomar
parte nos festins que se desenrolavam, barulhentos.

Eu sou cristãl respondeu-lhes Valéria com
f.fumeza.

Diante daguela afirmativa tão destemerosa,
agarrarâÍl-râ brutalmente e lhe bateram com tal
crueldade, que os servidores que a acompanhavam,
uma vez afastados os ímpios, levaram-na semi-
morta para os seus.

Valéria não se ref.ez, e, assim, piorando cada
vez mais, expirou, três dias depois da festa do deus
pagão.

os sue querem ;r" ;idat e sanra vatéria
sejam os pais de São Gervásio e São Protásio,
situam-lhes o martírio sob Nero, no 1., século. Ba-
rônio, e outros mais, dão-nos quando de Marco
Aurélio, no ano l7l,

Sao Vidal foi um dos padroeiros de Ravena.

***
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sÃo PoLHo (*)
Mártir

Depois dos editos de perseguição de Diocle-
ciano e de Maximiano, o prefeito Probo, governador
de Sirmium, foi incumbido de executá-los. Foram
mortos, a seu mandado, Montanus, sacerdote da
igreja de Singidon, na Panônia, e Irineu, sacerdote
da igreja de Sirmium.

Em Cybales, terra natal do cristianíssimo impe-
rador Valentiniano, Probo, em 304, interrogot^t
Polião, que era leitor, conhecido pelo zêlo, piedade
e vida reta.

Era no dia do aniversário do martírio de Eusé-
bio, bispo daquela cidadà. Denunciado por ter blas-
femado contra os deuses e os imperadores, Polião,
tendo declinado o nome e a gualidade de cristão,
passou a ouvir o que Probo começou por dizer, fina-
lizando com palavras que diziam respeito aos
leitores:

Eu percebo, és dos que inspiram no espírito
das mulheres o horror ao casamento e o amor a uma
vã castidade.

Polião respondeu:
Tu poderás conhecer hoje se nós somos

levianos e vãos. Vãos e levianos são os que aban-
donam o Criador para abraçar superstições. Nós, os
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que nos esforçamos por cumprir, apesar dos tormen-
tos, os mandamentos dc Rei eterno, mostramos fé e
constância.

Probo:
De que mandamento e de que rei tu queres

f.alar?
Polião:

Dos piedosos e santos mandamentos do

conjugal, gue os senhores devem governar os escrâ-
vos com amor, não com terror, considerando que a
condição lrumana ê, a mesma paÍa uns e outros; que
se deve obedecer as justas vontades dos reis; subme-
ter-se aos poderosos quando ordenam o bem; guar-
dar o devido respeito aos pais; ser afeiçoadõ aos
amigos; perdoar os inimigos, devotar-se aos cida-
dãos, hospedar com humanidade; ser misericordioso
com os pobres, caridoso com todos; náo f.azer o mal a
ninguém; a injúria, suportá-la pacientemente, e
nunca procurar usá-la contra guem quer que seja.

Probo:
Que vantagem terâ

acha-se privado da luz e de
porais?

Polião:

aquêle que, morto,
todos os gozos cor-

A luz eterna é melhor que tôdas âs pâssâ-
geiras luzes, e os bens permanentes mais docãs que
os bens perecíveis: não é mais sábio preferir o eteino
do que o caduc êryel?

Probo:
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Que guer dizer tudo isso? Faze o que
ordena os imperadores.

Polião:
E que ordenam êles?

Probo:
Que sacrifigues.

Polião:
Ocupa-te tu mesmo com o gue te ordenam.

Quanto a mim, devo seguir o passo 
-dos 

bispos, dos
sacerdotes, de todos os Padres, dos quais iecebi a
doutrina. Aceito com pÍazeÍ os castigos que tu me
quiseres infligir.

Probo condenou Polião a ser queimado vivo,
De fato, levado aos arr3dores dá cidade, longe

uma milha, Polião consumou o martírio. Morrãu
bendizendo, glorificando e louvando o Senhor, que
se dignava chamá-lo para a pátria eterna.

x**
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E

sÃo DÍDIMO (*)

Mártir,es

Nos tempos da perseguição de Diocleciano e

Maximiano, precisamente no ano de 304, Próculo
era prefeito de Alexandria. Sabedor de que a jovem

Teodora era cristã, mandou gue a trouxessem à sua

presença, para interrog â-la.
Teodora era de família nobre. Era humilde,

mas corajosa, 'e começou, diante do- pre-feito, por
dizer gug. era cristã, e, naquela qualidade, liberta
pelo Cristo de tôda servidão.

Próculo considerou-â por um curto momento,
depois perguntou:

Se tu és livre, Por que não te casas?

Teodora respondeu-lhe prontamente:
Porque, tendo abraçado a fé do Cristo, creio

que é melhor permanecer virgem.
Próculo:

Mas os imperadores ordenam que as vir-
gens escolham entre duas uma: sacrificar aos deuses
ou ser desonradas.
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Teodora:
Tu não ignoras, sem dúvida, que Deus vê

nos corações e não considera senão a vontade de
permanecer na castidade. Se tu me constrangeres
ao ultraje, sofrerei a violência, mas não comelerei
qualquer falta voluntária. O poder sôbre meu corpo,
tu o tens, mas Deus, e sômente Êle, governa -ffie. d
alma.

Próculo:
Compadeço-me por tua beleza e tenho pie-

dade de ti, mas não me desprezes os deuses: assim
não ganharás nada. la to disse; os imperadores ptes-
crevem às virgens ou sacrificar aos deuses ou ser
atiradas à desonra.

Teodora:

Também te repito: Deus somente considera
a vontade. E vê todos os pensamentos: se me Í.ize-
rem passar pela indignidade, não terei de que me
envergonhar diante de Deus. Do mesmo modo, se
me atormentares o corpo, será violência sofrida, não
consentida. A virgindade e e martírio são agra-
dáveis a Deus, gue é o soberano Senhor e sabe coo-
servar a graça como bem quiser.

Próculo:
Procura não cobrir de vergonha tua família,

,ã9 ser obleto de opróbrio de teus pais, que são
nobres, como mo declarou, há pouco, o curadôr.

Teodora:
Antes de tudo devo confessar fesus Cristo,

que me deu a verdadeira liberdade, a verdadeira
nobreza. Êle saberá sêlv4g-ps.

Próçulo:
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Ate aqui suportei teus discursos. Se conti-
nuares a me desobedecer, f.ar-te-ei tratar como a
uma escrava. É necessário gue eu cumpra as ordens
dos imperadores, nossos mestres, para dar-te como
exempio às outras mulheres.

Teodora:
Estou pronta para atirar meu corpo ao

poder que te e dado. Quanto a minha alma,,sômente
Deus tem poder sôbre ela.

Teodora, dàli, passou por vários tormentos. E
Próculo condescendente, deu-lhe três dias para
refletir.

Passados três dias, os soldados sob cuja guarda
permaneceu, levaram-na novamente ao prefeito.

Como Teodora continuasse firme na f.é, Próculo
condenou-a à prostituiçáo, e foi, imediatamente,
enviada aos infames lugares, onde devia suportar o
opróbrio.

Teodora, assim gue ali chegou, dirigiu-se a
Deus, e orou:

- Deus, Pai de Nosso Senhor |esus Cristo,
ajuda-me e livra-Íne do perigo em que me encontro.
Tu socorreste Pedro na prisão, fizeste com que do
cárcere saísse sem ter sofrido qualquer mal: tira-me
dagui sem gue eu perca a puÍeza, porque todos sâ-
bem gue sou tua serva.

O Senhor não a abandonou. Càleremente,
enviou-lhe um libertador: um irmão, homem temente
a Deus, instruído jâ cio caminho que leva à vida
eterna, disfarçado de soldado, foi procurá-la.

Chamava-se Didimo, e foi o primeiro a entrar
no aposento gue fôra indicado à santa virgem,
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Quando Teodora o viu, horrorizou-se. E, a
tremer, refugiou-se ÍIUIn c nto, muito pálida.

Didimo sorriu, disse-lhe:

Não sou o que tu pensas. Exteriormente,
pareço um lôbo mas, na realidade, sou um cordeiro

vim livrar-te. Vem, troca de 'roupa comigo e

Íoge daqui, sob a guarda de Deus, debaixo destas
vestes que te espantaram.

Teotlora aceitou aquêle providencial convite.
Trocou de roupas com Didimo e deixou aquêle lugar
tão terrível.

Pouco tempo depois, um homem surgiu, e ficou
boquiaberto por ver que, sob as vestes de uma jovem
havia, na realidade, um homem.

Disse-lhe Dídimo:

O Senhor quis favorecer a vi gem e o sol-
dado. Aquela gue tu procuras escapo-u' e eis-me, a
mim, em tuas mãos. Tu haverás de f.azer com que
eu venha a merecer uma dupla palma: a de ter salvo
uma virgem inocent e e a de me tornar um atleta do
Cristo.

O homem deixou os aposentos em gue Teodora
estivera ainda há pouco, e foi, correndo, referir o

caso ao iuiz
Próculo, inteirado clo sucesso, ordenou que lhe

trouxessem o intrometido sem tardança.

Didimo, diante do prefeito, disse-lhe o nome, e,

em seguida, declarou que fôra inspirado por Deus,
por isso que agira como gira, Íinalizando por dizer,
a uma pergunta de Próculo, que não sabia do para-
deiro de Teodora.
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Far-te-ei passar, disse o prefeito, por dupl«>
suplício: um, por causa de tua [é, outro por tua ação
audaciosa.

Didimo respondeu-lhe calmamente:
Suplico -te, f.aze sem delongas o gue te orde-

nam os imperadores.

Próculo:

Pelos deuses! Fica sabendo que se tu não
sacrificares, sofrerás iâ um suplício dobrado, pela
desobediência e pela ousadia!

Dídimo:

Mostra r-te-ei que sou um verdadeiro sol-
dado de Deus, e que estou pronto para tudo suportar
pela fé que Êle nos deu. Eis porgue resolvi salvar
a honra daquela virgem e püblicamente coÍr-
fessar a f.ê: enquanto conservar a f.e, tormento algum
me prejudicará , Faze prontamente o que te aprou-
ver, porque não sacrificarei aos demônios, mesmo
gue me atires às chamas.

Próculo:

Diante de tua audácia, cortar -te-áo a cabeça
e teu corpo será gueimado.

Dídimo:

Bendito sejas, ó Deus, Pai de Nosso Senhor
f esus Cristo, por teres digna do Íazer com gue meu
desejo fôsse satisfeito. Tu salvaste Teodora, tua
serva, e por esta dupla sentença que se ditou contra
mim, asseguraste-me uma dupla coroa.

Didimo teve a cabeça cortada e o çorpo guei.
mado.
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Santo Ambrósio (1 ) assegura gue no momento
da execução de Dídimo, Teodora apresentou-se aos
executores e guis morrer em lugar do salvador.

Disse ela ao jovem gue a livrara:
Foi por minha castidade que te Íizeste meu

abonador, não por minha vida. Estando minha vir-
gindacie em perigo, acimito que respondesses por
mim, mas, guando me pedem a vida, estou pronta
para dâ-la. A sentença gue ditaram contra ti foi
por minha causa. Minha fuga trouxe-te a morte.
Não fugi para não morrer, Fugi para não ser deson-
rada. Minha honra, agora, não mais corre risco e,
pois, meu corpo está pronto para sofrer por |esus
Cristo.

Didimo Íoi decapitado em primeiro lugar, e,
logo após, a valente virgem de Alexandria.

315

i**

(f) De virginibus, L. Í, Í1, 4.
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SANTOS PATRÍCIO DE PRUSA, BISPO

ACÁCIO, MENANDRO E POLIENO (*)

Mártires

Era em 360, effi Frusa, na Bitínia, no reinado
de f uliano, o Apóstat d, ? o procônsul da província,
|ulio, um dia, buscou naquela cidade uma das casas
de banhos quentes que Prusa era célebre justa-
mente por seus banhos quentes.

Um dêsses estabelecimentos, o preferido do
procônsul, ficava perto do templo dedicado a Es-
culápio e à deusa da saúde. Ali, Iúlio ofereceu um
sacrifício. E, aquêle dia, achou que o bispo Patrí-
cio devia secundá-lo e cumprir os mesmos ritos que
cumprira: ordenou gue o prendessem e o encami-
nhassem ao tribunal.

Quando o santo prelado chegou, f úlio, sem
preâmbulos, disse-lhe:

Como tu vês, nossos deuses são poderosos:
adora-os conosco, se quiseres viver em paz neste
país.

Patrício respondeu-lhe:
Se tu quiseres ouvir-me, dir-te-ei gual a ori-

gem da virtude gue possuem.

Iulio:
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.De ti só ouvirei fantasias, eu o sei. Contudo,
dize lá o que ten s a dizer.

Patrício:
Sou cristão, e quem confessa a religião do

Cristo só a um Deus adora, o mestre do universo,
que tem a alma cheia de conhecimento dos mistérios
áaqueles poderes que dizes têm os teus deuses.

Quãro, atsi*, explicar-te o que possuem de verda-
deiro.

Iulio:
Que homem seria assaz audacioso e teme-

rário para guerer ser rnais sábio do gue os nossos
[llósofos?

Patrício:
Toda a sabedoria dêste mundo nada tnuit e

do que tolice diante de Deus, segundo o que nos
dizem as Escrituras. Peço-te que permitas que os
circunstantes se aproximem e possam ouvir -rÍte- ,

ful;o deu ordens naquele sentido, e a multidão,
convenientemente afastada, aproximou-se mais. Pa-
trício, então, elevand o a voz, passou a explicar como
Deus, servindo-se dos elementos que lhe aprouvesse
usar, tais como a água e o fogo, por exemplo, obtinha

"*.àl"r,tes 
curas. Assim, tais álementoJ nada mais

eram do que causas segundas.

|úlio, irado, gritou:
Com que então, tu pretendes dizer que todos

os eÍeitos são produtos do Cristo e não dos nossos
deuses'?

Patrício:
Sem dúvida, é do Cristo, porque está escrito:

Tudo foi feiúo por Êle.

Julio:
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. Aqui, 9 procônsul foi tomado por uma cólera
imensa: ordenou que o agarrassem, tirassem-lhe as
vestes e o metessem em água fervente.

_ Patrício, enquanto ãu,ouo, cumprimento às
ordens, orou:

Senhor fesus, vem em socorro de teu s€r-
vidor!

ó Deus, soberano de todos os hometrs, guê
tens em teu poder os sêres visíveis e invisíveis, e que
atendes a todos os gue te invocam na sinceridade da
alma, confesso que criaste as águas para salvação
dos justos e para o suplício dos impioi. Eu te .ór-
iuro, assiste-oe, pâra gue, guando estiver morrendo,
continue confessando tua fé,
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Disse, ajoelhou-se e foi decapitado.
Os calendários gregos e latinos acrescentam ao

nome do santo bispo mártir os dos sacerdotes Acá-
cio, Menandro e Polieno, que também teriam sido
decapitados pela fé.
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BEM-AVENTURADO LUQUÉSIO (*)

Conf essor

Luguésio, conhecido também como Lúcio,
nasceu perto de Siena. Moço, transferiu-se paÍa
Poggi-B onzi, para comerciar.

Em pouco tempo, conseguiu considerável [or-
tuna, à qual se ateve com grande avareza, esquecido
de Deus. A espôsa, Bonna Donna, dada ao luxo,
como Luquésio, era partidária, e apaixonada, dos
guelfos.

Um dia, tocado pela graça divina, o bem-aveÍr-
turado pôs-se a refletir sôbre o modo de vida que
levava e, transformado repentinamente, principiou
por despojar-se da fortuna, distribuindo -â, à pobreza.
Para si, sômente reservou um campo perto da casa,
que passou a cultivar com as proprias mãos, campo
donde, desde aguêle dia da transformação, tirou a
subsistência.

A espôsa, atônita, não se conformou com aquela
brusca metamorfose, e vituperava a ação do marido.
Luquésio, porém, com brandura, procurava levá-la
à conversão, pacientemente.
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São Francisco conhecera Luquésio há tempos.
Quando chegou a Poggi -Bonzi e o reencontrou, aos
dois esposos falou das vantagens da nova ordem.
Bonna, então conformada, com o marido passou a
envergar o simples e modesto hábito cinzento, com
a corda cheia de nós a lhe cingir a cintura.

Outras personalidades do lugar aderiram aos
dois esposos - e assim surgiu a Ordem Terceira da
penitência, ordem que, mais tarde, ou seja, em 1289,
foi aprovada por Nicolau IV.

Luquési o fêz rápidos progressos no caminho da
perfeição. Bonna, às vêzes, exaspQÍâ-,,â-§e , gritava
contra as prodigalidades do marido, mas de nada lhe
serviam aquêles tristes repentes. Nada abalava a
convicção de Luquésio, gue, todo dado ao Senhor,
até mendigava para os pobres.

Ora, havia em_Poggi-Bonzi um homem de pês-
simos costumes. Um dia, encontrando-se com o
bem-aventurado a carregar nos ombros um doente,
apupou-o desapiedadamente, a rir, a galhofar.

Luquésio, com lágrimas nos olhos, dizendo-lhe
que para os necessitados tudo Í.aria, enfàticamente
acrescentou:

Eu levo fesus Cristo, gue disse: O gue f;izer.
d,es ao mais humilde dos nnreus, a rnim o Íazeis.

Nem bem terminara tais palavras, o homem,

Bonna, transformada pelas orações do marido,
era outra. Toda empenhada em levar avante as boas
obras gue com ardor se propusera, vivia radiante.
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E quando o espôso adoeceu, sabendo-o
de Deus, â Deus rogou gue, indo-se o
mundo, permitisse gue c acompanhasse:
cedeu-o na morte, falecendo em grande

tão querido
consorte do
Bonna pre-

Paz,

|ohannes )oergensen, no seu maravilhoso tf a-
balho sôbre o Povenello ( 1 ) dedica algumas linhas
aLuquésioeàespôsa.

Diz:
<<Numa de suas viagens, Francisco encontrara,

na cidade de Poggi-Bonzi, entre Florença e Siena,
um comerciante, chamado Luquésio, dele conhecido
na primeira juventude. Como mais tarde o senense
Giovanni Colombini, êste Luquesio a princípio tinha
sido um homem bruto e ávido de dinheiro; depois,
sübitamente, mudara de caráter e de modo de viver.
Tornarâ-se generoso para com os pobres, hospedava
em sua casa os peregrinos, ia em busca das viúvas e
dos órfãos para os socorrer.

<<Na verdade, parece que Francisco não teve
nenhuma influência na conversão dêle, ocorrida
antes do encontro dos dois em Poggi-B onzi, mas deu
a êle e à mulher uma regra de vida e uma veste de
penitente. Em seguida, êste Luguésio dedicou todo
o seu tempo disponível em f.azer obras de miseri-
córdia, cuidando-dos doentes nos hospitais, e Íazen-
do, com um burrinho carregado de medicamentos,
várias viagens a Maremme, onde - grassavam as

febres de malária, para socorrer os febrentos.

(1) Johannes Joergensen, "S. Francisco de Assis, Sua Vida
e Sua Obra", Ed. Vozes, 1957.
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<<Quando estava em casa, cultivava tlma horta-
zinha que lhe ficara depois de haver distribuído
todos or r"ut outros bens, e vendia os frutos dela;
e, quando esta renda não lhe bastava, ia mendiga-r.
Paíece que a mulher, como mais tarde a mulher de
Giovãnni Colombini, opôs-se enêrgicamente a esta

mudança de vida, mas conta-se que um milagre,
finalmente, converteu-a. Depois disto, êles viveram
em perfeita harmonia, e morreram ambos, a breves
instantes um do outro, a 28 de abril de 1260.

<<Em tôrno de Luquésio, reuniram-se eÍl Poggi-
Bonzi outras pessoas de pensamentos e sentimentos
iguais, e assim, um pouco por tôda a parte, nas cida-
des italianas, formaraÍr-se aquêles grupos a que

Gregório IX chamou mais tarde poenitentium col.
l"grr, <<comunidades de penitentes>>. Ora, tudo nos
induz a crer que Francisco tenha dado a estas coffiU-
nidades uma 

-Regra 
de vida, pois tinha o hábito de

dar regras, ou preceitos, a todos aquêles que sê coÍl-

fiavam à sua direção espiritual. Infelizmente, nenhu-
àu dessas regras locais nos foi conservada, e só

pelas regras posteriores podemos f.azer ideia do seu

conteúdo essencial.
<<Em geral, a característica da vida dos frades

penitente.s 
-- 

pois que o apelativo cle <<membros da
Ordem Terceira>> so foi usado mais tarde -' Q seÍtr-
pre esta: na medida eÍÍr que o permitirem as suas
ocupações ordinárias, esforcem-se êles por iqitar a
vida de São Francisco,. e dos seus discípulos. Devem
ficar no mundo, sem pertencer .M) mundo. Apenas
entrados na confraria, comprometam-se a restituir
qualquer coisa injustamente adguirida e isto, em
muitos casos, significa renunciar a todos os seus bens

a pagar escrupulosamente os dízimos à Igreia;
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a não esperar para só f.azer testamento em artigo
de morte, a fim de impedir tôda cisão entrê os
herdeiros; a se abster de todo juramento, salvo em
circunstâncias extraor«linárias; a não usar armas;
a não aceitar empregos públicos. Tem um traj ec-parÍ-
ticular, pobre e sem elegância, e dividem o seu témpo
entre a oração e as obras de caridade. As mais das
vêzes, convivem em fam.ília, mas, de vez em quando,
retiram-s€ à solidão, como os Frades Menores.

<<Bem depressa, estas comunidades, em diversos
iugares constituídas, entraram em conflito com as
autoridades civis, por causa dos princípios gue pro-
fessavam. Isto, de fato, ocorreu em I 221, na cidade
de Rimini. Ali, muitíssimos cidadãos haviarr-se ins-
crito na confraria local, e, quando o Podestá lhes
pediu o costumeiro votc de obediência, pelo qual se
comprometiam a pegar em armas quando os chefes
o mandassem, os irmãos penitentes recusarâÍl-se â
jurar, alegando a proibição, imposta pela regra, de
prestar juramento e de empunhar armas. O Podestá
recorreu a todos os meios coercitivos, para forçar os
irmãos ao juramento; então, para se sair do grave
embaraço em que §e achava, aquela pobre gente
apelou para o amigo de todos os franciscanos, para
o cardeal Hugolino (2) . Só por êste modo, pode
explicar-se coÍro Honprio III, num breve de 16 de
dezembro de 1221, ordenasse ao bispo de Rimini
tomar sob sua p,roteção os irmãos 'penitentes de
Faenza.

Q\
em 1198
título de
de osuia
No trono

Conde de Agnani, quando Sáo Francisco o conheceu,
foi nomeado capeláo ponüifício e cardeal diácono do
Santo Eustáquio. Em maio de 1206 era eleito bispo

e Valletri, dignidade mais eminente depois do papado.
de Sáo Pedro foi Gregório I)( (N. do Atual.)"
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<<Mas em tôda a Italia não tardou a se proPagãt
esta luta entre os <<irmãos penitentes>> e as autori-
dades seculares. Em muitas cidades impuserârl-se
aos irmãos, como castigo, taxas especiais, e ao Írres-

mo tempo proibiu-se-lhes distribuírem os seus bens
aos pobres. Por isto Honório, numa carta circular,
infelizmente perdida, ordznava ao clero sustentar em
tôda a parte a causa dos <<irmãos penitentes>> contra
as autoridades comunais, e vigiarem, a f im de
que os irmãos não tivessem de sofrer nenhum dano.
Mais tarde, Gregório lX, desde o seu advento ao
Pontificado, não hesita em ameaçar os inimigos dos
irmãos penitentes com a <<cólera de Deus onipotente
e dos beatos Apóstolos Pedro e Paulo>>.

<<Dessarte, puderam os irmãos penitentes, bas-
tante melhor do que os Quakers ou do que os
Adventistas dos séculos seguintes, efetuar nas repú-
blicas italianas, sempre ávidas de luta, um desar-
mamento ao menos parcial, e preparar os caminhos
a futuros tempos mais pacíficos. Ainda uma vez,
Francisco, ou o movirnento por êle suscitado, coÍl-
seguira amansar e domesticar os «lôbos>> da Idade
Media.

<<Alám disto, o conflito irrompido em Faenza
sugeriu, naturalmente, a Hugolino, a idéia de reunir
as irmandades esparsas num só corpo que mais [àcil-
mente pudesse defender-se guando se tornasse mais
compacto e mais forte. |ustamente em fins do verão
de 1221, residindo em Bolonha, teve o cardeal
muitas ocasiões de estar em relação com os cidadãos
de Faenza. Nessa ocasião, pois, provàvelmente
Francisco e Hugolino escreveram juntos a primeira
Regra para os <<irmãos penitentes>> franciscanos, já
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chamados por Bernardo da Besse a Ordeun T,er,
ceira (3 ) .

«A Ordem Terceira - escrevia êsse secretário
cle São Boaventura está indistintamente aberta
aos padres e aos leigos, às virgens, às viúvas e aos
cônjuges. O propósito dos irmãos e das irmãs desta
ordem consiste em viver honestamente nas suas
casas, em atender às obras pias e em fugir à vida
mundana. Vê-se, entre êles, nobres cavaleiros e

outros grandes dêste mundo, humildemente vestidos,
comportar-se de tão bela maneira com os pobres-e
com os ricos, gue logo se reconhece a sinceridade do
seu temor de Deus>>.

<<Não mais possuimos a Regra pnmitiva da
Ordem Terceira, como a escreveram Francisco e

Hugolino, mas, certamente, sôbre ela foi redigida a
Regra da Ordem Terceira de 1228, gue Sabatier
tevã o grande mérito de reencontrar, e gue -deve ter
sido oblervada em alguma cidade onde tinha curso
a moeda de Ravena, guiçá na própria Faenza, Eis
o gue ela contém:- 

<<Do I ao V, os capítulos contém algumas pres-
crições sôbre o habito, os jejuns e as orações. No
capítulo VI, o parágrafo primeiro trata da confissão
e tomunhão dos irmãos, gue êles dêvem Í.azer três
vêzes no ano, no Natal, na Páscoa, e no Pentecostes.
O parágraÍo segundo insiste na obrigaçã9 de cons-
ciência de pagar o dízimo. O parágrafo terceiro
proibe usar armas. O parágrafo guarto ve41 9 iura-
mento - eXceção feita do juramento de fidelidad" ,"
do juramento perante bs tribunais. O parágrafo

(3) A primeira foi a Ordem dos frades menores e a segun-
da a das clarissas (N. do Atual.).
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irmãos. O capítulo VIII trata dos enfermos, que

deverão ser visitados ao menos uma vez pat semana,

e os irmãos deverão socorrê-los no corpo e edificá-

dades civis: caso em que o superior da confraria de-

vera recorrer ao bispo; o parágrafo quinto (4) esta-

belece as condições necessárias para ingressar na

da disciplina na Ordem.

(4) No texto náo há referências ao parágrafo quarto. (N.

do Atual.).
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derá.o culpado ser expulso da ordem. Dos parágra-
fos decimo-terceiro até dé cimo-guinto, vem a pioi-
bição de recorrer à justiça contra um irmão ou uma
irmã: tôdas as questões deverão ser acomodadas no
interior da Ordem.

<<Finalmente, 
_ 
parágrafo décimo-segundo

dêste mesmo capítulo dásr nvolve o mandu*"ãto d"
renunciar a todos os bens mal adquiridos: quando o
aspirante não consegue reencontrar aquêlJ a quem
deveria restituir, ou o seu herdeiro, a Regra !r",que um arauto público. ou ainda o ruc"úote, do
púlpito, convide todos aquêles que se consideram
credores do irmão aspirant" u f.aíerem valer os seus
direitos>>.

tttr
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BEM-AVENTURADO PEDRO MARIA

CHANEL (*)

Mártir

Êste bem-aventurado nasceu no dia 1 2 de iulho
de 1803 em Cuet, diocese de Belley. Consagrado a
Nossa Senhora antes de nascer, mais tarde âCfeS-

centou ao nome que lhe deram o de Maria, em

louvor e honra à Mãe de Deus.

Obrigado a pastorear os rebanhos do pai, não
pôde, co*o tôdas as crianças o f.azem, freqüentar
regularmente a escola.

Em 1814, em Cras, vivendo com uma tia, pre-
pâroll-se para a primeira comunhão. Quem lhe mi-
nirt...ru as lições era urn abade chamado Trompier.
Quando foi nomeado paÍa Mansols, Trompier levou
Pedro consigo, e ali principiou a lhe ensinar o latim.
Data daqueles tempos o deseio do bem-âveflturado
devotar-se à salvaçáo dos [iéis, porqlle se dedicava
à leitura, diligentemente, das Carúas Edificantes.

Pedro Maria foi modêlo dos alunos dos semi-
nários de Meximieux e de Belley, onde estudou e

exerceu um verdadeiro apostolado, sendo um como
missionálio da Virgem Santíssima.

A 15 de julho de 1827, era ordenado padre, e,

no dia seguinte, celebrou a primeira missa '- na
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festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo na
igreja de Cras, td gual tôda a família, das mãos do
bem-aventurado, recebeu a santa comunhão.

Quando vigário de Amberieux, Pedro Maria
inaugurou na paróquia o mês de Maria. Nomeado
cura de CroZrl-, pequenina paróquia gue se eflcon-
trava nas vizínhanças de Gênova, onde uma parte
do povo era protestante, Pedro trabalhou com
afinco, principalmente junto às crianças, usando a
bondade e a doçura.

Julgando que Deus o desejava paÍa maiores
sacrifícios, pensou em abraçar o estado religioso. Ao
abade Bernardo, antigo condiscípulo de Cras, abriu
o coração, e, depois de ter passado três anos em
Crozet, solicitou ao bispo a permissão para ir aos
Estados Unidos, com Loras.

O bispo prometeu pensar sôbre o pedido que
lhe Í.izerã, e, nesse meio de tempo, Chanel entrou na
Sociedade de Maria, fundada em 1816 pelq padre
Colin.'Enquanto não vinha a permissão solicitada,
Pedro Maria foi-se desincumbindo de diversas fun-
ções: em 1831 foi professor, em 1832 diretor espi-
ritual, em 1834 superior.

Em 1836, partiu, não para os Estados Lfnidos,
como solicitara, mas para as missões da Oceania oci-
dental, que o papa havia deixado a cargo da nova
Sociedade.

Na véspera do Natal, embarcaram no Havre
os missionários.

Em 1837, Chanel estava no novo campo de
ação: a ilha Futuna.

Bem recebido pelo rei, principiou Pedro Maria
a estudar a língua do lugar,

E
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De princípio a fim, a vida foi uma luta. Pelo
diário que 'escreveu, podem-se-lhe acompanhar os
passos dia a dia, partindo de 26 de dezembro de
1837. Lendo-o, vêem-se as dificuldades gue teve de
superar e as virtudes gue praticou. Durante os três
anos de missão na ilha, obteve pouquíssima coisa.
Sofreu com coragem, expôs a vida, suportou injúrias,
caiu em armadilhas, passou [ome, mas foi invencível
na batalha que travou para acalmar divisões.

A um amigo da França, escrevia: <<Sou üfi s€r-
vidor inútil>>. Masl nada o desencorajaria: <<Os

metodistas superârtr-nos. Desafiaria de bom grado
o mar e os perigos, mas somos poucos. Bate à porta
do coração de Maria e Í.aze com que dêle saia um
enxame de missionários>>.

Um dia, os anciãos do lugar f.alaram de matar
o padre Chanel. As intrigas semeadas começavam
a brotar. E o rei, gue, a princípio, havia recebido
bem os missionários, com a conversão do filho, irri-
tou-se. E, no dia 28 de abril, corria o ano de I 841,
os ânimos exacerbarant-se. Alguns chefes, encole-
rizados, invadiram a casa de Chanêl e o mataram
com uma lançada: morria na Oceania, na ilha Fu-
tuna, o primeiro mártir da sociedade nascente dos
maristas.

Pedro Maria Chanel foi enterrado no local
mesmo em gue o .assassinaram. Mais tarde, ali,
ergueu-se uma igreia. À beira do túmulo do bem-
aventurado Chanel muitas curas se processaram, e

a ilha converteu-se guase que instantâneamente.
Introduziu-se â causa do padre Chanel em 1857,

guando de Pio IX. Leão XIII beatificou-o em 1889.

++I
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BEM-AVENTURADO LUÍS MARIA

GRIGNION DE MONTFORT (*)

Conf essor

Luís Maria Grignion nasceu no dia 3l de

;'aneiro de 1673 na cidade
pertencente à antiga dioce
cese de Rennes. Dos oito
mens e seis mulheres, uffi dêles se f.êz dominicano, e,

dentre elas, três foram religiosas.
Até os doze anos, Luís Maria freqüentou a

escola de Montfort.
Em 1685, o jovem partia para Rennes, onde ia

principiar os estudos de latim no célebre colégio dos
jesuítas. Devoto de Maria, distinguiu-se ali pela
ciência e pela virtude. Reservado com os colegas,
abria todo o coração aos pobres. E assim, aos cator-
ze anos , ?Íã tido como o benfeitor dos indigentes e

o anjo da guarda dos doentes.

No ano de 1693, partiu para Paris: uma jovem
da nobreza, deurroiselle de Montigny, conseguira-lhe
a admissão no seminário de São Sulpício, de cuja
pensão se incumbiu uma caridosíssima senhora. Data
daguele ano de 93 o nome que o bam-aventurado
passou a adotar: Luís Ivlaria de Montfort.
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Em Paris, Luís Maria apresentou-se, porque
achou gue a Deus seria agradável, como mendigo.
Dernoiselle de Montigny, estranhou. Onde o jovem
de boa aparência? Que excentricidade era aqu ela?
Quão diferente do moço gue conhecera em Rennes!

De Montigny resolveu, então, enviá-lo para um
estágio, à casa de La Barmondiàre, para que êste o
talhasse para o estado eclesiástico.

La Barmondiàre logo entreviu no jovem Luís
Maria a alma de um santo. E como o moço se ati-
rava sincera e ardorosamente à penitência, deixou-o
à vontade. E Luís Maria abarcou tôdas as práticas
da comunidade.

Em fins de I 693, adveio, em Paris, uma grande
crise, de modo gue a pensão que era reservada ao
jovem estudante foi cortada. Luís, então, solicitou a
permissão de ser irmão mendicante. E mendigou.
À noite, por piedade, velava os defuntos da paróguia
de São Sulpício.

Quando La Barmondiêre faleceu, Luís Maria
entrou na comunidade de Boucher, doutor pela Sor-
bona, e ali contraiu grave moléstia. Levado a um
hospital, submeteu-se a tratamento.

Durante a convalescença, leu as Cartas Espi-
rituais do padre Surin e aquela leitura o encheu
de luz e de suavidade.

A fama de grande santidade valeu-lhe a admis-
são no seminário menor de São Sulpício, onde Íêce-
beu ensinamentos perfeitamente ortodoxos, ao
abrigo das ;'ansenistas influências. Vendo na devo-
ção a Maria o meio mais seguro de ir a |esus, bus.
cava os escritores que melhor haviam escrito sôbre
Nossa Senhora.
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Durante os cinco anos que estêve ern São Sul-
pício, Luís Maria foi estud ao
mesmo tempo que praticava if.i-

cação e o recolhimento. Sob âs-
sier e de Bremier, que lhe queriam pôr a virtude à
prova, de tudo se saiu magnificamente - mais doce,
modesto e humilde - e engrandecido.

O comportamentc do bem-aventurado acabou
por enternecer os dois diretores, que lhe confiaram
cargos importantes.

Em 1700, no dia 5 de junho, foi ordenado padre.
E, consoante a piedosa prática da época, consagrou
tôda uma semana para a preparação da celebração
da primeira missa.'

O jovem sacerdote, depois de ter assistido à

cerimônia de vestidura do hábito religioso de uma
das irmãs, pregou, com sucesso,' uma missão na
paróguia rural de Grandchamp. Mais tarde, admi-
tido no hospital de Poitiers, deu-se totalmente ao
serviço dos pobres e dos doentes. Lançâr-se-iâÍl
ali os primeiros fundamentos da congregação das
Filhas da Obediência, inspirado por uma penitente,
Maria Luísa Trichet, filha de um considerável
magistrado.

Ideia estranha ou sublime inspiração do céu,
Luís Maria, para formar o núcleo da congregação
reuniu um certo número de pobres moças enfêrmas,
mas grandemente animadas de espírito de humil-
dade e de sacrifício. Tão bela ordem, fundar-se-iâ
no dia 2 de fevereiro de 1703.

Organizador das Filhas da Obediencia e funda-
dor da eo-parrhia de Maria, visava Luís de Mont-
fort renovar o espírito cristão nas paróquias e pro-
pagar, particularmente, a devoção ao santo rosário.
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Diz-se que a Virgem Santíssima .or.r".rarà
com o bem-aventurado consolando-o nas tribula-
ções, exortando-o à luta, que os jansenistas o pefse-
guiam sem cessar.

Luís Maria cle Montfort sabedor do [im, pre-
pâÍou-Se para 3 ÍIorte com_ impOrtanteS reSolUçõe-S.

Fez uma peregrinação a Nossa Senhora de Ardil-
liers. Passando por Fontevrault, onde a irmã muito
amada professava, f.é.2 o sacrifício de não a procurar,
mas lhe enviou uma saudação e a bênção.

No dia 27 de abril de 1716, ditou o testamento,
dispondo da pobre bagagem de missionáric em favor
doÁ irmãos coadjutores e dos santuários da Virgem
que foram restaurados cievido aos Seus cuidados.

Lutando uma última vez com Satanás, saiu veÍr-
cador do Astucioso, ttazendo no rosto o clarão da

vitória alcançada.
Falecido no dia 2E de abril de 1716, as multi-

dões foram venerar-lhe oS restos. Quando, dezoito
meses depois dos funerais, permitiu-se a exumação
do corpo pata gue o transferissem a um mais honroso
túmulo, muitos milagres tiveram lugar

Leão XIII, em 1888, proclamou-o bem-aven-
turado.

No mesmo dia, São Paulo da Cruz, padre-e
confessor, gue foi o fundador da con-gregaçêo da
Cruz e da Paixão de Nosso Senhor |esus Cristo,
falecido no dia 18 de outubro de 1775 ( 1 ).

(1) Ver 18 de outubro.
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Na diocese de Rodez, Santo Africano, bispo e

confessor, que, segundo se crê, foi educado por São
Pacífico, ao gual sucedeu na Se de Lião (século VI ) .

Na Irlanda, São Cronan, abade e confessor,
filho de Odran, nascido na parte oriental do Muns-
ter, em Ely O'Carrol. Eêz-se monge e estabeleceu
inumeras comunidades, das quais a mais famosa foi
o mosteiro e a escola de Roscrea, onde muitos jovens
se colocaram sob sua conduta. Faleceu em 640.

Festa dos santos mártires Afrodísio, Caralípio,
Agapo e Eusébio, cujo culto se espalhou pela Es-
panha.

Em T arazona, na Espanha Tarragonesa, São
Prudêncio, bispo e confessor. Nascido na Espanha,
primeiramente professou na ermida de Satúrios.
Evangelizou a Catalunha, donde passou aTarazona,
sendo ordenado padre pelo bispo. Bispo de Tara-
zorla, viveu, segundo uns, no seculo V, segundo
outros no século IX.

Em Pentina, no Abrlrzzo, São Pantilo, bispo de
Valva, notável pela caridade para com os pobres e
pelo dom que Deus lhe conferiu de operar milagres.
O corpo jaz em Sulmona, onde nasceu e faleceu no
ano de 700.

No Oriente, São MemnoÍI, o Taumaturgo, cog-
nome que lhe deram em virtude do grandíssimo
número de milagres gue obrou. Desconhecem-se-lhe
o país de origem e a época em que viveu.

Em Corfu, os Santos Zeno, Eusébio, Vital e

Neon, mártires, oo l.n sêculo, convertidos por São

|asão e Sosipatro. Por não quererem reneg ar a f.ê,

foram atirados ao fogo, assim recebendo a gloriosa
coroa do martírio.
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Em Laon, as Santas Proba e Germ alna, mâtti-
res, no século IV. Duas virgens irlandesas que paÍa
escapar do casamento deixaram a pátria e [or4m
fixar-se na região de Laon. Descobertas por emis-
sários especialmente lançados à sua procura, rêcusâ-
ram-se retornar ao país de origem, sendo, então,
mortas.

Na diocese de Sens, Santo Artêmio, bispo e
confessor. De uma muito nobre família de Sens,
Artêmio foi casado e teve uma filha chamada Elêu-
sia. Depois da morte cia espôsa, foi eleito bispo de
Sens, sagrado em 570. Faleceu em 609. Tendo rece-
bido à penitência pública um. espanhol chamado
Baldo, dcle Íez um gritnde santo. As relíquias do
santo bispo foram veneradas em São Pedro, o Vivo.

Em Noyon, Santo Imon, ou Emon, bispo e

mártir. Encarregado cle uma missão por Carlos, o
Calvo junto de Luís, o Germânico, foi capturado
pelos dinamarques3s, gue o massacraram em 860.

t**
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29., DIA DE ABRIL

SÃO PEDRO DE VERONA

Mártir

Pedro nascera em Verona de pais heréticos,
como quase tôda a família. Nasceu pelo ano de
1206; e com a idade de sete anos ou oito, quando
voltava da escola, seu tio, que era um herege, per-
gurtou-lhe o que havia aprendido. A crianÇâ ÍespoÍr-
deu que havia aprendidc o símbolo, que diz ser Deus
o autor das coisas visíveis e invisíveis. Seu tio guis
que êle dissesse que Deus não é o autor das coisas
visíveis; porgue êsses hereges eram maniqueus; mas
a criança permaneceu firme em afirmar o que havia
lido. O tio levou o fato ao conhecimento do irmão,
pai do pegueno Pedro, querendo persuadi-lo a reti-
rar o filho da escola; <<porgue temo, ajuntou, Çue,
quando estiver mais instruído, se bandeie para a
prostitutà, a Igreja Romana, e abandone s rossâ reli-
gião». O pai não deixou de fazer o filho estudar
gramática, e, guando cresceu, o enviou a Bolonha,
para continuar os estuclos. Lâ resistiu às tentações
contra a pureza, gue conservou intacta, e entrou
paÍa a ordem dos frades Pregadores sob São Do-
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mingos, e por conseguinte com a idade de quinze o1J

dezesseis anos.

Aplicando-se ao estudo, tornou-se um pregador
célebre em tôda a Lombardia, e combateu com fer-
vor contra os hereges, dos quais esta estava infes-
tada. O êxito dos Àeus di icursos foi extraordinário.
Converteu uma multidão inumerável de pecadores

na Romanha, em Ancona, na Tosc aÍra, em Bolonha
e Milão.

Entretanto, Deus quis experimentar a sua fide-
lidade e prepará-lo, mediante tribulações, à coroa
do martírio. Os primeiros golpes lhe advieram dos
próprios irmãos. Alguns dêles o acusaram de ter
intiodu zido estrangeiros e mesmo mulheres na sua

cela, o gue era expressamente proibido pela regra.
Era simplesmente uma calúnia, O santo tratou de

defendeÍ-sei mas fê-lo tremente, e de maneira tão
vaga, gue o creram efetivamente culpado. Os supe-

rioies l*pr."ram-lhe então uma penitência; proibi-
ram-lhe q.t" ptagasse e relegafâÍI-oo ao convento de
Iesi, em Anéoná. Êle suportou a humilhação com
alegria, felicitando-se cle poder imitar aquêle -qug,
coriquanto fôsse a própria santidade, tinha sofrido
por nos calúnias atrozes e suplícios horríveis. Sua
inocência foi, enfim, de-qcoberta. Os superiores lrâÍl-
daram chamá-lo, deram-lhe satisfação, e o restabe-
leceram no estado que tinha antes de sua desgraça.

Reapareceu nos púlpitos cri-stãos com renovado
zêlo e ,óro êxito. Seus trabalhos apostólicos eram
por tôda parte acompanhados de graças e bênçãos.
Conr difiiuldade poderia contar os pecadores que se

convertiam, O dom dos milagres acrescentava
muita fôrça aos seus discursos e exemplos. Era pro-
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fundamente venerado. Quando aparecia em público,
havia sempre tal afluxo de pessoas ao seu ,eáor, que
freqüentemente pensava rrÍo.rr. LIns vinham pljir-
lhg a 

- 
bênção, outros apresentar-lhe os dolrt..,

a fim de gue os curasse, outros ainda escutar as ins-
truções gue administrava. Em Miião. foram
adiante dele com a ctuz, os estandartes, as trom-
betas e os tambores; fregüentemente, Ievavam-lhe
,-3 espécie de liteir d, pa,Ía impedir gue fôsse esrtrâ-
gado pela multidão.

Tudo isso f êz com gue Gregório IX lhe desse o
cargo de inquisidor .- Milão, ãm virtude do gual,
na sexta-f.eira de 15 de setembro de 1234, cle orde-
nou gue se inserisse nos estatutos desta cidade a
constituição do papa contra os hereges, conforme o
decreto do concílio ecumêr ico do Lat"rão. São pedro

*: Verona pregou também contra os hereges ;;
trIorença, e com tanto ardor gue levou muitos nobres
I pegar eui armas para expulsá-los da cidade. Deu-
lhes um estandarte assina[ado por uma crttz, e, num
granclg combate na praÇa de Sánta Felicidade, sôbre
o rio Arno, os católicos conseguiram a vitóriâ e coÍls-
trangeram os hereges a abanãonar a cidade de Flo-
rença. Tal era São Pedro de Verona, quando o papa
Inocêncio IV o f.êz inquisidor, não sômente 

"* Cr"-
mona, mas em Milão e em todo o território.

Seu zêlo duplicou então, assim como o número
dos prodígios que Deus operou para dar autoridade
ao seu ministério. Tal era sua confiança, que f:.e-

ges lançâr-s€ ao fogo,
católica, se quisessem

não morreria senão pela
gue seria enterrado en
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Sáo Pedro de Verona. Segundo o Dominlqurm.
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Milão. Sua prece habitual, na elevação da hóstia,
-era para morrer pela fe- No domingo de Ramos, 24
de março de 1252, pregando em Milão diante de
perto de dez mil pessoas, disse em voz alta:

Sei com certeza que os hereges planejaram
a minha morte, e depositaram dinheiro para êsse fim.
Ma-. façam o que lhes aprouver, porgue mais traba-
lhará contra êles a minha morte do que trabalhei eu,
enquanto vivo.

Em seguida voltou a Como, onde era prior.
Os manigueus haviam com efeito conjurado a

morte do santo homem, Designaram um dentre êles
para perpetrar o assassínio. Chamava-se Pedro Ba-
salmo, e tinha o sobrenome de Carino; escolheu por
companheiro Albertino Porro, com o sobrenoma de

teve dificuldade em alcançar o santo homem, gue
andava lentamente, alquebrado como estava por
uma febre quartã, de quá sofria jâ de há muito.

Recomendava-se a Deus e recitava o símbolo, por
cuja defesa dava a vida. Entretanto, o irmão Do-
mingos, companheiro do santo mártir, dava grandes
gritos e clamava por sccorro; mas o assassino lan-
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Çou-se sôbre êle e feritt-o guatro vêzes, do gue v-eio

á falecer alguns dias após. Depois, vendo que São
Pedro ainda respirava, introduziu-lhe uma faca nas
costas, terminando por tirar-lhe a vida. Seu corpo
foi levado depois à abadia de São Simpliciano, em
Milão, e, no dia seguinte, solenemente enterrado na
cidade, em Santo Eustórgio, igreia dos pregadores.

Pouco temp após, o assassino Carino foi prêso
por alguns indícios e lançado na prisão do gover-
nador de Milao; mas os seus oficiais, comprados por
dinheiro, deixarâÍl-Íro evadir-se ao cabo de dez dias,
e o povo, apoderando-se do governador, correu ao
palácio, que foi pilhado; acusado diante do tribunal
do arcebispo, foi deposto do cargo, e mal logrou
salvar a própria vida. O arcebispo era Leáo de Pe-
regio, da ordem dos frades menores. O assassino
Carino fugiu paÍa Forli. onde, tocado de arrependi-
mento, entrou para a crdem dos frades pregadores,
na qualidade de irmão coàverso, e terminou sâÍr-
tamente seus dias.

Como o santo homem tinha predito, Íêz ainda
mais milagres após a morte do que durante sua vida.
O papa Inocêncio IV, depois de mandar tomar infor-
mações exatas, verificou muitas coisas que não eram
do domínio público. Estando, pois, em Perúsia, em
24 d,e março de 1 253, na praça da igreja dos frades
pregadores, em presença de grande multidão,
incluiu-o solenemente no número dos santos márti-
res. Mas como 6 de abril, gue foi o dia de sua morte,
coincide freqüentemente com as festas pascoais, o
papa ordenou que a festa do novo santo fôsse cele-
brada no dia 29 de abril. Muitos ficaram durante
algum tempo sem celebrar a festa, uns por negligên-
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cia, outros por eguívoco; eis porque o papa ordenou
a todos os fiéis celebrar a festa com o ofício de nove
lições, exceto nas igrejas onde não se costu ma f.azer
ofícios táo longos durante o tempo pascoal. A cons-
tituição e do dia 8 de agôsto do ano seguinte
1254. (1 )

(l) âsta §§., e Çqdescard'o, 29 de abril.
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Discípulo de São Paulo

I j Século

Tíquico era originário da Ásia, e São Luc,as
nô-lo apresenta nos Atos.

'<<Depois que o tumulto cessou, chamando Paulo
os discípulos, e, Íazendo-lhes uma exortação, despe-
diu-se, e partiu para a Macedônia. Depois de ter
percorrido aquelas regiões e de ter feito muitas eXor-
tações, passou à Grécia, demorando-se aí três meses.
Quando se dispunha a navegar paÍa a Síria. foram-
lhe armadas ciladas pelos iudeus, e, por isso, tomou a
resolução de voltar pela Macedônia. Acompanha-
1'âÍl-Íro Sopatro, filho de Pirro, de Beréia, e dos
Tessalonicenses acompanharam-no Aristarco e Se-
cundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo; e dos asiáticos
acompanharam-no Tiqruco e Trofimo. Êstes, tendo
partido adiante, esperaram-no em Tróade; e nós,
depois dos dias âzimos, f.izemo-nos à vela de Filipos,
e, em cinco dias, fomos ter com êles a Tróade. onde
nos demoramos sete dias>> ( I ) .

São Paulo, na epístola aos Colossenses, re_fe-
re-se a São Tíquico, dizendo;

(1) âçto ?Q, !-Q,
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<<Sôbre o estado de tôdas as minhas coisas,
informaÍ-vos-á Tíguico, muito amado irmão e fiel
ministro e companheiro no Senhor, o qual eu vos
enviei expressamente .para gue saibas o estado das
vossas coisas e consolc os vossos corações, junta-
mente com Onésimo)), €:tc. (2).

Aos Efésios, Tíquico também vai com a mesma
missão que lhe confiara o Apóstolo quando o enviou
a Colossos. Diz:

<<E para que vós saibais também o estado das
minhas coisas e o que eu faço, de tudo vos informará
Tíquico, nosso irmão muito amado e fiel no Senhor,
o gual vos enviei para i-sto mesmo, para que saibais
o que á feito de nós e para que console os vossos
côrações>> (3 ).

Há também referências a Tíquico na segunda
epístola a Timóteo (4) .

***

(2',)

(3)
(4)

CoL. 4, 7-9.
Ebh. 4, 2l-22.
2 Ttm. 4, 2L,
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SANTO HUGO DE CLUNY,(*)

Abade e Conf essor

Hugo era filho do conde de Semur,
e nasceu em Semur, Brionnais, na diocese
em 1024.

Amante do estudo e da leitura, aos sete anos foi
viver com um tio avô, também Hugo, bispo de Au'
xerre. Na casa do born prelado, à vontade, satisfez
o desejo que lhe consumia a alma: estudar e ler.

Ardendo pelo claustro, temeroso de gue o pai
lhe fôsse contrário à vocaÇão, porque o conde reser-
vara para o filho a carreira das armas, Huqo, da
casa do bispo, diretamente, buscou a abadia de
Cluny. Contava, então, qtinze anos.

Admitido por Odilon, o abade, f.êz-se noviço, e,

em t039, principiou a Professar.
Aos vinte anos, recebeu o sacerdócio, ao mesmo

tempo que Odilon the impunha o cargo de prior-mor,
o que aconteceu em I 048.

Durante três anos. viveu na mais estreita ami-
zade com o abade.

Hugo foi religioso Ce imensa bondade, caridoso
e suave.- E Odilon, mais do gue octogenário, vendo
a abadia em tão firmes e boas mãos, acreditou que,

sem receio, podia partir para Roma, onde, perto do

Dalmácio,
de Autum,
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túmulo dos santos Apostolos, aspirava morrer. Par-
tiu. Partiu e deixou corn Hugo todo o govêrno espi-
ritual e temporal da célebre comunidade.

Quando Hugo soube da morte do velho abade
de Cluny, estava em 'üy''orms, eÍr missão imposta
pelo imperador Henrique III, missão que levou a urrl
feliz desfecho.

Como nada mais o impedisse de regressar,
voltou para Cluny, onde devia estar para a eleição
gue apontaria o sucessor de Odilon.

Hugo, por unanimidade, foi o escolhido. Com
vinte e cinco anos de idade, o novo abade recebeu a
bênção abacial no dia 22 de fevereiro de 1049.

Meses dep ris, tomava parte no concílio de
Reims, presidido por Leão IX, ao qual, antes de que
se ass3ntasse no trono de São Pedro, conhecera em
Brunon, quando da missão de Worms.

Tendo acompanhado o papa a Roma, o nosso
abade foi um dos membros mais ativos do concílio
que se reuniu na Páscoa de 1050 - Íro qual se tra-
tou, pelq primeir a vez, dos erros de Beiengário de
Tour sôbre a eucaristia.

O abade de Cluny, em Roma, fêz solida ami-
zade com Frederico, abade do Monte Cassino, então
chanceier do Santo Padre, e com Hildebrando,
abade de São Paulo.

Nem bem regressata.a Cluny, teve que viajar
para Colônia: ia ser pa<irinho do principe zinho Há"-
rigue, o da Germânia.

Novamente em Cluny, o papa, pouco depois,
encarregâvâ-o de dificilimo trabalho na Hunqria, ,

onde devia estabelecer a paz, então abalada, ent-re o'
rei André e o imperador. Quando tornava, urn
senhor assaz poderoso, mas pouguíssimo escrupu-
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Cavaleiro comunicante. Segundo uma escultura da catedral de

Reims. Século XIII.
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loso, sagueou-lhe a comitiva e o meteu no cárcere,
com os monges gue o acompanhavam.

Hugo, para livrar-se, invocou São Mayeul, que
o atendeu: no dia seguinte, o saqueador apareceu na
pri§ão e pediu perdão pelo que praticara, iibertando
a todos.

Em 1054, soube do assassínio do pai, morto por
Roberto, o Velho, dugue da Borgonha, espôso de
Alix de Semur, a filha mais velha de Dalmâcio.
Impôs-se, então, duras austeridades para a expiação
do crime. Com satisfação, viu a mãe retirar-se ao
convento de Marcigny,

Morto o papa Leão IX, em 1054, o santo abade
conseguiu de Vítor II, o sucessor, a confirmação dos
bens, direitos e privilégios de Cluny.

Depois de uma vida tôda dedicada aos mais
delicados afazeres, como legado, sofrendo pelos
erros do afilhado, então Henrique IV, excomungado
por Gregório VII, Santo Hugo, com oitenta e cinco
anos de idade, falecia na igre ja da Santa Virgem,
estendido sôbre a cinza e um cilício, a 29 cie abril de
1 109.

***
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Confessor

Modêlo dos noviços e êmulo dos mais perfeitos

e santos religiosos, Roberto era Severo, doce, ,Íg-
tuoso e guietá, todo inclinado à contemplação,

Findo o noviciado, as gualidades gue reunia

ievaram-flo â ser nomeado prior da casa.

daquelas almas, satisfeito. :
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monges não foram de encontro à boa vontade do
confessor, êste os abandonou pela segunda vez e
buscou o seu antigo mosteiro á. Mon-tier-la-Celle.

Ali, na solidão, na calma e no silêncio, erltre-
gou-se à contemplação, recebendo grandes graças
do céu.

Pouco mais tarde, viu-se obrigado a deixar
aquela tranqüilidade para se_ocupur á" uma depan-
dência do mosteiro, o priorado dá santo Ayoul.- ós
ermitães, então, gue o haviarn solicitado como supe-
Ijor, aproveitaram a oportunidade para conseguir-
lhe a conduta. Entendãram-se com o papa Al";;;-
dre II e dêle obtiveram um breve, o qrui ordenava
que Roberto fôsse dirigi-los. L

o santo, cujo amor pera vida cenobítica era
grande, recebeu aquela notícia com alegria. Assim,
uniu-se aos ermitães daquela froresta, ã ,i" c.llr;:
e principiou nova vida.

Percebendo que aguêle lugar era um tanto mar-
são, resolveu mudar-sã. E .ã.rdrrin os dirigidos
para a -floresta de Molesmes, que o ribeiro de Laig-
nes refrescava, cantarolante, Construiram-se, uÍi,
pequeninas celar dg galhos de árvores e erigiu-se um
oratôriozinho em honra da Santíssima frindade.
Era em 107!, e os religiosos, treze agora, passaram
a servir a Deus com um ardor incúurn, a curtir,
como penitência, a fome e a sêde, a suportar o frio
e o calor.

Tal gênero de vida logo atraiu a atenção das
E o bispo de Troyes, um dia,
conhecimento notícias daque-
s, foi visitá-los, voltando ãdi-
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ficado, muitíssimo admirado de tanta austeridade e
de tanta pobreza. Assim,, alguns dias mais e os rlon-
ges habitantes de Molesmes recebiam, de presente,
objetos indispensáveis ao uso diário, com ordem do
bispo para que deles se servissem.

Depois daquela visita do bispo de Troyes,
muitos senhores dos arredores imitaram-lhe o eXeÍr-
plo. E a caridade daqueles senhores, que lhes gÍan-
jeavam méritos para a ',rida futura, [oi, no entanto,
perniciosa para os que a recebiam. A abundância
destruiu nos religiosos, a pouco e pouco, o amor que
dedicavam à pobreza e à mortificação os princi-
pais esteios do estado que haviam abraçado. E o
trabalho manual, âo qual se dedicavam com tanto
ardor e tanto carihho, foi-se da comuniclade, que
crescia em número de dia para dia.

Roberto chamou -lhe, brandamente a princípio,
a atenção, f.azendo-lhes ver gue o demônio se insi-
nuava no meio dêles, para lhes roubar o que de mais
precioso possuiam. Mas foi inútil. Então, abando-
nando-os, cheio de uma grande tristeza, afundou-se
mais na floresta, para, na solidão, chorar-lhes as
desordens.

Os monges não se conformaram com a ausência
do superior. Aflitos, despacharam um Cêles para
descobrir-lhe o paradeiro, com ordens cie trazê-lo
de volta, arrependidos que estavam e prontos para
obedecê-lo cegamente.

Roberto voltou, e mal sabia guão infrutuosos
lhe seriam os trabalhos para a reforma de Molesmes.

Após inúmeras tribulações, dois dos coÍrpâ-
nheiros do Santo, Alberico e Estêvão, propuserãÍÍt-
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the, um dia, gue se estabelecesse uma abadia onde a
regra beneditina fôsse observada ex úoúo corde. De-
pois de muito pensar e rnuito orar, buscaram a auto-
rização da Santa Sé. E assim, em princÍpios de 1098,
Roberto, com seis monges, foram procurar o ârce-
bispo de Lião, então legado do Santo Padre na
França, para lhe expor as intenções que traziarn,

Tudo pronto e benr assentado, restava escolher
o lugar. E o lugar escolhido foi Citeaux, numa flo-
resta intrincadíssima, espantosa, gue crescia na dio-
cese de Chalon-sur-Saone, num trato de terra gue
pertencia ao visconde de Beaune, Renaud, que,
generosamente, cedeu-lhes o espaço requerido para
a elevação de um mosteiro.

Nosso Santo, eleito abade pelo unânime su[rá-
gio dos monges que o acompanharam, recebeu o bas-
tão pastoral das mãos do bispo de Chalon, Gual-
tério, e a nova vida, sob a regra de São Bento,
principiou.

Mais uma vez, os religiosos gue permaneceram
em Molesmes procuraram atrair o santo abade para
a comunidade. Recorrendo a Roma, conseguiram
recambiar o antigo superior. Obediente, Roberto
estabeleceu novo abade para Citeaux - Alberico ,-
e tornou para Molesmes.

Deus prerliou-lhe a submissão, porque o Santo
revolucionou. o espírito dos religiosos para os quais
fôra obrigado a voltar. Tudo correu maravilhosa-
mente, e Roberto governou calmamente os irmãos
por nove anos. 1
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Velho, cansado,
março de I I 10, com
deixouomundoefoi

aspirando o cêu, no dia 21 de
oitenta e seis anos de idade,
para o Senhor.

Em Roma, neste rnesmo dia, a morte de Santa
Catarina de Siena, virge:m, da ordem terceira de São
Domingos, celebérrima pela vida santa e pelos mila-
gres, Celebra-se-lhe a festa amanhã , 30 de abril.

Em Corfu, Santa Cercira, virgem e mártir.
Filha do rei Cercilino, foi, diz-se, convertida pelos
Santos fasão e Sosipatro. O rei, furioso, ordenou
que a matassem. Suspensa sôbre uma fogueira , dcâ,-

bou sob uma chuva de flechas ( 1.n século ) .

Em Atino, Itália, São Caro, bispo e mártir, Íale-
cido em 249.

Na Irlanda, São Fiachna, abade e confessor,
monge de Lismore, discípulo de São Carthagh, o

Jovem. Possuiu, râ maior perfeição, o espírito de
obediência (século VII ) ,

Na Belgica, Santa Ave, ou Ava, virgem. Filha
de rica família, era cega. Curada ao pé do túmulo
de Santa Renfreda, abaclêssa de Denain, consagrou
a fortuna à igreja daquela abadia, tomou o véu e

terminou a vida felizmente (século IX ) .
Em Clairvaux, o bem-aventurado Roberto

Gruthuysen, abade e confessor. Nascido em Bruges,
ligou-se a São Bernardo, que encontrara em Liêge.
Recebeu o habito cisterciense em ll3l. Enviado
para governar a abadia de Nossa Senhora das Du-
nas, Íoi julgado o mais digno para suceder São Ber-
nêrdo. Faleçeu no dia 29 de abril de I L57,
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Em Cirta, na Numídia, os Santos Agápi e Se-
cundino, que, após um longo exÍlio nessa cidade,
ajuntaram à dignidade do sacerdócio a glória de um
fulgurante martírio. Sofreram durante a persegui-
ção de Valeriano, na qrral os pagãos se esforçaram
ao máximo em tirar a fé aos justos. Com êles enfreÍl-
taram a morte os Santos Emiliano, solclado, TeÍ-
túlia e Antonieta, virgens, consagradas a Deus, e
uma mulher com dois filhos que eram gêmeos
(ano 259).

No mesmo dia, sete ladrões, gue São |asão
havia convertido a ]esus Cristo, e que alcançaram a
vida eterna pela via do martírio.

Em Bréscia, São Paulino, bispo e confessor.

***
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JO.T DIA DE ABRIL

SANTA CATARINA DE SIENA

Vírgem

Em meados do século XIV, na cidade de Siena,
tão fecunda em santos, rrivia um homem piedoso,
simples e probo, chamado laco, com o sobrenome
de Benincasa, tintureiro de profissão; sua mulher,
chamada Lapa, conquanto não tivesse sombra de
malícia, cuidava tão bem dos negócios da'casa, que
desfrutavam de uma honesta abastança. Deus aben-
çoou-lhes o casamento; tiveram vinte e cinco Íilhos,
dos quais a maior parte gêmeos; educaram-nos no
temor e no amor de Deus. ]amais, nessa numerosa
família, era permitida uma palavra que pudesse
ofender a Deus ou ao próximo. O pai davâ o eXeÍr-
plo. [Im dos seus concidadãos procurava arruiná-lo
mediante calúnias; jarn-ais, 'entretanto, permitiu que
falassem mal dêle na sua presença. Como suâ Irü-
lher se queixasse amargamente, disse com doçura:

Deixa-o tranqüilo, minha cara. Deus lhe
f.arâ conhecer o êrro, e êle se tornará nosso defensor.

O futuro encarregou-se de dar-lhe razáo.
O efeito do bom exemplo impressionou de tal

maneira os filhos, que, particularmente as filhas, não
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podiam ouvir ou dizer uma palavra indecente. Uma
delas, chamada Bonaventura, tendo esposado um
jovem que havia perdicio pai e mãe, ficou escanda-
lizada ao ouvi-lo proferir, êle e seus camaradâs, pro-
postas desonestas. Entristeceu-se de modo a defi-
nhar a olhos vistos. Tendo-lhe perguntado o
marido pela causa, respondeu-lhe sàriamente:

Na casa de meu pai não estou acostumada
a ouvir propostas como as que ouço cada dia, e não
fui educada dessa mapelra. Sabe com certeza que se
não afastares dessa casa todos os vis discursos, em
breve me verás morta.

O marido, espantado e ao mesmo tempo edifi-
cado, tomou imediatamente 'as providências para
que a mulher náo ouvisse mais nada que lhe pudesse
causar' sof rimento. A modéstia do sogro corrigiu
assim tôda a família do genro.

Entre os últimos filhos desta numerosa família
houve duas gêmeas, gue nasceram em 1347; no ba-
tismo, uma recebeu o nome de foana, outra de Cata-
rina. Joana deixou a terra poucos dias após, com a
ínocência batismal; Catarina foi alimentada pela
própria mãe, com muita afeição. É ela a célebre
Santa Catarina de Siena, prodígio de seu século e de
muitos outros.

Desde gue pôde andar sozinha , a máe teve difi-
culdade em cons er*â-la em casa. Deus havia prodi-
galizado à criança tantas graças, que todos se seÍl-
tiam felizes em vê-la e ouvi-la, Por isso, vizinhos
ou parentes a levavam para suas casas, para des-
frutar dessa consolação espiritual. Com a idade de
cinco anos recitava continuamente a saudação angé-
lica, gue acabara de aprender. Subindo e descendo
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as escadas, dobrava os joelhos em cada degrau e sâu-
dava a santa Virgem.

Com a ídade de seis anos, voltando cla casa de
sua irmã Bonaventura com seu irmáozinho Estêvão,
Nosso senhor lhe apareceu em cima da igreja dos
irmãos Pregadores, sentado sôbre um trono, com a
tiara na cabeça, e acompanhado de são Pedro e são
Paulo, a,ssiq como são ]oão Evangelista. A. visão
deixou Catarina imóvel no meio da praça. Contem-
plava com amor inefável o Salvadôr, 9ue a aben-
çoou com ternura, f.azendo o sinal da cÍtJz, Seu
irmão, gue havia continuado o caminho, vendo que
ela não o seguia, voltou, encontrando-a imóvel na
mesma praça. Chamou-â err vão e, por fim, ârrâs-
lor--u à fôrça. Então, voltando a si como de um pro-
fundo sono, ela abaixou os olhos e disse:

Se visseg o que vejo não me impedirias de
desfrutar dessa felicidade.

Levantou novamente os olhos para «r alto, mas
a visão havia desaparecido, pelo que chorou incon-
solável. Foi ela gue, em idade mais avançad a, rela-
tou êste fato ao seu confessor e biógrafo.

Desde então entrou como que na idade madura;
não se via nela nada de infantil. Deus prodigaliza
? criança dia a dia com graças mais singulares.
Assim, como.ela confessou húmildemente ao seu guia
espiritual, aprendeu desde então, não pela leitura,
mas pela infusão do Espírito Santo, as vidas dos
Padres do deserto, as ações de.alguns outros santos,
notadamente de São Domingos, é ela concebeu tão
grande desejo de imitá-los, gue não podia mais p€n-
sar em outra coisa. Procurava os lugares retirados,
e dedicavâ-se secretamente à disciplina com uma
peguena corda. A oração e a meditação substituíam
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todos os divertimentos. Ao contrário dos costumes
das crianças, todos os dias comia e falava menos.
Seu exemplo atr aiu muitos companheiros de sua
idade, ,que se retiravani com ela para um canto da
casa, para escutar fervorosas palavras, dedicar-se
à disciplina e recitar certo número de vêzes a Oração
Dominical e a Saudação Angelica.

Aconteceu-lhe um fato, de que foi várias vêzes
testemunha a mãe, gue o relatou pessoalrnente ao
autor de sua vida. Muitas vêzes, quando subia ou
descia as escadas da casa paterna, parecia visivel-
mente transportada pelos ares, sem que os p+ás tocas-
sem os degraus. Vendo isso, a mãe temia que viesse
a cair. Isso acontzcia sobretudo quando queria fugir
principalmente dos jo vens do outro sexo.

, Tinha dezesseis anos, quando sentiu vivo desejo
de imitar os solitários dc Egito. Não sabendo como
f.azer, saiu por uma porta da cidade e chegou atê
uma gruta, onde ficou arrebatada em êxtase. Ali se

inteirou de que não devia ainda 
.deixar 

a casa pa-
terna, mas praticar a mortificação por amor do Sal-
vador crucificado. Voltando a si, e vendo-se só e
longe de casa, temeu que os pais a considerassem
perdida, e recomendou-se ao Senhor, que a trans-
portou pelo ar até a porta de Siena. Entrou, então,
prontamente em casa, onde acreditaram q.ue tivesse
estado em casa da irmã casada. O episódio perma-
neceu desconhecido, aié que em idade avançada o

revelou aos confessores, entre os quais se encon-
trava o biógrafo

Com dezessete anos, apos ter orado muito à

rainha das virgens e clos anjos, fez o voto de vir-
gindade. De joelhos, num local solitário, proferiu
a seguinte prece em yoz alta;
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Bem-aventurada e santíssima Virgem, que,

nosso Único Senhor ]esus Cristo, e vos prometo, a

êle e a vós, que jamais. admitirei outro espôso, e que

para sempre lhe guardarei, segundo meus pequenos
meios, uma virgindade sem mancha.

Feito o voto, redobrou de fervor e austeridade;
absteve-se de comer carne, na medida em gue podia
f.azê-lo sem dar na vista. Concebeu especial devo-

ção pelos saltos gue trabalharam na salvação -das
ál-*. Tendo or'r.rido que São Domingos havia Íun-'

como outrora Santa EufrositTa, e entrar nessa ordem
para tra,balhar também na salvação das almas. Deus
content arâ o seu zêlo dc outra maneira.

Não tinha ainda dez anos, qttando a mãe the
disse, um dia:

Vai à igreja paroquial, e pede ao nosso cura
gue Íeze missa àm honra de Santo Antônio, com tal
núrnero de velas e dinheirc por oferenda.

Catarin a f.êz com prazer o que lhe havia orde-
nado a mãe; mas teve a devoção de assistir à missa.
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A mãe, achando o tempo um pouco longo, disse-lhe,
ao vê-la regressar, segundo o costume do país:

Malditas as línguas más, que diziam que não
mais voltavasl

Catarina permaneceu silenciosa por algum
tempo; em seguida, tomando a mãe à parte, disse-
lhe humildemente:

Senhora minha má,e, se cometo uma falta ou
transgrido vossas ordens, batei-me como vos âpÍou-
ver. a fim de que eu seja mais atenta noutra vez,
porque isto é digno e justo; mas suplico-vos que não
queirais, a proposito de minhas faltas, maldi zeÍ guem
quer que seja, rlem born, nem mau, porque isto não
conr,ém à vossa idade avançad a, e constitui para o
meu coração extrema aflição.

Surpreendida acima de tudo o que se possa
dizer, ao ver criança tâo pequena com tão giande
sabedoria, perguntou-lhe a mãe:

Por que, então, demoraste tanto?

- É que, responcieu ela, ouvi 3 missa que me
mandastes encomendar', depois, voltei sem *á d"t",
em lugar nenhum.

A mãe, ainda mais edificada com a filha . rela-
tou tudo ao pai, que, dando graças 3 Deus, conside-
rava o fato sem nada dizer.

Quando Catarina chegou à idade de doze anos,
a família, que- não suspeitãva do seu voto, pensou
em casá-la. A máe esperava para ela um partido
muito vantajoso, por causa de sua virtude e sabe-
doria; mas teria querido que ela se preocupasse um
pouco mais com a toilette. Catarina, que não pro-
curava senão agradar ao espôso invisível, já esco-
lhido, recusou-se a isso por muito.tempo. P.lr fim,
sua irmã Bonaventura, a quem amava com ternura,
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falecer pouco após.
Os pais insistiram com mais ardor para que

tomasse um marido conveniente. Como uão logras-
sem persuadi-la, pediram a um f rade Pregador,
g.arde amigo da família, lhe falasse nesse sentido.
O religioso, tendo ouvido Catarina, aconselhou-lhe
a cortar os cabelos, para mostrar aos pais que sua

resolução era imutável. Isso levá-los -ia a deixarem
de insistir. No mesmo instante, ela cortou os cabe-
los, que tinha lindos. A mãe, os irmãos, o pai, disso
se apercebendo, clamaram contra ela mais do que

nunca:

Que Í.izeste? O:; teus cabelos crescerão, mal-
grado teu: devesse teu coração roÍrtper-se, tomarás
um marido; náo te deixaremos repouso, até que

consintas.
Ficou decidido que Catarina não teria mais

lugar retirado para dedicar-se à oração, mas estaria
constantementá empenhada nos serviços da cozinha;

Catarina, inspirada pelo espírito de Deus, construiu
uma cela interior, ro fundo d'alma. Ali rezava, se
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pessoas '{a casa; nesse pensamento, servia com ardor
e alegria gue excitavam a admiração de todos.
Outro bem advinha dêsse fato: servindo assim os
outros, meditava continuamente no espôso celeste,
a guem servia nêles; a cozinha tornou-se como que
um sacrário; servindo aos que se sentavam à mesa
sempre alimentava a alma com a presença do salva-
dor. Os irmãos viam tudo, dizendo entre si:

Não estaremos vencidos?
O pai, gue era mai,* pacífico e considerava com

atenção tudo o que ela f.azia, convenceu-se de que
era guiada pelo Espírito Santo, e não por uma
leviandade da juventucie.

Enfim, Catarina se inteirou, através de uma
visão, de que Deus a chamava para a ordem terceira
de São Domingos. Reuniu no mesmo dia os pais e
irmãos, falando-lhes nesses têrmos:

Desde há muíto decidistes entre vós, como
dissestes, dar-me em casamento a um homem corrup-
tível e mortal. Conquanto tivesse repugnância
extrema por isso, como pudestes ver por sinais di-
versos, todavia, pelo r-e.speito que Deus me ordena
testemunhar a meus pais, não me expliquei com sufi-
ciente ctrareza até agora, Mas agora, como não mais
é tempo de calar-se, abrir-vos-ei claramente o corâ-
ção e minha resolução, resolução gue foi tomada e
confirmada, não há porrco, mas desde minha infân-
cia. Sabei, pois, que na minha própria infância, f.iz
voto de virgindade, não como criança, mas após
longa deliberação e por uma grande causa: fi-lo ao
Salvador do mundo, meu Senhor fesus Cristo, e à
sua gloriosíssima máe prometi-lhes gue jamais acei-
taria outro espôso alárn do Senhor. Agora que, por
vontade do Senhor, cheguei a uma idade e a um
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conhecimento mais perfeitos, sabei que meu espírito
está de tal maneira f irma, que amoleceiíeis mais
Íàcilmente as pedras do que me afastaríeis o iora-
ção dessa santa resolução. Quanto mais voS eÍrpe-
nhardes, mais tempo perdereis. Eis por que vos
aconselho a renunciar ao deseio de casaÍ-ffLet Pof-
gue nisso jamais farei vossa vontade; devo obedecer
mais a Deus do que aos homens. Se me quiserdes
em vossa casa, tal como sou, mesmo como vossa

serva, estou pronta a obedecer-vos com alegria, no
que souber e puder. S,:, por isso, estais resolvidos a
áxpulsa Í-ffr? Ce casa, sabei que rneu coração não se

deiviará jamais da resoltrÇão porgue tenho um espô- -

so táo rico e tãc podeioso, que não permitirá que

venha a desfalecer, cia qualquer maneira que seia;

sem dúvida aiguma, âle'me prove rá do necessário.

A essas palavras, pai, mãe e irmãos Dtlseram-se
a chorar e a soluçar, sem lograrem articular fes-
posta. Por fim, o pai, que amava ternamente Cata-
rina e havia observado com mais atenção o seu com''
portamento, respondeu-lhe:

A Deus não apr az, ciulcíssima filha, que nos
oponhamos cle maneira alguma à vontade
qual, vemos, que procede vossa santa
Como aprenderiros por lcnga experiência,
a esta hora manifestarnente que a isto fô
não por levianclade cle juventucle, mas pelo amor
divino,. cumpre livremente o voto. Faze como jul-
gares oportuno e como o Espírito Santo te inspirar.
Não te afastaremos das tuas santas obras, nem te
impediremos, em nacla, nas tuas virtuosas práticas;
todavia, ora sem cessar por nós, a fim cle que nos
tornemos dignos das promessas de.tett espôso, que,
numa idade tão tema, te escolheu por sua graça.

SANTOS
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D,epois, voltando-se para a mtr'lher e tfilhos,

a;'untou:

Ninguém faça qualquer mal à minha carís-
sima filha; ninguám ouse impedi-la em gualquer
coisa; permiti-lhe que sirva livremente o espôso e
que ore por nós, sem cessar, |amais acharemos uma
aliança semelhante a esta, e não temos motivo para
queixas, se por um homem mortal recebemos um
Deus e homem imortal.

Tendo assim falado o pai, Catarina agradeceu
humildemente à família. e mais ainda a Deus. (1 )

Livre dessa maneira, a santa seguiu o chama-
mento interior que a levava a tôdas as obras de cari-
dade e de mortificação. Fazia aos pobres abundan-
tes esmolas, ro que o pai lhe deixava ampla liber-
dade; servia aos doentes, consolava os prisioneiros
e todos os infelizes. Raramente se permitiu o uso de
pão; seu alimento ordinário consistia em ervas cozi-
das, sem qualquer tempêro. Carregava o cilício com
uma cinta de ferro provida de pontas agudas. Dor-
mia pouco, e repousar/a sôbre tábuas nuas. Suas
macerações eram acompanhadas de humildade pro-
funda, de obediência total e de perfeita renuncia à
vontade. Não tinha mais do que quinze anos quando
iniciou tal gênero de vida. Deus afligiu-a com di-
versas doenças,que os remédios dos médicos não
i.izeram senão piorar. As dores que sofria .não alte-
raram jamais a tranqüiiidade de sua alma-; consicle-
rava-as um meio de expiar os seus pecados e puri-
ficar as afeições de seu coração

(1) Acta $S., 30 de abril.
Raimondo Capuano, c. II.

Vita S. Cath. Sen., auctores
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Em I 365, tomou o habito da ordem terceira de
São Domingos, num' convento anexo à igreja dos
Dominicanos. Tinha então dezoito anos. Seu maior
desejo era permanecer encerrada na sela e dedi-
câr-se à oração. Suas mortif icações não tiveram
limites. Guardou durante três anos um silêncio que
não interrompia senão para falar a Deus ou a seu
dire tor. O exercício da contemplaçáo lhe tomava
boa parte dos dias e das noites. Dela hauriu grandes
luzes sobrenaturais, urn terno amor por Deus e um
zêlo ardente pela conversão dos pccadores.

O Salvador mostrou-lhe a fac: um dia, quando
ela estava abismada na oração, enchendo-a de
temor, a princípio; ela terminou por perguntar-lhe
como poderia distinguir uma visão ou aparição que
vinha realmente de Deus, daquela que poderia vir
do inimigo. O Salvador deu-lhe a seguinte resposta:

Ser-me-á facil instruir tua alma, por inspi-
ração, a discernir imediatamente entre uma e outra.
Mas para que sirva aos outros e a ti, ensinar-te-ei
por palavras. Os doutôres, gue instruí pessoalmante,
ensinam, e ê verdadeiro, gue minha visão começa
com o temor, mas em seguida dá sempre uma segu-
rança crescente; começa com certa amargura, mas
torna-s 3 sempre mais doce. É o oposto que acontece
com o inimigo. No início, ela dá, parece, certa ale-
gria, .egurança ou doçura; mas sempre, em seguida,
o temor e a amargura crescem continuamente no
espírito de quem vê. Isso é verdad'e, porque mells
caminhos diferem da mesma maneira dos seus cami-
nhos. O caminho da penitência e dos meus preceitos,
a princípio, é amargo e dificil; em seguiCa, mais e

mais se torna doce e facil. Ao contrâri<>, a via dos
vícios parece, a princípio, agradabilíssima; mas, com
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o decorrer do tempo, iCIrna-se sempre mais amarga
e funesta.

O Salvador acrescentou:
Quero dar-te outro sinal mais infalível e

certo. Tem por indubitável que, como sou a própria
verdade, sempre de minhas visões resulta na aima
um maior conhecimento da verdade. Ora, o conhe-
cimento da verdade ihe e mais necessária com rtla-
ção a mim e com relação a dla, a fim de que me
conheça e conheça a si plópria; de onde advem que
ela se de spreza e me honra, o gue é próprio da humil-
dade. Portanto, ê nece-.sário que, por efeito de mi-
nhas visões, a alma sc torne mais humilde conhe-
cendo melhor a si própria, e, por isso, desprezan-
do-se mais. O contrário acontece nas visões do ini-
migo. Como é o pai da mentira e o rei de todos os
frlhos do orgulho, e não pode dar o que tem, sempre
de suas visões resulta na alma a estima própr ia e a
presunção, o que é próprio do orguiho, e ela se infla
e incha de vento. Examinando pois, a ti mesma,
podes concluir de onde procede a visão, da verdade
ou da mentira, porgue a, verdade torna sempre a
alma humilde, enguanto a mentira a torna so-
berba. ( 1 )

Outra vez, enquanto a santa estava em oração,
o Salvador apareceu-lhe e perguntou:

Sabes, minha filha, quem sou eu e quem és
tu? Se disseres estas duas coisas, serás berir-aven-
turada. Tu és aguela que não é, eu sou aquêle que
sou. Se tens êsse conhecimento na alma, jamais o
inimigo poderá enganar-te, e evitarás todos os seus

(1) Vita S. Cath. Se., auctores Raimondo Capuano, c. v,
m n.o 58.

http://www.obrascatolicas.com



369VIDAS DOS SANTOS

admira com iustiça essa o

e subliine, porque encerra-em duas palavras o-que

hâ de maiÁ elávado em Platão, que definiu Deus

aguêl. qa,e e, e a criatura ag-uela que náo é; idéia que

pár"." 'tlradA da sagra{a Escritura, oncle Deus se

deÍine como Aguêle gn" é, e onde Davi diz a Deus:

<<Eis que minhá substância está diante de vós como

urn ,roãurr. Êsse sublirne resumo da sabedoriá divina
e humana tornado farniliar por uma filha de tintu-
reiro, nos parece por si só prova evidente de uma

iluminação sobrenatural e divina.
Catarina não desfrutava Sempre desSâS CoIlSo-

eteu-a a rudes provas, a

ios dias, em seguida , ela
da fôrça. O Senhor, que

dido, deu-lhe a resPosta:

Minha filha, se queres adquiúr a virtude da

fôrça, ê mister me imites' . Porque, conquanto PU-
desse pela virtude divina destruir tôdas as pote.tu-
des aeieas, ou vencê-|as de outra maneira, querendo,

todavia, por minhas ações humanas, dar-te o eXeÍl-
te a cÍrtz, Para te ensinar
Se queres, Pois, tornar-te
oder hostil, toma a cruz
, eu, que, segundo o aPós-
ara a cÍ1J2, essa cÍuz tão

humilhante e dura; vale dizer, prefere a s penas e

(1) C. Vi, n- 92.
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I

aflições, não sômente para carregá-las com paciên-
cia, mas para abraçá-las como alívio. euanto
mais sof reres por causa de mim, mais te tornarás
semelhante a mim, Se te tornas semelhante a mim
pelos -sofrimentos, segue-se necessàriamente, segun-
do a doutrina do meu apostolo, que serás semelhánte

Catarina tomou tão firme resolução cle colocar
sua alegria no sofrimento, que nada no mundo rhe

peito à perseverança, dizia:
Ponho minha confiança em nosso Senhor

|esus Cristo, e não ern mim.
Estas tentações duraram vários dias; eram

menos violentas na igreja, mas redobravam na cela.
Um dia em que Catarina estava prostrada em

oração, um raio do Espírito Santo lhe esclareceu a
inteligência; lembrou-se de 9ue, pouco antes, havia
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pedido ao Sgnhor o dom da fôrça, e que instrução
havia recebido; compreendeu o mistrário das tenta-

ções, e, rejubilando-se interiormente, resolveu su-

portar com alegria tõde! essas penas, enquanto
ãgradarse ao espôso. Então um dos espíritos
imundos lhe disse:

Que farás, miserável? Passarás a vida inteira
nessa miséria? famais deixaremos de atormentar-te,
até que consintas nos llossos desejos.

Ela respondzu com segurança ao tentador:
Escolhi as penas para meu alívio; não me

e dificil, mas agradável mesmo, sofrer estas penas
e outras mais pelo nome do Salvador, tanto quanto
aprouver à sua Maiestade.

A estas palavras, os demônios retirararrl-se
confusos; uma luz do alto aclarou tôda a cela, e em

meio à luz apareceu o Salvador crucificado como
quando entrou no eterno sacrário. E disse à virgem:

Vês, minha filha, quanto sofri por ti; não
hesites, pois, em sofrer Por mim.

Em breve aproximou-se dela sob outra forma,
para consolá -la e entretê-la com o seu triunfo.

Ah, exclamou ela, onde estáveis vós, Senhor,

enquanto meu coraçã«r eÍa vexado com tantas
torpezas?

Êle respondeu:
Estava em teu coração.
Mas, replico'"r ela, ressalvando o -respeito

devido à vossa verdade e à vossa Majestade, como
posso crer que habitáveis meu coração, quando
ãstava cheio de pensamentos imundos e. ver$o-
nhosos?

Ihttp://www.obrascatolicas.com



372 PADRE ROHRBACHER

Mas, perguntou o Salvador, êsses p,ensa-
mentos ou essas tentações causavam em teu coração
alegria ou tristeza, aflição ou prazer?

Ah, Senhor, a mais profunda tristeza e
aflição.

Ora, disse o Salvador, que te fazia triste, se
eu estava no teu coração? Se ali eu não tivesse
estado, êsses pensamentos teriam penetrado teu co-
ração, nêles terias encontrado prazer; mas minha
presença provocava êsse desgôsto em teu coração; e
como querias repeli-los bem longe, sendo que te
afligiam extremamente, e como não pcdias satisíazer
o teu desejo, te entristecias. Mas era eu g:ue fazia
tudo isso, eu que defenCia teu coraÇão contra os ini-
migos, escondidos no interior, e permitindo que
fôsses perturbada, até à medida em que era salutar
para ti. Quando passou o tempo marcado por mim
para o combate, enviei um de meus raios; imzdiata.
mente as trevas infernais refluíram, porqrle não po..
dem subsistir com a luz. E como não seria meu raio,
se as penas te foram salutares para adquirir a fôrça,
razáo pela qual mister se f.azia as suportasses com
alegria, que, em última análise, foi a tua instrutora?
E porque te ofereceste cordialmente a carregar essas
penas, foram elas livremente afastadas pela minha
presença; porqlle minlra. complacência não está nas
penas, mas na vontade de suportá-las com coragem.

Para que o compreendas mais perfeitamente e
mais agradàvelmente, dou-te um exempic ern meu
proprio corpo; porque, quem teria cr:ido qlle mell
corpo, quando sofria tão cruelmente, guando morria
sôbre a cruz e em seguida jazia inanirnaclo, tivesse
sempre em si uma vida latente, gue lh: estava unida
de maneira indissolúvel? Não sômente os estran-
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geiros e perversos, mas os próprios apóstolos, que

durante tanto tempo haviam estado comigo, não pu-
de ram crê-lo; todós perderam a fé e a esperança. E,
entretanto, conquanto'.'erdadeiramente meu corpo
não vivia da vida que recebia de sua própria alma,
tinha todavia, com êle e unida a si uma vida sem

têrnio, da qual vivem toCos os sêres vivos; pela
virtude da qual, na hor a aprazada desde tôda eterni-
dade, o espírito dêssa corpo a êle foi reunido,
com uma cornunicaçãc de vida e de virtude muito
maicr dc que antes, a s;rber, a imortalidacle, a impas-
sibillda de e os cutros dons sobrenaturais. Assim,
pois a vida, a natur eza dívina, unida a meu corpo,
permarcceu laiente quando mani{estou sua virtude.
Ora, tendo-vos criado à minha imagem e se Íre-
lhança, e tornado tu scmelhante, ao tomar tua natu-
reza, não cesso jarnais cie assimilar-t? d mim, rrâ Íle-
dida em qlle ês capaz; e o que, então, tern lugar no
meu corpo, empenho-Íne em renová-lo em tua alma,
enquanto estás no caminho. Tu, pois, que, por minha
virtude e não pela tua. tens combatido fielmente,
mereceste uma graça maior; eis porque doravante,
me mostrarei a ti mais freqüentemente e mais fami-
liarmente (1).

Uma dessas manifestaçóes maravilhosas foi a
seguinte. De há muito a virgem fiel pedia ao divino
espôso que lhe aumentasrse a Í.ê, que lhe desse uma fé
perfeita, a fim de quz fôsse unida a êle de maneira
mais íntima e indissoluvel, O Senhor lhe respondia
por essa palavra , qu? havia iâ dito pelo profeta
Osáias: <<Torna Í-te-ei minha espôsa por uma fê.

inviolável. À aproxirnação da quaresma, como ela

I

(1) Vita, c. VIf, n. 103-111.
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renovasse sua prece com as mais vivas instâncias,
o Senhor lhe disse:

]á gue renunciaste por amor de mim a tôdas
as vaiciades, e, desprezando os pÍazeres da carne,
fixaste o prazeÍ de teu coração em mim sômente,
hoje, enquanto o resto cle tua família desfrutar dos
festins, resolvi celebrar solenemente contigo os
esponsais de tua alma, e, como prometi, tornar-te
minha espôsa por um a Íe inviolável.

Falava ainda, guando apareceu a santa Virgem,
sua mãe, São f oão Evangelista, o apóstolo São
Paulo e São Domingos, com o profeta Davi tendo
à mão o Saltério. Enguanto tirava os sons mais
harmoniosos, a mãe de Deus tomou a mão direi_ta
da humilde virgem, e, estendendo os dedos em
direçã_o {o Íilho, suplicou-lhe a tomasse como espôsa
fiel. O Filho, aquiescendo com extrema benevólên-
cia, colocou-lhe no dedo anular um anel de ouro
ornado de quatro pérolas e de um diamante e lhe
disse:

Eis que te tomo por espôsa, eu teu criador
e salvador, por uma Lê que se conservará sempre
inviolável. Doravante, minha filha , f.aze com coÍâ-
gem, e sem detença, o gue minha providência te
levar a fazer; armada da fôrça da fe vencerás todos
os adversários.

A essas palavras, a visão desapareceu. O anel
permaneceu no dedo cia virge-, -u3 visível sômente
a ela, como confessou freqüentemente a seu diretor
e biógrafo.

Era Raimundo de Cápua, frade Pregador, e de-
pois geral da ordem. Êle confessa ingênuamente que
muitas vêzes se sentiu tentado a não crer nas visões e
nos êxtases, de que ela Ihe prestava contas. <<Pro-
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curava de tôdas as maneiras descobrir se tais coisas
vinham de Deus ou de outra parte, se eram verda-
deiras ou f ingidas. Pcrgue me lembrava de ter
encontrado mais de urna mulher de cabeça fraca e

fàcilmente seduzida pelo inimigo, como nossa pri-
meira máe. Nessa ansie.dade, pedindo a Deus que
me orientasse, veio-me àr mente que se obtivesse pela
prece de Catarina uma grande e extraordinária con-
trição pelos meus pecaclos, isso representaria um
sinal seguro de que tuclo procedia do Espírito Santo;
porque ninguém pode ter essa contrição senão pelo
Espírito Santo. Disse-lhe que por mim peclisse Per-
dão ao Senhor, dos meus pecados. Ela respondeu
que o Íaria de boa vontade; mas replicava eu, meu

desejo não será satisfeito senão quanto estiver certo
dessa indulgência como de uma bula de Roma. Ela
sorriu e perguntou que bula queria eu tzr. Respondi:
Uma grande e extraordinária contrição dos meus
pecados. Assegurou imediatamente que o faria, e
sem duvida alguma. Pareceu-rrle , n?sse instante, que
via todos os meus pensamentos. Era noite. No dia
seguinte, encontrei-me doente, tendo ao meu lado
um frade. Conquanto ela estivesse mais doente
do que eu, veio f.azet:-me uma visita com uma
de suas companheiras, Segundo seu costurne, pôs-se
a falar de Deus e de nossa ingratidão, a nós, que
ofendemos tão grande benfeitor' Enquanto falava,
veio-me uma visão tão clara de meus pecados, que
me via indubitàvelmente digno de morte aos pés

do justo juiz, o qual, todavia, por misericórdia, não
sômente me livrava da morte, mas me cobria com
suas vestes, e me tomarra a seu serviço. Essa coÍl-
sideração ou antes essa visão manifesta me f.ez

chorar, soluçar, qorar mesmo, a ponto de temer
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que o coração e o pcifo viessem a romper-se. A
santa calou-se deixando-me chorar e soluçar à
vontade. Momentos após, admirado de novidade
tal, lembrei-me do pe4icio gue havia feito na véspera,
com sua promessa. E lhe disse imediatanlente:

E a bula que te pedi?

É, respondeu ela. Lembrai-vos dos dons
de Deus. E retirou-se.

Fiquei com meu companheiro, iqualmente edi-
Íicado, e jubiloso. Tornc a Deus por testemunha de
que não digo uma mentira.

Outra vez, sem tei pedido, acrescenta Raimundo
de Cápuâ, tive outro sinal. Como ela sofresse muito,
mandou chamar-me ao pê de si, para dar-me conta de
certas revelações que havia tido. Enquanto mas
narrava, não me lembrando mais da graça que me
havia feito, pensava consigo mesmo sôbre certos
artigos: Será verdade tudo o gue diz? No mesmo
instante em que assim pensava, e mirava a sua fisio-
ncmia, eis que se transforma sübitamcnte na de um
homem de meia idade, com uma barba pequena,
que me fitou e me inspirou temor extremo, Setr
aspecto era ma1'estoso; rria-se que era o Senhor. No
mesmo instante, não pude distinguir outra fisio-
nomia. Espantado, e levantando as mãos, exclarnei:
<<Quem é que me olhal» A virgem responcleu: é Êle.
Imediatamente o sembiante desapareceu, e vi o da
virgem, que não pudera divisar antes. Falo como se
estivesse na presença de Deus, que sabe que não
minto.

Tais são as recitações, tais os protestos de Rai-
mundo de Cápua. Parece-nos que isto não e de um
homem çrédulo, mas circunspÇcto, e consciencioso.
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Quanto à aparição de um semblante noutro, há
talvez nos misterios da Íê cristã algo que nos f-az

concebê-lo. O apóstolo Filipe disse: <<SenhoÍ, lrlos-
tra-nos o Pai, e nos será suficiente. ]esus responde:
Eis que hâ tanto tempo estou convosco e não me
conheceis? Filipe, quem me vê, vê também o Pai.
Como dizeis: Mostra-t1os o Pai? Não credes então
que estou no Pai e gue o Pai está em mim? As pala.
vras que vos digo, náo as digo por mim mesmo;
mas meu pai que permanece em mim ê que f.az as
obras. Não credes que estou no Pai e que o Pai está
em mim? (1)

Vemos aqui o que os teólogos chamam de cir-
cum-incessão, existência recíproca de uma pessoa
em outra, do Pai no Filho e do Filho no Pai.
Ora, na santa eucaristia, hâ algo de semelhante.
Porque o Salvador diz: «Aquêle que comer minha
carne e beber meu sangue, fica em mim e eu nêle.

Após tantas visões e êxtases, que f.aziam Cata-
rina amar a contemplação acima de tudo, o Senhor
lhe ordenou entrasse para a vida ativa. Ela obede-
ceu, conquanto pudesse ser-lhe custoso. Recomeçou
então com os misteres de serva, no convento e na
casa paterna. Empenhava-se sobretudo em servir os
pobres e doentes. Havia em Siena uma velha ltlu-
lher, chama Teca, de te.,l maneira infectada de lepra
que os magistrados haviam ordenado a levassem
para fora da cidade, a f im de não transmitir o
mal aos outros. Catar:ina visitaYa-a todos os dias,
de manhã e à tarde, preparando-lhe e dando-lhe,
com as próprias mãos, o gue necessitava. Nela coÍI-
siderava o divino espôso que se apresentou como

(1) Vita, c. VII, n. 103-111.
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leproso aos profetas. A infeliz muiher, vendo-a
voltar todos os dias <iuas vêzes, considerou-a em
breve serva,.resmungarido contra ela, e fazendo-lhe
acres censuras quando atrazasse alguns minutos.
Catarina respondia-lh.e humildemente:

Pelo amor de Deus, minha cara mãe, não
vos turbeis; se tardei um pouco, farei depressa o gue
convém para o vosso serviço.

. Depgis trabalhava com tanta diligência, que a
pobre mulher, impaciente como estava, não deí*ava
de admirâ-la. Deus permitiu que, -servindo-a âssirr
por amor a êle, Catariria contraísse lepra nas mãos.
E não durou pouco. Mas ela prefôria tornar-se
leprosa em tôda a carne a abandonar c ofício da
caridade. Morta a enfêrma, Catarina lavou-lhe o
corpo e pessoalmente o enterrou. Depois disso, a
Iepra ciesapareceu de .uas mãos, sem deixar qual-
guer vestígio. (1)

LIma pobre viúva, cujo seio estava carcomido
por um horrível câncer, viu-se abandonada de todos.
catarina considerou-â reservada para ela pela pro-
vidência do celeste espôso, e ihe ofereceu os seus
serviços até o fim da enfermidade. A pobre viúva
mostrou-se tanto mais reconhecida, quanto se vira
abandonada de todos. Catarina servia-a com uma
afeição filial, pensand.; a úlcera, sem se importar
com o mau cheiro, de sorte que a enfêrma se encheu
de admiração. por ela. O demônio teve inveja de
caridade tão heróica. A princípio atacou a própria
santa. Um dia, em grle ela descobriu a uléerá da
doente, sentiu um rnau'cheiro tão extraordinário que
o coração fraquel'ou, e ela estêve a ponto de vomitar.

I

(1) Vita, n. 143-146.
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Imediatamente, indignando-se contra si mesma,

;;;l;;r, «Como! Elnojas-te de tua irmã, comprada

repugnância houvessefiI Passado'
O demônio afastou-se por algum tempo; mas

voltou em breve à carga. por interm+ádio da própria
enfêrma. Encheu,lhe o coração das mais negras sus-

sentido a outras pessoas, A calunia se alastrou mais

"ããir, " 
ur freiràs do c'onvento chamaram Catarina

e lhe Íizeram censuras. Sem queixar-se de ninguém,

ela respondeu modestamente:

Minhas senhoras e minhas irmãs, pela graça

de Deus, sou virgem. \
E não cessava de servir com a mesma afeição

u poú" mulher, gue não cessava de difam â-la. Sô-

mente recomendáva a honra de sua virgindade ao

celeste espôso.

Um dia em que
dor lhe apareceu com
mãos, e um diadema
falou nestes têrmos:

orava com lágrimas, o Salva-
uma coroa de ouro numa das

de espinhos em outra, e lhe

sabe, minha filha, que necessàriamente

serás sucessivamente coroada á" ,*u e outra. Es-
colhe o que preÍeres, oL1 Ser coroada com o diadema

de espinhos nesta vida que pass-a, e reservar-te eu

a .oôu de ouro, de perolas e de pedras preciosas
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para a vida gue durâi ou ter agora a coroa preciosa,
e após tua mort"., u de espinhos.

Ela respondeu:
Há muito tempo, Senhor, renunciei à minha

vontade pqra seguir a vossa; não me cornp,ete pois
escolher. Entretanto, já que quereis qu" ,"rporrdr,
direi que escolhi nesta ,u'ida o caminho áe vossa bem-
aventurada paixão, e abraçarei sempre, por amor
de vós, as penas como u- ulírrio. '

No mesmo tempo, apoderou-se, com ambas as
mãos, da coroa de- espinhos e crâvou-â profunda-
mente na cabeça, ferindo-se em tôda parte, e sefl-
tindo as dores. O Senhor lhe disse:

Tudo está em meu poder, e, como permiti
que êste escândalo acontecesse, posso fàciimente
pôr-lhe têrmo. Persevera, pois, ,o ó"rriço que coÍle_
çaste, não cedas ao demônio, que to qr", impedir;
dar-te-ei plena vitória contra o malvado, de tal sorte
que tudo o que maquinou contra ti, recaia sôbre sua
cabeça e se transforme em tua glória.

Entretanto, a máe r.Je Cataiirrr, conquanto esti-
vesse certa da virtude da filha, deixou-sá perturbar
pela calúnia, e veio dizer-lhe:

Não te disse tantas vêzes que não servisses
a essa velha mal cheirc_rsa? Ves ugoru
pensa que tu dá! 

' Difarriou-te vergonh
tuas próprias irmãs. Se ainda persistir
se dela te aproximare:; ainda, não ma
minha filha.

Tudo era um embuste do espírito maligno, para
impedir _uma boa obra. A santa guardoti r-'-o-
mento de silêncio; d:-pois, aproximando-se de sua
mãe e colocando-se sôbre ambos os joelhos, disse-
lhe humildemente:
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Dulcíssima mã?, por acaso Deus, por causa
da ingratidão dos homens, deixa de exercer todos os

dias sua miszricórdiapara com os pecadores? Acaso,
o Salvador, quando estava sôbre a cÍ1J2, deixou de
operar a salvação do murndo, por causa das palavras
ultrajantes que lhe diziam? Vossa caridade sabe
que, se eu abandonar esta enfêrma, ninguám a assis-
tirâ, e ela morrerá de indigência. Devemos ser nós
a causa de sua morte? Ela foi seduzida pelo demô-
nio; talvez agora seja esclarecida pelo Senhor e rec'o-
nhecerá seu êrro. Enfim a má,e, apaziguada com
tais palavras e outras, deu a bênção à filha, que
voitou ao pé da enfêrrna" e a serviu com a mesma
alegria, como se jamais tivesse falado mal dela. A
outra, não percebendo na santa qualquer vestígio de
perturbação, ficou estupefata e se reconheceu vell-
cida. Sentiu profundos remorsos, tanto mais que,

dia a dia, via melhor a perseverança da santa.

Um dia em gue Catarina entrava no seu quarto
e se aproximava do leitc, a enfêrma viu expandir-se
do alto uma luz táo doce e suave, que se esqueceu
completamente das dores; procurando a Câusâ, pet'
cebeu o semblante da santa transfigurado num majes-
toso semblante de anjo, circundado de luz. Ao mes-
mo tempo, uma luz interior lhe revelou que se dei-
xaÍa seduzir pelo demônio e que havia caluniado a

benfeitora. Pôs-sea chorar, a soluçar, eapedir-lhe
perdão. Catarina abraçou-a com ternura e a
consolou:

Sei, dulcíssima máe, que foi o inimigo do
gênero humano que operou todos êstes escândalos, e

que enganou vosso espírito con1 maravilhosa ilusão;
não é a vós mas a êle gue devo imput aÍ a calúnia;
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quanto a vós, devo-vos graças pelo zêlo que tivestes
na conservação de minha virtude.

A doente deplorou a falta diante de todos os
que vinham vê-la, e lhes contou a maneira maravi-
lhosa pela gual o havia reconhecido, o que aumentou
muito a admiração pública por. Catarina. Mas esta
não se prevalecia , da prosperidade, como não se
deixara abater pela adversidade.

Algum tempo após, quando descobriu a horrível
úlcera da-pobre mulher, para lava-la e limpá-la, sen-
tiu um odor tão insuportável, que todo o interior se
lhe tumultuou. Era mcnos o efeito natural do gue a
malícia do espírito maligno. A virgem dç Deus ãr.ro-
cionou-se tanto mais {ue naÇueles dias havia rece-
bido as graças mais rrrarcantes. Assim, revoltan-
do-se em santa indignação, contra o próprio corpo,
exclamou:

Viva o Altíssrllro, o espôso bem-amado de
minha alma! O gue tanto te repugna será alojado
no fundo de tuas entranhas. Assim dizendor reco-
lheu num recipiente tudo o que havia lavado da
chaga, e, retírando-se à parte, bebeu tuclo de um
trago. Desde êsse momento, náo sentiu mais Çual-
quer tentação de repuonância, Confessou mais a
seu conf essor que jamais bebera nem comera algo
que lhe parecera mais agradável.

Na noite seguinte, durante a prece, o Senhor
lhe apareceu com as cinco chagas que sofreu por
nós na cÍuz, e lhe disse:

lâ enfrentaste, minha amada filha, muitos
combates por mim; e, com meu auxílio, venceste até
o_ presente; por isso te tornaste agradável a mim.
Ontem me agradaste singular-enie, guando, não
çontente de desprezar os ptazeres do corpor as opi-
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niões dos homens e vencer as tentaçóes do inimigo,
mas pisando aos pes a natureza de teu corPo, to-
maste com tanta alegna uma beblda horrível, pelo

ardor de minha caridacie. Eis que te digo que, como
neSte ato venCeste tua nattÍeza, dar-te-ei uma be-
bida que ultrapassa tôcla a natureza humana.

No ."tt o tempo í.ê.-la aplicar a bôca sôbre a
chaga do lado aberto, (omo sôbre uma fonte de vida,
que-lhe encheu a alma de uma doçura tão grande,
que o próprio corpo fci inundado. ( I )

Apos esta graça extraord inâria, Catarina não

viveu ienão da santa comunhão. Seu estômago não

suportava mais alimento material. Êsse estado tão
novo pareceu incrível. Seus pais _e amigos.diziam
que se tratava de uma tentação ou decepção -do "ti-'-,ito nraligno. Seu confessor teve a mesma idéia. Ela
the Íê.2.rét gre, quand«t não comia, se sentia melhor
e mais forte, eng,uanto se tornava Í-raca e doente
quando tomava alimento; mas êle lhe repetia que
devia comer. Ela obedeceu; em breve, porrám, seÍI-
tiu-se tão mal, gue estava prestes a morrer. Então,
disse ao seu confessor:

Meu pai, se estivesse certa de morrer após

um jejum excessivo, \ros me proibiríeis ieiuar para
não morrer e ser homicida de mim mesma?

Sem dúvida, respondeu êle.

Não é mais grave morrer por ter comido do
que ter jejuado?

a<
11 mals grave.
Depois que me vêdes, por mais de uma eXpe-

riência, definhar por ter tomado alimento, por que
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não mc proibis tomá-lo, colno me proibiríeis o jejum
em tal caso?

o confesso não encontrou resposta à pergunta
e, vendo indícios certos de morte iminente, íhe áirr",

Faze o que o Espírito Santo te ensinar,
poíque são grandes as coisas que vejo Deus
operar em ti.

catarina permaneceu desde o início da gua-
resma até o dia da Ascensão, sem tomar outro ali-
mento do gue a saniia comunhão: nesse dia poàe
comer llgr*u coisa. voltou então à sua abstináncia
total. Entretanto, por espírito de penitência e para
não dar margem a críticas, apresentava-se todós os
dias com as outras e se 

".fo.çurrã 
pã; comer alguma

coisa; mas cada vez o estômago iejeitava o que se
havia esforçado por torrar, de"sortá que excitava a
compaixão dos que o testemunhavam. Todavia,
cop o corpo sem alimento, estava cheia de coragem
e de atividade para tôdas as boa bras.

Vi-a, diz Raimundo de pua, vi_a mais de
uma vez, eu e outros, reduzida a tal estado de f.ra-
queza, que esperávamos, de uma hora para a outra,
o seu último suspiro. Mas se se lhe'apresentasse
uma oportunidade de trabalhar pela gloria de Deus,
ou pela salvação das almas, .rolta.r. rrao sômente à
vida, como também adquiria fôrça fora do comum,
notável; levantâvâ-se, ;rndava, trabalhava sem difi-
culdade e sem cansaço, mais do que as pessoas de
saúde boa que a acompanhavam. (t I

Desde essa época, em meio às obras exteriores,
as visões e os êxtases, tornaram-se freqüentes, ie
dêles todos podiam ser testemunhas. Nãssas ocâ-

I

(1) Vita, n. 165-171.
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siões, permanecia imÇvel, rígida, privada de senti-
mento, de sorte gue poderiam guebrar-lhe os ossos,
sem mudá-la de lugar. Fazia a prece clo profeta:

<<Ó Deus, criai em mim um coração puro, e
renovai o espírito de retidão em minhas entranhas>>,
suplicando ao Senhor que lhe tirasse o coração e a
vontade própria. O celeste espôso dignou-se coÍrso-
lâ-la numa visão. Pareceu-lhe que lhe abriB o lado
esquerdo, gue lhe tirava o coração, e após alguns
instantes, o recolocava no lugar. De sorte gue ela
podia dizer a |esus Cristo:

Meu Deus, âÍlo-vos de todo o vosso
coração!

E com São Paulo:
Vivo, não mais eu, mas |esus vive em mim.

Mais tarde, recebeu no corpo os cinco estigmas
do Salvador, gue, a seu pedido, ficaram invisíveis,
Sofria dores atrozes, glle a levariam à morte sem a
intervenção divina.

Num dêsres maravilhosos êxtases, onde 6 alma
era realmente separada do corpo, a tal ponto gue os
assistentes a choravam por morta, o . Salvador lhe
f.êz ver as alegrias do paraíso, os tormentos do in-
ferno, as penas do purgatório. F-nguanto contertrr
plava tais coisas, diz ela, o eterno espôso disse à
minha alma: Ves de clue glória são privadas e, com
quÇ pena são punidos cs gue me ofendem. Volta e
faze-os ver o êrro, o perigo e a infelicidade. Como
à minha alma repugnasse voltar ao corpo, o Senhor
acrescentou: A salvação de muitas almas reguer
gue voltes; mas não terás mais a mesma maneira de
vida gue levaste até agora, e não terás mais a cela
para tua morada. É preciso que saias da cidade pela
salvação das almas. Ora, estarei sempre contigo,
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guiar-te-ei e conduzir-te-ei; levarás a honra de meu
nome e os ensinamentos espirituais diante dos peque-
nos e dos grandes, dos ieigos, dos clêrigos e dos reli-
giosos: porque te darei uma bôca e uma sabedoria a
que ninguém poderá resistir. Levar-te-ei perante os
pontífices e os prelados clas igrey'as e do povo cristão,
a fim de confundir, segundo meu costume, a soberba
dos fortes porgue nêles o gue e*iste ê. f.raqueza,

Deus operou, desde então, pelo ministério de
sua serva, uma infinldade de milagres principal-
mente de misericórdia para com os pecadores. Eis
alguns exemplos: Um dos principais habitantes de
Siena, chamado Nanes, ocupavâ-se de quatro gueÍ-
ras privadas, onde jâ se haviam cometido vários
homicídios. Mais de úm? vez mediadores haviam
interferido para trazei a paz. Nanes protestava
sempre gue não estava envolvido nessas guerras,
conguanto Íôsse êle a única causa, s não cessava de
planejar secretas emboscadas. Santa Catarina, sâ-
bendo do fato, desejav a f.alar-lhe; êle a evitava, To-
davia, prometeu a um religioso agostiniano ir encon-
trâ-la, mas de maneira alguma f.azer o gue ela
desejava. E veio com efeito, guando ela se ercoÍl-
trava ausente de casa. Seu historiador, Raimundo de
Cápua, encontrando-se ali, pediu a Nanes Çue espe-
rasse alguns minutos. Logo se enfastiou Nanes e

disse:
Prometi ao irmão Guilherme vir ouvir esta

dama; como está ausente e numerosas ocupações
não me permitem ficar aqui por mais tempo supli-
co-vos gue me desculpeis perante ela.

<<Vendo isso, diz Raimundo de Capua, e aflito
corn a ausência da virgem, comecei a falar-lhe da
paz em guestão. Êle me retrucou: Como vêdes, não

386

E http://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS

devo mentir a vós, gue sois sacerdote e religioso,
nem a esta piedosa dama, que, como ouvi, tem
grande reputação de santidade; dir-vos-ei a verdade,
mas não pretendo f.azer nada do gue pretendeis. É,

verdade que sou eu que impede a paz, mas faço disso
segrêdo paÍa os outros; se consentisse, tudo estaria
terminado. Não pretendo consentir de maneira
:renhum a, e ê tempo perdido f.azer-me sermões nesse
sentido, porque ;'amais consentirei. Seja-vos su[i-
aiente saber que vos revelei o que escondo aos
outros, e não me enfastieis mais com tais coisas.

Quis responder-lhe, continua o irmão Rai-
mundo, mas êle não me escutou, quando, por dispo-
sição da Providência, a virgem entrou. Êle se con-
tristou e eu me rejubilei. Catarina saudott o homem
terrestre com caridade tôda celeste, e, assentan-
do-se, lhe perguntou a causa da visita. Êle repetiu
o que me havia dito, c confirmou a recusa peremp-
toria de fazer algo do que queriam que fizesse.
A santa virgem fe-lo ver o perigo de sua alma, e

com êle instou com palavras tão doces quanto seve-
ras. Mas êle se mostrou inteiramente insensível.
Então, a virgem começou a orar e foi transportada
em êxtase. Vendo isso, voltei-me para Nanes, diri-
gindo-lhe a palavra para retê-lo. Instantes após, êle
disse: Afinal, não guero ser grosseiro a ponto de
recusar-vos tudo; estotr envolvido em quatro guer-
ras: de uma destas guerras, f.azei o que vos aprouver.
E se levantava para retirar-se, quando exclamou:
ó meu Deus, que consolação sinto em minha alma
com a palavra que pronunciei em Íavor da pazl E
acrescentou: Ah! Senhor Deus, gue virtude me atrai
e me retrám? Não posso ir-me, nem recusar algo. Oh,
que é que comigo insta? Oh, gue é gue me retém?
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Assim- falando, derramava abundantes lágrimas.
Confesso-Íre vencido! exclamou; não posso mais res-
pirar. E dobrando os loelhos, dizia.entre as lágri-
mas: Farei, virgem santíssirlâ, o gue me ordenardes,
hão sõmente quanto ao caso vertente, mas ainda em
todo o resto. Vejo que o diabo me retinha acorÍetL-
tado; guero Íazer tudo o gue me aconselhardes. Orai
por minha alma, para gue não seja entregue nas
mãos de Satanás.

<<No mesmo momento, voltando de seu êxtase,
ela rendeu graças a Deus e disse a Nanes: Pois bem,
irmão, pela misericórdia do Salvador, consideraste
o perigo em gue estás? Falei-te e despr ezaste minha
palavra; falei ao Senhor, e êle não desprezou minha
prece. Faze penitência de teus pecados , paÍa que
não caia uma subitânea tribulação sôbre ti. Nanes
confessou-se humildemente ao irmão Raimundo de
Cápua. E sua constância foi experimentada com
diversos acidentes, que êle supo.rtou de maneira
cristã. Deu a Catarina uma bela casa, situada a
duas milhas de Sienâ, â guâl foi convertida em coÍl-
vento pela autoridade clo papa Gregório XI ( I ).

Dois famosos assassinos acabavam de ser coÍl-
denados à morte. Conciuziram-nos através das ruas
da cidade; os carrascos, com tenazes incandescentes,
arrancavam-lhes de quando em quando um pedaço
de carne; era o suplício cle que deviam perecer. Nem
na prisão, nem nas ruas, o sacerdote que os âco[l-
panhava, conseguia levá-los à conversão. Em lugar
de recomendar-se às orações dos fiéis, vomitavam
horríveis blasfêmias. Eram agitados pelos mais vio-
Ientos transportes do ódio e dese,spêro. A Provi-

(1) Vita, n. 235 e seguintes.
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dência guis gue Catarina se encontrasse nesse dia
em casa de Aléxia, uma de suas companheiras, por
onde passou o cortejo funesto. Estando à janela,
Aléxia voltou imediatamente para junto da santa,
exclamando:

Ó pinh a máe, que compaixão! Dois homens
condenados às tenazes, passando diante de nós!

A santa, tendo-os visto, pôs-se imecliatamente
em oração. Notara, ern tôrno de cada um. um grupo
de furiosos demônios gue lhes incendiavam as almas
ainda mais do gue os carrascos lhes queimavam os
corpos. Emocionada de dupla compaixão, ela im-
plorou a misericórdia do celeste espôso:

Ah! dulcíssimo Senhor! Por gue desdenhais
vossas criaturas, formadas à vossa imagem e sertre-
lhança, resgatadas cour o vosso precioso sangue, a
ponto de, além de tão grande aflição corporal, serem
ainda atormentadas tão cruelmente pelos espí-
ritos imundos? O ladrão crucificado convosco, con-
quanto merecesse o que recebera foi, no entanto,
esclarecido por vós com luzes tão grandes gue,
enguanto os apóstolos cluvidavam, êle confessou em
voz alta a vossa divindade sôbre o patíbulo, e Ílere-
ceu ouvir esta palavra:

Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E
por gue isso se não p.ara dar esperança aos seus
semelhantes? Não desdenhais Pedro, gue vos reÍre-
§ava; mas o considerastes com misericórdia. Não
desdenhastes Maria, a pecadora, mas a atraístes.
Não repelistes Mateus, nem Cananéia, nem o prín-
cipe dos publicanos, Zagueu; pelo contrário, vós os
chamastes. Suplico-vos, pois, pela vossa infinita
misericórdia gue socorrais imediatamente estas duas
almas.
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Enguanto orava assim ao Salvador, seguia em
espírito os dois miserár'eis, não cessando de chorar
e orar, para que os seus corações se rendessem e

convertessem. À porta da cidade, o Salvador lhes
apareceu, coberto de chagas, rubro de sangue, con-
vidando-os a converter-se e prometendo-lhes o per-
dão. Um raio de luz divina penetrou em seus corâ-
ções e êles, pedindo com insistência pelo padre, corr-
fessaram os pecados com grande contrição. Em
lugar das blasfêmias, entoaram louvores a Deus,
acusando-se e proclarnando que eram dignos de
penas ainda mais atrozes. Os assistentes não com-
preendiam tão prodigiosa mudança; os carrascos,
apaziguados, não ousavam mais infligir novos tor-
mentos. Todos ignoravam.a causa de transforma-
ção tão súbita. O sacerdote gue confessou os infeli-
zes soube em parte da r,rerdade; o resto se soube de
Alexia e de Catarina, que voltou a si do êxtase no
momento mesmo em que os penitentes entregavam a
alma a Deus.

A peste Í.azia-se sentir com monstruosas devas-
tações em 1374, e a santa se dedicou generosamente
ao serviço dos atacados. Obteve de Deus a cura de
muitos, entre os quais de dois dominicanos plenos de
virtude. Eram os padres Raimundo de Cápua, seu
biógrafo, e Bartolomeu de Siena. Santa Catarina
insistia principalmente sôbre a necessidade de apa-
ziguar a cólera de Deus por dignos frutos de peni-
tência. Suas palavras klram tão persuasivas, que os
mais er4pedernidos pecadores não podiam resistir-
lhes. Acorriam de tô,Jas as partes para ouvi-la, e

vê-la. Os que tinham essa felicidade voltavam glori-
ficando a Deus e resolvidos a levar paÍa o futuro
uma vida mais cristã.
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Casamento místico de

pintura de

Santa Catarina de Siena. Segundo uima

tr'ra Bartolommeo. Século XV.
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* AIgIT tempo após, a santa fêz uma viagem a
Monte Pulciano, paÍa consagrar a Deus duãs de
suas sobrinhas, gue deviam tomar o véu de São Do-
mingos; foi também s Pisa, onde era esperada com
impaciência; mas não se decidiu a empreender essa
viagem até gue os superiores lho ordenassem. che-
gaía à cidade restituiu a saúde a grande número de
errfermos, e conseguiu a conversãó de muitos pecâ-
dores.

O fato gue segue mostra qual eÍa, para essa
obra de misericórdía, a graça particular'de nossa
santa. o pap3 Gregório xI éncarregou o padre
Raimundo de cápua, co- dois outros ãoo,i"iÉ""or,
de ouvir em confissãtl aos gue Catarina levara a
mudar de vida. os religiosós ficavam no tribunal
da penitência noite e dia; mal conseguiam'ouvir em
confissão tanto os gue jamais se haviam confessado,
cgmo os- .gue tinham feito as disposições Íleces-
sárias. (l )

Quanto às grandes coisas gue fêz san ta cata-
rina de Siena para a pa
inteira, ê necessário vê-l
Reteve na fidelidade vâri
disse o grande cisma do
rença enviou-a em embaixada ao papa Gregório XI,
gue permanecia em Avinhão. Tem ela vistas mais
amplas do que os políticos do mundo, sôbre os meios
de fortificar a cristandade. Três são os pontos sôbre
os guais insiste com o Papa: melhor govêrno das
províncias italianas, escolha de pastôres mais dignos,
retôrno do papa a Roma. Reconcilia os habitãntes

E

(l) Vita n. 240.
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de Florença com Gregório XI, apesar das dificulda-
des que pareciam inamovíveis.

Morto Gregório XI em Roma, em 27 de março
de 137 8, os cardeais se encontravam nessa cidade
em número de dezesseis, dos quais orLze franceses,
quatro italianos, e um espanhol, que elegeram para
papa, em 7 de abril, Bartolomeu Prignamo, arcebispo
de Bari, e notificararn a eleição a todos os povos
cristãos. O novo papa tomou o nome de Urbano VI
e foi reconhecido por tôda a Igreja. Mas os onze
cardeais Íranceses requereram que transportasse a
côrte romana novameirte para Avinhão, e êle se
recusou. Ademais, havia certos abusos no coÍrpoÍ-
tamento dêsses cardeais, assim como no de vários
outros prelados: Urbano VI, gue tinha grande zêlo,
quis remediar a situaçáo, mas agiu com mais rigidez
do gue prudência, e os cardeais franceses, após
terem reconhecido e servido o novo papa durante
mais de três meses, abandoflârâÍl-no e começaram
a dizer que a eleição não fôra livre, e que, por corse-
qüência , eÍa nula. Os cardeais italianos, o papa e o
rei de França propuseram-lhes, para prevenir um
cisma, submeter a questão ao julgamento de uÍr coÍr-
cílio geral: os cardeais recusarâÍr-se e elegeram um
segundo papa dentre êles, Roberto de Genebra, que
tomou o nome de Clemente VII, mas que não foi
reconhecido tal pela Igreja Romana. Llrbano VI
continuou a ser reconhecido papa legítimo pela
maior parte da Igreja: a França, que o havia Íeco-
nhecido durante rrários meses, abandoÍlou-o para
seguir o segundo papa. Tal era o grande cisma do
Ocidente, que durou guarenta anos, e terminou em
1417, no concílio de Constância com a eleição de
Martinho V.
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Santa Catarina de Siena, gue havia predito o
inf.eliz cisma, Íêz o possível para preveni-lo. Escre-
veu a Urbano VI para conjurá-lo a usar. mais mode-
ração e paci ncia: escreveu aos cardeais para lem-
brar-lhes que durante meses haviam assegurado a
tôda cristandade gue L[rbano VI era o papa legítimo
e livremente eleito. Escreveu ao rei de França Car-
los V, para exortá-lo a perseverar na obediência ao
papa verdadeiro, que havis reconhecido antes com
todos os povos cristãos. Não tendo podido impedir
essa desgraça da Igreja, ofereceu-se a Deus em holo-
causto, e Deus lhe f.ez entrever melhores dias no
futuro.

Catarina predisseie o cisma desastro-.o quando
estava em Pisa. Seu biOgrafo, Raimundo de Cápua,
vendo a predição cumprida, lembrou-lha quando
veio a Roma. a pedido do papa Urbano VI. Ela
recordotJ-à ? acrescentou:

Como vos disse então que o que teríeis a
suportar não era do leite e do mel, digo-vos agora
que o que vêdes no presente não é senão um brin-
quedo de crianças em co paração com o que süce-
derá principalmente na pátria que .nos cerca.

Raimundo de Cápua the perguntou:
Carí sima mãe, depois dêsse s rnales, que

haverá na Santa Igreja?
Ela respondeu:

No fim dessas tribulações e dessas angús-
tias, Deus, de maneira imperceptível aos homens,
purificará a Santa Igreja: suscitará o espírito dos
eleitos, e se.guir -se-â tal reforma da santa Igreja e

tal renovação dos santos pastôres, gue meu espírito,
com apenas o pensamento, estremece de alegria no
Senhor. Como já vos disse bastas vêzes, a Espôsa,

à

L- http://www.obrascatolicas.com



VIDAS DOS SANTOS 395

que estâ agora quase tôda desfigurada e coberta de
andrajos, será então belíssima, ornada de preciosas
jóias e coroada do diadema de tôdas as virtudes:
todos os povos fiéis sa rejubilarão de se verem ilus-
trados por pastôres tão santos; os povos infiéis,
atraídos pelo bom odor de fesus Cristo, voltarão ao
bêrço católico e se converterão ao verdadeiro pastor
e bispo de suas almas. Rendei graças ao Senhor,
porque, após esta tempestade, darâ à sua lgreja uma
serenidade extraordinàr:iamente grande. (1 )

Eis o gue predisse Santa Catarina de Siena, e
o que Raimundo de Cápua consignou em sua bio-
gra[ia.

Nem um nem outro viram o cumprimento dessa
predição. No momento em que traçamos estas linhas,
1853, os homens de fé começam a entrevê-lo; coÍIe-
çam a entrever os primeiros raios dessa serenidade
após a tempestade: ternpestade secular, que coÍte-
çou. com o grande cisma do Ocidente no século XIV,
continuou com a grancie revolução da Alemanha no
século XVI, e terminarâ provàvelmente com â revo-
lução da França no século XVIII; tempestade espan-
tosa, gue tumultou atrá os seus abismos o oceano reli-
gioso e político da humanidade, pela qual todos os
cristãos aprendem a ser pastôres e ovelhas, a colo-
car a confiança, .não em determinado país, não em
determinada nação, não em determinado império,
não em determinado reí, não em determinada dinas-
tia, não em determinado homem, mas em Deus sô-
mente, e na sua humiidade e ativa cooperação com
a providência, que eilprega a própria tempestade
para f.azê-los chegar antes ao pôrto.

(1) Vita n. 287.
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Com efeito, gue vemos no fim desta tempestade,
de guatro ou cinco séculos? Precisamente estas fra-

#B*::'ffil,,,:iT;
fiéis, na Itália, França,

Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escócia, Irlanda,
Espanha e na América, na África, em Constanti-
nopla, na Síria, rLd Caldeia, no Tibete e, nas Índias,
no Tonguim, na China, na Coréia e ne Oceânia,

Apostóiica; o espírito de Santo Atanásio e de Santo
Ambrósio entre o episcopado; o espírito de São ]erô-
nimo, de São Bento, de São Bernardo, de São Do-
mingos, de São Francrsco, de Santo Inácio, de São
Vicente de Paula entre os sacerdotes e religiosos.
Vemos a Igreja, bela como em seus mais belos dias,
ornada do diadema de tôdas as virtudes, do lírio
sem mancha de uma infinidade de virgens, das pal-
mas imortais de uma infinidade de mártires de tôdas
as idades, de ambos os sexos, de tôdas as estirpes,
de todos os países, descie a multidão de sacerdotes e
de fieis, gue, ha cinqüenta anos, confessavam a fê
do Cristo e de sua Igreja nas prisões e nos patíbulos
da França, até nossos irmãos e irmãs do Oriente,
gue confessam hoje ainda a mesm a Í.C nas prisões e
nos pa!íbulos do Tonguim, da China, da Coréia.
Vemos a lgreja, unindo a beleza de espôsa à ternura
de mãe, atrair a si os filhos e os povos gue a tinham
abandonado ou gue iamais lhe tinham pertencido.
A Holanda, a Inglaterra, a Escócia, após terem pep
seguido durante tanto tempo os filhos, começam a
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arre.pender-se de não estarem incluídos no número,
começam a voltar os oihos para ela com ternura, dei-
xando maior liberdade aos seus bispos, e secundam
por vêzes os seus missionários com mais eficácia do
que f.az a França. Os melhores cérebros da Ingla-
terra protestante trabalham para justificar a Igreja
Ro-ana e seus Pontífices contra as prevenções
nacionais de certos católicos. Ao mesmo tempo, as
selvagens florestas da Amêrica, os antropófagos
das ilhas oceânicas pedem sacerdotes para torna-
Íerr-se anjos de doçura, de piedade, de benevolência.
E, para propiciá-los, fieis de tôdas as partes do
mundo juntam suas preces e esmolas; e novas coÍr-
giegações de apóstolos se formam, e as antigas se
reanimaffi, e o martírio é uma atração mais para os
êmulos de São Francisco Xavier.

E quem deu o imptilso a tudo isso? Nenhum rei,
nenhum povo, nenhum homem, Estas obras infi-
nitas da fé e ,da caridade saem como que da terra.
É Deus gue disse novamente: Produza a terra! E
a terua produziu. É Deus gue, como predisse Cata-
rina de Siena, reforma, renova sua Igreja de maneira
imperceptível ao homem.

O desejo de Catarina de Siena de abandonar a
terra, para contemplar Deus face à face, aumentava
de dia para dia; mais o desejo recrudescia, mais Deus
lhe expandia na alma a luz sobrenatural. Dois anos
antes de sua morte, a verdade se manifestou de frâ,-
neíra tão clara, que ela pediu escribas para escrever
o que diria durante os seus êxtases; assim, Íeco-
[heu-se, em pouco tempo, uffi livro sôbre a obediên-
cia, gue contém um diálogo entre uma alma e o
Senhor.
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Eis a recapitulaçáo do penúltimo capítulo:
<<Agora então, caríssima filha, satisfiz o teu

desejo, desde o comêço até o [im, no tocante à obe-
diência. Se te lembras bem, pediste-me primeira-
mente, com desejo inquieto, como te Í.iz pedir, para
te f.azer crescer no fogo da caridade; pediste-me,
disse eu, quatro coisas. Uma por ti mesma, que.satis-
f.iz iluminando-te com a luz de minha verdade e Íros-
trando-a de que maneir:a poderias conhecer a verda-
de pelo conhecimento de ti mesma e de mim, e rne-
diante a luz de minha fe. A segunda solicitação foi
gue f.izesse eu misericórdia ao mundo. A terceira,
pelo corpo místico da santa Igreja, pedindo-Íre gue
eu afastasse as trevas e a perseguição, e punisse em
ti as suas iniqüidades.

Quanto a isso, rrostrei-te que nenhuma di[i-
culdade finita ou temporal pode satisfazer por si só
uma falta cometida contra mim, que sou o bem in[i-
nito; ela satis f.az se está unida à contrição do cora-
ção e ao desejo da alma; e te expliquei a maneira.
Respondi-te também glle guero f.azer misericórdia
ao mundo, mostrando-te que é peculiar a mim ser
misericordioso. Também, foi pela misericórdia e
pelo amor inestimável que tenho pelo homem que
enviei o meu Filho único e meu verbo, E, para te
mostrar mais claramente, comparei-o a uma ponte
que vai do céu à terra pela união de minh a natureza
divina com tua natu Íeza humana. Para te esclarecer
mais vivamente minha verdade mostrei-te que se
anda por esta ponte strbindo por três degraus, a
saber, por três poderes da alma. Figurei-te êstes
três degraus no corpo do Verbo: o primeiro em seus
pés, o segundo em seu lado aberto, o terceiro em sua
bôca; distingui três estados da alma: o imperfeito, o
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perfeito, e o perfeitíssimo, que atinge a excelência
do amor unitivo. SObre cada ponto, mostrei-te o que
tira a imperfeição, e por que via se chega à perfeição;
falei dos embustes ocultos do demônio, do amor prô-
prio espiritual e das reprimendas gue f,a.z minha cle-
mência na vida, a segunda à morte, a terceira ao jul-
gamento geral.

Prometi-te e prometo-te novamente que, lrte-
diante os sofrimentos cios meus servos., reformarei
minha espôsa, convidanCo-te a sofrer, queixando-me
contigo da iniqüidade clos maus ministros, mostran-
do-te a excelência onde os coloquei e o respeito que
peço tenham os seculares por êles, respeito que seus
def eitos não devem diminuir. Falei também da
virtude dos que vivem como anjos, acresceqtando
alguma coisa sôbre a excelência d.o sacramento do
altar. Enfim, como a propósito dêsses três estados
perguntaste de onde procedem as lágrimas, disse-te
que vertem da fonte do coração, que delas ha quatro
espécies, e uma quinta gue dá a morte.

Quanto à tua quai'ta pergunta, no gue concerne
a um acontecimento peculiar, respondi explicando
minha providência, geral e especial, desde o comêço
da criaç áo até o fim do mundo; com o f.iz tudo com
uma providência soberana e divina, dando ou pro-
metendo tudo o gue acontece, sejam tribulações,
sejam consolações espirituais ou temporais, tudo
para o teu bem, a fim de que sejas santificada em
mim, e minha verdade rrenha a se aperfeiçoar em ti.
Minha verdade ê. que te criei paÍa teres a vida
eterna, e te manifestei pelo sangue de meu Filho
único. Enfim satisfiz o teu desejo falando-te da per-
feição da obediência, da imperfeição da desobediên-
cia, de sua fonte, e do gue fizeste para perder a

I

t-

http://www.obrascatolicas.com



400 PADRE ROHRBACHER

obediência. Representei-ta como uma chave geral,
o gue ela é com efeito. Falei da paz gue a obediên-
cia proporciona, da guerra que a desobediência de-
sencadeia, e quanto aguêle que não obedece se
engana, acrescentando que foi por desobediência
de Adão que a morte entrou no mundo.

Eu, pois, o Pai Eterno, a soberana e eterna
verdade, concluo por ti, gue, por obediência de meu
Filho único e de meu Verbo, tens a vida eterna; e
como desde o primeiro velho homem, ccntraíste a
morte, da mesma maneira todos os gue querem carÍ-
regar a chave da obediência, contraíste vida pelo
homem novo, )esus Cristo, do gual fiz uma .ponte
para teu benefício, depois de te ter sido interrompido
o caminho do céu, a fim de gue, mediante a chave
da obediência, tu pudesses passar por êsse caminho
doce e reto, que é a Verdade, atravessar as trevas
dêste mundo, e, com a chave do meu Verbo, abrir-te,
por fim, o céu. Agora vos convido a chorar, vós gue
sois meus servidores, porgue é pelas lágrimas e por
humilde e continuada oração gue guero f.azer mise-
ricórdia ao mundo".

A essas comunicações divinas, a alma respoÍr-
deu: "Graças vos sejam dadas, ó Pai eterno, por
nos haverdes dado atenção, a nós criaturas e não
haverdes desprezado os nossos desejos. Luz gue
sois, não olhastes para as nossas trevas. Como vida,
não nos considerastes mortos. Como medico, não
olhastes com desdém para nossa enfermidade. Pu-
Íeza eterna, não olhastes para nossa impureza e
miséria.. Sois infinito, e eu sou finito. Sois a sabe-
doria, e eu sou louco. Apesar de todos êsses males
e defeitos inumeráveis bem como outros Çue se er-
contram em mim, vossa sabedoria não me despÍezou,
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e vossa bondade e vossa clemência se voltaram para
mim. Na vossa luz, destes-me a claridade de gue
necessitava. Na vossa sabedoria, conheci a verdade.
Na vossa clemência encontrei o amor de vós e do
próximo. Quem vos obrigou a tanto? Não foram
as minhas virtudes. Não, Írâs vossa caridade sô-
mente. Possa êsse mesmo amor levar-vos a iluminar
os olhos da minha inteligência com a luz da Íé, para
que conheça e compreenda vossa verdade gue me
foi manif estada. Dai-me a graça de ser minha
memória capaz de reter vossos benefícios, gue minha
vontade se encha do fogo da caridade, gue meu
corpo verta sangue, por amor daguele que derra-
mastes. E pela chave da obediência, eu abra a porta
do céu. Peço-vos a mesma coisa por tôda criatura
racional, effi geral e em particular, e pelo corpo
místico da santa Igreja. Confesso gue me amastes
antes gue eu existisse, e gue amais de maneira ine-
fável, como homem gue se torna insensato por
excesso de amor.

"ó Trindade eterna! Ó Deus, Çue, pela união
da natuÍeza divina, fizestes valer o sangue de vosso
Filho único! Trindade eterna, vós sois um mar
profundo, no gual, guanto ma,is procuro, mais ercor-
tro. E guanto mais encontro, mais vos procuro.
VOs nos saciais de maneira completa, pois, no
vosso abismo, saciais a alma de tal sorte gue ela
fica para sempre com fome de vós, Trindade eterna,
desejando ver-vos na vossa luz. Como o cervo gue
mata a sêde na fonte de água de vida, assim minha
alma deseja sair da prisão dêste corpo tenebroso, e
veÍ-vos na verdade, como sois. Quanto tempo estará
vossa face oculta aos meus olhos? ó Trindade
eterna, fogo e abismo de caridade, dissipai a nuvem
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do meu corpo, porgue o conhecimento que me destes
de vós, na verdade, me leva a deixar o pêso do meu
corpo e a dar minha vida pela glória de vosso nome,
visto gue, com a luz da inteligência, vi da vossa luz
vosso abismo e beleza da vossa criatura. É por isso,
Trindade eterna, Çue, olhando a mim mesmo em vós,
vejo-me como vossa imagem. Vós, Pai eterno, dan-
do-me vosso poder e vossa sabedoria, a qual ê apro-
priada a vosso Filho único; o Espírito Santo, gue
procede de vós e do Filho me deu a vontade, gue
me torn a capaz de amar. Pois vós, Trindade eterna,
sois o criador e eu sou vossa criatura. Conheci, pela
notícia da criação gue me fizestes do sangue do
vosso Filho único, gue vos encantastes da beleza da
vossa criaturao .

"ó Abismo, ó deidade eterna! ó mar profundo,
gue poderíeis dar-me mais do gue vós mesmo? Sois
o fogo gue gueima sempre e nunca se consome. Sois
um fogo que consome no vosso ardor todo ârr1or-
próprio da alma; sois fogo gue tira todo frio, gue
ilumina tôdas as inteligências e, pela vossa luz me
fizestes conhecer a verdade. Sois essa luz acima de
tôda luz, com a gual dais ao ôlho humano luz sobre-
natural em grande abundância e perfeição, e ilumi-
nais a própria luz da fé. É nessa fé gue minha alma
tem vida, nessa luz gue recebeu a luz, gue sois vós.
Na luz da Íc adguiro a sabedoria, na sabedoria do
vosso Filho único; na luz da f.é, torno-me forte e
constante, e persevero. Na luz da f.ê, espero gue não
me deixareis sucumbir no caminho. Essa luz me
ensina a rota: sem ela caminharia nas trevas. É por
isso, Pai eterno, gue vos roguei iluminar-rne com a
santíssima f.é, Verdadeiramente, essa fuz ê um
oceano gue alimenta a alma em vós, oceano pacífico,
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trindade eterna. A água dêsse oceano não foi tur-
vada: também não atemotiza, mas, ao contrário,
proporciona o conhecimento da verdade , É desti-
iudá e manifesta as coisas ocultas. Eis por gue, onde
abunda a abundantíssim a luz de voss a f.ê, confirma a

alma daquele gue crê. É um espelho, segundo-o qual,
me Í.azeís .oáh"."t, ó Trindade eterna. Quando
nêle olho, segurando-o com a mão do amor, Íepre-
senta a mim mesmo em vóS, que Sou vossa criatura,
e vós em mim, pela união gue Í.izestes da divindade
com nossa humanidade. Nessa ltz, represento-vos
a mim e vos conheço, como supremo e infinito ser;

acima de todo bem, bem f.eliz, bem compreensível,
bem inestimável; bondade acima de tôda bondade;
sabedoria acima de tôda sabedcria, porque sois a

alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai
o ámará e viremoi a êle e faremos a nossa morada.

forma da Igrefa e pelo Vigário de Cristo. Confessou
que, desde os sete anos, não cessara de orar por-essa
áu,ltu e de sofrer por êsse fim, no corpo, dores
humanamente intoleráveis, como outrora Jó sofrera.

403
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idade de 33 anos. Foi enterrada na igreja da Mi-
nerva, na gual ainda se lhe conserva o corpo sob um
altar. O crânio se encontra com os dominicanos de
Siena. Vê-se, na mesma cidade, sua casa, os instru-
mentos de penitência e outras relíguias. Sua vida
foi escrita por Raimundo de Cápua, seu confessor,
gue, posteriormente, foi geral dos dominicanos. Foi
canonizada por Pio II, em 1461. Llrbano VIII
transferiu-lhe a festa para 30 de abril. AlCm do
Tratado de Obediência, gue temos de Santa Cata-
rina, existe uma obra sôbre a discrição, uma sôbre
a oração e uma sôbre a Providência. O fundo de
teologia mística é o mesmo.

***
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sÃo MÁxlMo DE ÉFESO (*)

Mártir

Em 250, o imperador Décio, desejoso de acabar
com os cristãos, lançou, por todo o império, um
decreto gue ordenava, sob pena de suplício, a ado-
ração dos ídolos.

Máximo, originário de É[eso, era homem simples
e vivia do comércio. Cristão, foi prêso e apresentado
a Ótimo, o procônsul, gue o interpelou:

Não conheces os decretos gue recentemente
recebemos dos invencíveis imperadores?

Máximo, sereno, também perguntou ao PÍo-
cônsul:

Que decretos?
ótimo:

Os que dizem gue todos os cristãos devem
renunciar às superstições, reconhecer o verdadeiro
príncipe, a quem todos obedeceffi, e adorar os deuses.

Máximo:
Esta sentença publicada pelo rei dêste mundo

é injusta, eis porgue sou cristão, e altamente cristão.
ótimo:

Sacrifica aos deuses!

Máximo: '
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Sômente sacriÍico a um só Deus, e me feli-
cito de sempre ter sacrificado, desde a minha rne-
ninice.

ótimo:
Sacrifica para salvar a vida. Se te recusares,

f.ar-te-ei morrer nos tormentos.
Máximo nada perturbado:

É o que sempre tenho desejado. Como cris-
táo, livrar-me-ei desta vida miserável e passageira,
para receber aguela que jamais tem fim.

ótimo ordenou gue o malhassem a bastão. E,
enquanto os algozes o faziam. o procônsul gritou:

Máximo, sacriÍica! Sacrific a para gue sejas
libertado dêsses tormentos!

Máximo:
Os golpes gue recebo pelo nome de Jesus

Cristo não são tormentos, mas, sim, unção. _Se aban-
donar a lei de meu Senhor, na gual fui educado
segundo o Evangelho, então, sim, terei os verdadeiros
e perpétuos tormentos.

Ótimo, irritadíssimo, f.êz com gue o esticassem
no cavalete. Sob novas torturas, Máximo ouviu o
f ero procônsul novamente gritar:

Infelizl Deixa-te de tolices! Sacrifica aos
deuses e salva tua vida!

Máximo:
Salvo minha alma, se não sacrificar. Sacri-

ficando, perco-â. Os porretes, a unha de f erro, o
fogo não me f.azem sofrer, porgue tenho em mim a
graça de )esus Cristo, aguêle gue me salvará para
a eternidade aos rogos de todos os santos. Os santos
mesmos, gue passaram por estas lutas sangrentas,
triunfaram dos teus tormentos, deixando-nos o exem-
plo da coragem.

h.
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Ótimo, exacerbado, sentenciou:
Aquêle gue recusou obedecer as no'ssas leis

santas e não quis sacrificar a Dian a, a grande deusa,
a divina clemência condena-o a ser lapidado para
amedrontar os demais cristãos.

Rendendo graças a Deus Pai, por fesus Cristo,
o Filho, por ter triunf ado do demônio, Máximo,
levado para Íora dos muros da cidade, sucumbiu
sob as pedras.

A menção Efeso, que consta do martirológio
romano, não se lê nas Atas, que dizem simplesmente
que MáxÍmo foi martirizado in Asia.

r**
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BEM-AVENTURADA
HILDEGARDA (*)

Rainha

Hildeqarda era filha do rei dos suevos, Childe-
brando. Casada com Carlos Magno em 771 (l ),
qu'ando o imperador repudiou Hermengarda, filha
de Didier, rei dos lombardos, a filha de Childebrando,
no trono, deu exemplo das mais altas virtudes. Pie-
dosa e humilde, ficou aquém do contagioso bulício
do mundo.

Durante os doze anos de casada, Hildegarda
deu ao grande imperador nove filhos, dos quais três
morreram com pouca idade.

Em 778, acompanhou o espôso na expediqão
que marchou contra os mouros da Espanha (2) ,

tendo ficado na residência real de Cassineuil, onde

(1) Justamente o a,no em que, eorn o falecimento do irmão,
foi carlos Magno reconhecido monarca único em detrimento dos
sobrinhos, que se abrigaram na côrte lombarda (N. do Âtual.).

(2) Foi na volta desta expedição que os gastões extermi-
narÍun eom a retaguarda do exército em Roncesvales, desfiladeiro
em que perfleu a vida o valorosíssimo Rola^ndo, herói de rnúmeras
ca,ngões de Gesta. (N. do Atual.).
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nasceram Luís, apelidado o Bonacheirão (3 ) e Lotá-
rio, um dos três que morreram guando ainda de peito.

Quando faleceu, estava então em Thionville, a
30 de abril de 783, tôda a monarquia francesa cho-
rou, enlutada. Fundadora de inúmeros mosteiros,
Hildegarda, que vivia quase que apagadamente,
apenas usava da influência para Íazer o bem.

Enterrada em Santo Arnoldo de Metz, em 872
teve uma parte das relíquias transf eridas para a

Suábia, na abadia de Kempten, uma de suas fun-
dações.

***

(3) Sucessor do pai, destruiu a unidade do tmpérlo e deu
lnÍcio a uma série de (tçeQ{dias de famtüa. (N, {o atuat.).
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Bíspo e Mártir

Santo Eutrópio, que uma tradição aÍirma ter
ido da Grécia a Roma, guando do pontificado do
papa São Clemente, foi o pr:imeiro bispo de Saintes
e o seu apóstolo.

Sagrado por aquêle papa, foi enviado a Sain-
tonge, província da Gália, para ali pregar o Evan-
gelho. Cheic dum grande zêlo, esbarrou, porém, com
um povo de dificílimo trato. Depois de colhêr muito
poucos frutos, triste e desanimado, tornou a Roma,
onde o Santo Padre, exortando-o e enccrajando,
induziu-o a tornar ao ministério abandonado.' 

Eutrópio, assim, voltcu a Saintes, e foi mais f.eliz.
Muitos pagãos, impressionados co,m o exemplo de
sua vida, principalmente com os milagres que operou,
deixaram o culto dos ídolos e abraçaram a religião
do verdadeiro Deus, Senhc,r nosso e criador de tôdas
as coisas.

Eustela, filha do legado do pretor das Gálias,
convertida por Santo Eutrópio, entusiasmadíssima,
quis, a todo custo, secundar o santo bispo nos tÍa-
balhos do apostolado, mas, o que Íêz foi acender o
furor do pai. Incitando os pagãos contra o Santo,
ordenou-lhes que lhe trouxessem o bispo e a filha ao
palácio. i :
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Eutrópio, arrancado do retiro em

antes de chegar ao palácio, iá havia sido
um golpe de acha na cabeça.

A jovem, que conseguira fugir da furiosa
recolheu o corpo do mártir e o sepultou.

Morto o Santo, caiu-lhe a memória no esqueci
mento, mas, no século VI, por um milagre, desco-
briram-lhe o corpo, e o culto teve início.

Segundo Gregório de Tours ( 1 ), Eutrópio
apareceú a dois religiosos, aos guais forneceu seguras

indicações sôbre como lhe descobrir os restos.

Com efeito, acharam um sarcóÍago, onde, sim-

plesmente, lia-se uma única palavra Euttopius.
Aberta a urna, deparara m com os oSSoS do santo

bispo e mártir, o crânio fendido como gue por uma

acha de armas,

erigida e

e o culto,
extensão.

gue vivia,
morto com

turba,

rt*

I
(1) Gl. Mart., e. LV.

1--
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SANTO ADJUTOR (*)

Ermitão e Confessor

Adlutor, gue foi senhor de Vernon , ad diocese
de Evreux, ali nasceu, em fins do século XI, de ]oão
e Rosamunda, casal notável pela caridade e eminénte
piedade.

Muito jovem, partiu, em 1095, para a Terra
Santa, levando duzentos cavaleiros, com os guais,
cheio de ardor próprio da época, investiu contra os
infiéis nos arredores de Antioguia.

Cercado por guinze mil homens, só lhe restou
apelar para os céus, e o Í.ê2, invocando Santa Mada-
lena, gue Vernon venerava muito particularmente.

No mais aceso da batalha, eis gue violenta
tempestade desabou, e os infiéis, presos de grande
pânico, em desordem debandaram, o gue ensejou a
Adjutor e aos seus Íazerem grande número de mortos.

Animado com aquêle êxito, o Santo empreendeu
grandes surtidas nos arraiais muçulmanos, lutando
com coragem verdadeiramente assombrosa por dezes-
sete anos, em defesa do cristianismo.

Nos muros de |erusalém, um dia, foi feito pri-
sioneiro. Carregado de ferros, atiraram com êle no
cárcere. Quantas vêzes tentaram levá-lo a renegar
a Í.ê? Um s€rl-Ílúülero, inütilmente.
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Conta-se gue, duma feita, estendido no úmido
chão da prisão, tornou a invocar Santa Madalena,
e dormiu: quando acordou, 'achava-se ruÍrâ floresta
dos seus domínios, nas proximidades de Vernon.

O arcebispo de Ruão, Hugo, admiradíssimo,
ordenou que se investigasse aquêle prodígio que
foi reconhecido verdadeiro.

7:
Lerrado para casa, Ad jutor erigiu uma capela

a Santa Madalena, no lugar onde aõordara, na flo-
resta.

Feito religioso, passou o resto da vida a Í.azer
penitência, solitário, falecendo a 30 de abril de I l3l,
depois de ter exercido a caridade para com o próximo,
numa cela perto da capela que erguera.

Muitas curas foram operadas por Santo Adfu-
tor, ainda em vida. Morto, foi invocado por cidades
inteiras (Vernon, Ruão, Chartres, Evreux ) contra
incêndios, invasões, epidemias. Os febrentos, para
obter a cura, deitavam-se no chão da cela gue o
ermitão ilustrara. Em Blaru, bebia-se, com f.ê, a
água duma fonte gue lhe tinha o nome, e gue, diz-se,
curava tôda a sorte de doenças.

O culto de Santo Adjutor ainda subsiste nas
dioceses de Evreux, Ruão e Chartres.

*ti
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sÃo JosÉ BENTO COTTOLENGO (*)

Conf essor

Cognominado o São Vicente de Paula da Itália,
|osé Bento Cottolengo nasceu em Bra, no Piemonte,
no dia 3 de maio de 1786.

Desde cedo, muito cedo, nêle se manifestou a
caridade para com os pobres, .aos quais, tudo f.azendo,
socorria com grande solicitude.

Aos dezessete anos, feitos os estudos clássicos,
formou-se em teologia, effi Asti. A 8 de iunho de
1811, com vinte e cinco anos, foi ordenado padre.

Vigário de Cornegliano, ali se notabilizou pelo
ministério que desenvolveu junto aos doentes , ?,

depois de ter, em Turim, feito novos estudos, ei-lo
doutor em teologia.

Cônego da Santíssima Trindade e membro da
congregação do Corpus Dominí, deu-se todo, e exclu-
sivamente, aos pobres e aos doentes, tendo fundado,
em Turim, um hospital, que denominou a Picco'la
Casa, onde as filhas de caridade, ou vicentinas, de-
senvolviam grande atividade.

Como sempre, as provas não faltaram: âs más
línguas, quando o cólera, em 1831, declarou-se nas
províncias do Piemonte, andaram a propalar que o
foco de infeção era o pequeno asilo. Resultou, daí,
o fechamento da piedosa casa.
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Foi nuns terrenos baldios, a noroeste de Turim,
que |osé Bento encontrou lugar onde pudesse abrigar
os doentes.

Em 1840, Cottolengo estabeleceu o mosteiro do
Suf rágio, onde tôda vicentina, após dez anos de
vida ativa, poderia recolher-se, dedicar-se à contem-
plação e o,rar.

Mais tarde, iniciaria êle nova fundação, a das
Filhas da Piedade, cujo principal objetivo era honrar
a paixão e a morte de ]esus e as dores de Maria
Santíssima.

Ternpos depois, o rei Carlos Alberto, tal a repu-
tação de |osé Bento, assegurcu às fundações uma
existência legal.

Gregório XIV, por um breve, aprovou a obra
do fundador, louvou-lhe o zêlo e congratulou-se com
os sucessos alcançados.

Embora lcuvado, procurado e bajulado, |osé
Bento Cottolengo continuou a ser o gue ?Íd - homem
simples, modesto, desprendido, de grande espírito
de fe, cheio de confiança, de ilimitada confiança na
divina Providência, todo ternura para com a Mãe
de Deus, a qual tomcu como patrona de tôda a
sua benemerità obra.

Deus, no fim da vida do confessor, concedeu-lhe
graças. E Cottolengo, gue lia no fundo do coração
dos homens com os guais tratava, via também o
futuro. Assim, teve ccnhecimento do dia e do Iugar
da própria morte.

Quando principiou a pôr em ordem tôdas as
coisas que ainda estavam em suspensão e, uma a uma,
foi vistoriando as instituições que fundara, ningurám
duvidou de que a hora suprema lhe soara.

415
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A 30 de abril de 1842, com cinqüenta e r.it
anos, depois de ter recebido os últimos sacramentos
com angelica piedade, deixou o mundo e se foi para
Deus.

Beatificado em l9l7 , no dia 29 de abril, Pio XI
canonizou-o a 19 de maio de 1934.

No mesmo dia, em Lambese, na Numídia, a morte
dos santos mártires Mariano, leitor, e Tiago, diácono,
muito ilustres personagens, quando do imperador
Décio, em 259. O primeiro, gue já triun f.ara da per-
leguição, foi prêso pela segunda vez, com o colega.
E os dois, depois de vários suplícios cruéis e inãu-
ditos, durante os guais foram fortalecidos duas vêzes
por divinas revelações, pereceram, afinal, pelo gládio,
com inúmeros outros cristãos.

Em Champagne, Santa Hoilde ou Hou, virgem,
uma das sete filhas do conde de Perthes (século V) .

Em Londres, Inglaterra, Santo Erconvaldo,
bispo, muito célebre pelos numerosos milagres. Filho
dum rei do Este inglês, Íoi educado por Melito, bispo
de Londres. Consagrou a fortuna na fundação de
mosteiros. Falecido em 693.

Em COrdova, Espanha, os santos mártires Ama-
dor, padre, Pedro, monge, e Luís, cujos corpos,
atirados pelos mouros no Guadalquivir, dias depois
foram restituídos à margem. Os cristãos sepulta-
rârtr-ros piedosamente: Pedro, Íto mosteiro gue está
às portas de Córdova; Luís, na cidade de Palma; e
Amador, transportado para a terra natal, Martos,
ali jaz ( 855 ) .
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Na Belgica, São Forannan, bispo e abade, râs-
cido num'a nobre família irlandesa, falecido em 982,

Em Savigny, o bem-aventurado Aimon, Aymon,
ou ainda Hamon, desde muito jovem admitido na
abadia fundada por São Vital, na diocese de Avran-
ches. No fim da vida, aÍligido por estranha moléstia
gue não lhe permitia deit€lr-se, suportou o mal com
paciência gue a todos edificou altamente. Faleceu
em 1173.

Em Nápoles, São Pompônio, vigésimo bispo
daquela cidade. Defendeu a fé católica contra o rei
ariáno Teodorico. Erigiu a igreja de Santa Maria
Maior, onde foi enterrado. Morreu a 30 de abril
de 536, Desde 1922 seu nome consta no dia de
hoje, ao invés de ser festejado a I I de maio, como se
Í.azia.

Em Reims, Sao Materniano, bispo e confessor,
irmão de Materno, bispo de Milão. Elevado ao
episcopado de Reims em 348, faleceu no dia 7 de
julho de 368.

Em Trento, Santa Maxência, viúva. Dama
romana, foi máe dos santos Vigilio, Claudiano e

|ajoriano, aos guais acompanhou áo Tirol. Faleceu
em Trento, onde Vgílio era bispo. As relíguias são
veneradas na catedral (400).

Na diocese de Sens, Sao Micomer, confessor.
Irlandês, filho de pelagianos, foi convertido por Ger-
mano de Auxerre, gue o levou para a França. Assis-
tiu ao concílio de Arles em 429. Faleceu em 44.4.

Na diocese de Tolosa, o bem-aventurado Rai-
mundo, confessor. Nascido em São Gaudêncio, foi
cisterciense em Escala-Dieu. Enviado à Espanha,
fundou Hitero, donde foi o primeiro abade. Funda-
dor da ordem de Calatrava, metade militar, metade
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eclesiástica (sob a regra de Citeaux ) . Faleceu
em 1163.

Em Luca, o bem-aventurado Miguel de Barga,
confessor, pertencente aos franciscanos da Obser-
vância. Celebre pelos milagres, faleceu em 1479.
Devotou-se, em tempos de epidemia, a socorrer os

doentes. Morto, novos milagres operou. Construiu-
se-lhe uma igreja, onde o corpo foi muito venerado.

Em Alexandria, Santo Afrodísio, sacerdote, e
outros trinta santos mártires.
' E* Fermo, Ancona, Santa Sofia, virgem e

mártir.

Em Nápoles, São Severo, bispo, o qual, entre
outras m'aravilhas que operou, chamou um morto da
sepultura e o Í.êz reviver, durante algum tempo, para
convencer de falsidade o credor impostor de uma
viúva e dos pupilos.

Em Euria, no Épiro, São Donato, bispo, qtte
viveu com grande reputação de santidade, ao tempo
do imperador Teodósio.

Em Novara, São Lourenço, sacerdote, que foi
martirizado com crianças de cuja educação estava
incumbido.

i**
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FESTAS MÓVEIS QUE OCORREM NOS
MESES DE MARÇO E ABRIL

PAIXÃO E A MORTE DE JESUS CRISTO.
TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS CRISTO.

"Senhor, como é bom ficar aqui!" assim falava
Sao Pedro, sôbre o Tabor. E quem não teria falado
como êle? Ver |esus, mas vê-lo na glória, ver-lhe
o rosto resplendente como o sol, as vestes brilhantes
como a luz; ver Moisés e Elias, que lhe vinham
prestar homenagem, que o reconheciam por Mestre;
Moisrás, por quem foi dada a lei; Elias, o mais ercâÍr-
tador dos profetas; ver tudo isso, com os três bem-
amados apóstolos do Salvador, Pedro, Tiago e ]oão!
Quem não diria com Pedro: verdadeiramente, como
e bom ficar aqui! Contemplemos, ó minha alma,
contemplemos Jesus na glOria!

Mas, que nuvem majestosa nos envolve? Estou
prêso de temor, como os três apóstolos! E não é
tudo. Eis algo mais formidável 'ainda. Uma voz,
uma voz de trovão se f.az ouvir: "Êste é meu filho
muito amado, em quem coloquei tôda a minha afeição.
Escutai-o!" Ah, como os apóstolos, prosterrerro-flos,
com a face contra a terra e adoremos, adoremos o
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Pai que fala, adoremos o Filho de quem Êle falã.
Moisés e Elias se retiraram. Eram os servidores.
Conosco está sômente )esus, o Filho único do Pai.
ó |esus, eu vos adoro, eu vos escuto! |a não tenho
necessidade de Elias, nem de Moisés. Eram êles os
servidores que anunciavam o mestre. ' Ó Jesus, sois
o mestre dêles e o meu.

Ó fesus, meu divino mestre, ousaria eü perguÍr-
tar-vos o gue faláveis com Moisés e Elias? Vosso
santo evangelho mo ensina. Dizíeis, a respeito da
vossa saída do mundo, que ireis cumprir em leru-
salém, isto é, faláveis também da vossa paixão e

morte próximas. Como? Faláveis disso, na vossa
glória? É que ainda não era a voss'a glória do céu.
Era apenas um fraco raio escapa.do sôbre a terra.
Para entrar na vossa glória inÍinita, vos eta ainda
necessário sofrer muito. Ah, compreendo agora por
que o Evangelho acrescenta que Pedro não sabia o
que dizia: êle queria ficar no Tabor, ao passo que
era necessário caminhar para o Calvário. Todavia,
eu não sabia melhor do que êle. Desçamos, desça-
mos com |esus e, em lugar da glória, prepareÍrlo-oos
para meditar os sofrimentos.

I

***
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JESUS ANUNCIA AOS APÓSTOLOS

QUE O TEMPO DA SUA MORTE SE
APROXIMA.

Após terem descido do Tabor, ]esus curou um
jovem possesso do demônio e, eÍtr seguida, atravessou
a Galiléia , paÍa se dirigir a Jerusalém. Não gue
ninguém o soubesse. Ao contrário, enguanto todos
ainda estavam admirados dos milagres gue operara,
disse aos discípulos: "Guardai bem o gue vos direi.
O Filho do homem deve ser entregue às mãos dos
homens. Matá-lo-ão e, depois de morto, ressuscitarâ
ao terceiro dia." Êles, porém, ignoravam o gue )esus
gueria dizer com essas palavras. Foram pronuncia-
das para êles, de maneira gue não as entendessem.
E temiam interrogá-lo a respeito. Ficaram, pois,
muito aflitos. Como agui é diferente do que vimos
no Tabor! Compartilhemos da tristeza dos apóstolos.

Os bem-âverturados apóstolos haviam visto os
milagres de fesus. Três dentre êles lhe tinham visto
a glória no alto da montanha santa, Todos o tinham
ouvido dizer que o reino dos céus se encontrava pró-
ximo. Podiam, pois, crer que essas coisas magníficas
iam realizar-se, que o mestre ia ser reconhecido rei
de Israel e gue êles teriam os primeiros lugares no
reino de fesus. E eis gue, ao invés de glória e de
realeza, lhes f.ala de sofrimentos, de opróbrios e de
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morte. Ah, compreendo gue tivessem dificuldade em
entender essa linguagem. Somos como êles: enquanto
Jesus nos fala de reinado, nos f.az ver milagres, nos
conduz ao Tabor, seguimo-lo com alegria e lhe dize-
mos com pÍazer: Senhor, como é bom estar convosco!
Mas, guando nos fala de sofrer, de ser humilhado,
de morrer, de segui-lo ao Calvário, nos fazemos de
surdos, tememos interrog â-lo, temos mêdo de coln-
preender. Senhor, tende piedade de nós! Fortale-
cei-nos com a vossa g{aç'a, pois somos ainda muito
fracos.

Sim, meu |esus, eis como sou. No fervor da
oração, sinto-me pronto a vos seguir até ao Calvário,
a tudo suportar por amor a vós, Mas, guando me

faz.eis ver de perto os sofrimentos, as humilhações,
a morte, sinto-me fraco, temo, tremo, quase sucumbo.
Não o permitais, porém, Senhor. Fortalecei-rre ,

Senhor, fortif icai-Írle , e vos seguirei ao Calvário,
como ao Tabor.

***
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PERGUNTA AMBICIOSA DOS FILHOS
DE ZEBEDEU.

O que nos faz ver bem como o homem é mise-
rável, e como tem necessidade de ser renovado pela
graça do Espírito Santo para gozar das coisas de
Deus, e se desligar de si mesmo, é o que aconteceu
aos apóstclos. Após tudo o gue o Senhor acabava
de lhes dizer, discutiam secretamente entre si para
saber quem seria o maior no reino. Imaginavam
sempre um reino neste mundo. Dois, Tiago e foão,
chegaram a pedir à mãe que rogasse a )esus Íazer,
no seu reino, um dos filhos sentar-se-lhe à direita e
outro à esquerda. Não sabeis o que estais pedindo,
respondeu |esus: podereis beber do cálice que eu
beberei? Falais da glória e não pensais nos sofri-
mentos que necessários são para que a atinjamos.
Podemos, disseram êles. |esus aceitou o oferecimento
dêles, mas os enviou ao Pai, para a reco,nlpensa. E
que o primeiro lugar no céu caberá ao mais humilde.
E eles não eram ainda suficientemente humildes. NOs
os veremos bem diferentes, quando o Espírito Santo
sôbre êles descer. Ambiciosos que se mostram agora,
transformarão essa ambição em vontade de sofrer
humilhações.

Os dez outros Íicaram indign'ados com a peÍ-
gunta dos dois irmãos: uns e outros eram ainda igual-
mente imperfeitos. Mas, |esus os chamou e lhes
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disse: sabeis gue aquêles gue são tidos como mestres
das nações mandam, e os grandes as tratam com
poder absoluto. Não acontecerá o mesmo convosco.
Todavia, quem guiser ser o maior, será vosso minis-
tro e guem quiser ser o primeiro dentre vós será
o servidor de todos, porque o Filho do homem não
veio para ser servido, mas para servir e para dar a
vida pela redenção de grande número de homens.
Eis, pois, o que realmente torna o homem grande,
grande diante de Deus, isto é, ser o mais humilde,
ser o servidor de todos. |esus não sômente no-lo
diz, mas ainda nos dá o exemplo.

ó meu Salvador, vossos bem-aventurados após-
tolos compreenderam, por fim, essa palavra dificil.
Compreenderam-na quando o Espírito Santo sôbre
êles desceu. Desde então, ao invés de disputarem
entre si o primeiro lug ar, rejubilam-se por terem sido
julgados dignos de sofrer, por vosso nome, tôda sorte
de sofrimentos. Mas nós, quando a compreendere-
mos? Quando, sobretudo, a praticaremos? Quando
disputaremos quem será o menor, o mais humilde, o
mais disposto a ser o servidor dos outros; em uma
palavra, quando disputaremos quem vos será mais
semelha nte?

I

***
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RESSURRETÇÃO DE LAZARO.

Como os apóstolos espetavam ver o divino
Mestre restabelecer o reino de Israel, não podiam
conceber que devesse sofrer e morrer. Para fazê-los
entender que, se sofria e morria , eÍa porque o queria,
e que mesmo após morto poderia f.azet coisas ainda
mais maravilhosas do que 'as que esperavam, ressus-

citou um morto, enterrado, havia quatro dias. Tra-
tava-se de Lâzaro, irmão de Marta e de Maria.
)esus amava os três e freqüentemente se hospedava
na casa dêles. Lâzaro adoeceu e morreu. ]esus,
que se encontrava bem distante, disse aos discípulos:
Lâzaro, nosso amigo, dorme. Mas eu o acordarei.
Os discípulos the disseram: Senhor, se dorme, será
curado. Pensavam que se tratasse de sono. |esus
lhes disse, então, claramente gue Lâzaro estava
morto, fazendo-os entender que, para êle, acordar
alguém da morte não era mais dificil do que acordar
alguém do sono ordinário. Cremos no poder de

Jesus e o admiramos. Admiramos também e amamos
esta palavra : Lâzaro, nosso amigo. Como |esus é
bom! E como é bom possuir um amigo assim!

Acompanhemos ]esus com os apóstolos. Marta
e Maria vêm-lhe ao encontro e lhe dizem, chorando:
Senhor, se tivésseis estado aqui, nosso irmão não
teria morrido. "Vosso irmão ressuscit:ara" , diz |esus.
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"Eu sou a ressurreição e a vida; aquêle que crê em
mim, viverá, ainda gue morto; e quem vive e crê em
mim, não morrerâ eternamente. Onde o pusestes?"
Ao mesmo tempo, vendo Marta e Maria chorar,
bem como todos os presentes, chorou também. De-
pois, ordenando retirasse a pedra colocada à entrada
da sepultura, exclamou em voz bem alta: "Lâzaro,
vem para [ora!" E imediatamente, o morto saiu, com
as mãos e os pés ligados e a face envolta em pano
branco. |esus disse aos presentes: "Tirai-lhe os
panos e deixai-o ir." Ainda uma vez, admiremos o
poder de |esus. Mas, admiremos-lhe a bondade,
que o Íaz chorar com os gue choram.

Ah, se como Lâzaro, tivéssemos sido chamados
à vida por |esus, quatro dias depois de mortos, qual
não seria por êle nosso amor e nosso reconhecimento!
Mas, isso não nos aconteceu? Quando cometemos
um pecado mortal, não estamos mortos para Deus?
Não estamos como que dentro de um sepulcro?
Nossos maus hábitos, nossas más ligações, o mau
exemplo do mundo não são como que lençóis Íror-
tuários gue nos envolvem de todos os lados, como
grande pedra que nos impede voltar à vida? Quem
tirou essa pedra? Quem nos chamou da morte? Não
foi |esus, por'sua graça? Não foi êle quem nos desa-
marrou, por seus ministros, no sacramento da peni-
tência? Qual não deve ser, pois, nosso reconhecimento
e nosso amor! Mas, que foram êles atê agora?
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PAIXÃO DE JESUS CRISTO SEGUNDO

DAVI

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
Consideram-se essas palavras um lamento de |esus,
sôbre a cruz, dirigido ao Pai. Mas ê menos uma
lamentação do gue o cumprimento de uma profecia.
Essas são as primeiras palavras do salmo vinte e
uln, no qual o Messias descreve a própria paixão,
pela bôca do ancestral Davi. Diz, após as primeiras
palavras: Nossos pais esperaram em vós; esperaram
em vós e vós os libertastes. Quanto a mim, sou um
verme da terra e não um homem. Sou o opróbrio dos
homens e o rebotalho do populacho. Todos quanto
me vêem, De insultam. Com o desprêzo nos lábios,
menearam a cabeça, dizendo: Colocou sua esperança
em Deus, gue Deus o libertel Que Deus o salve!
Que Deus o salve, pois nêle se compÍaz! Minhas
fôrças sesaram como a argila. Minha língua pren-
deu-se ao palato e vós -ã .orduzistes a "poeira 

da
morte. Cães devoradores me cercaram e o conselho
dos maus me assaltou. Transpassaram minhas mãos
e os meus pés e contaram todos os meus ossos. OIha-
ram-me e me consideraram atentamente. Dividiram
entre si minhas vestes e sôbre minha túnica lançaram
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a sorte. Quem não reconheceria aqui os soldados
que dividiram entre si as vestes de |esus, depois de
lhe terem traspassado as mãos e os pés para pregá-lo
à cruz? Quem não reconheceria os escribas e os
fariseus, eue, passando diante da cÍt)z, sacudiam a'
cabeça e insultavam fesus nos têrmos que Davi havia
predito, milhares de anos antes?

Mas, nesse mesmo salmo, em que o Messias
anuncia claramente sua paixão, anuncia também a
glória que deve seguir-lhe a morte, a propagação da
Igreja, a conversão dos gentios, nossa conversão.
Transmitirei, diz ele ao Pai, transmitirei vosso nome
aos meus irmãos. Eu vos louvarei no meio da Igreja.
Meu louvor será diante de vós na grande lgreja.
Darei meus votos na presença dos que temem a Deus.
Os pobres comerão e serão saciados. Os que procuram
o Senhor, louvá-lo-ão. Tôdas as extremidades da terra
se lembrarão do Senhor e se converterão a êle. E
tôdas as famílias das nações o adorarão. Porgue o
poder pertence ao Senhor. E ele dominará sôbre as
nações. Essas nações, de gue f.ala, eram os gentios,
os pagãos, que tinham esquecido Deus. NOs perten-
cíamos ao número dêstes, ou melhor, nossos pais.
Quando, porém, )esus Cristo, pela pregação dos
apóstolos, deu 'a conhecer o nome e os louvores de
Deus, seu Pai, ÍLd Igreja, na grande Igreja católica,
nós também, gue nos encontramos nos extremos da
terra, nos lembramos de Deus, nos convertemos a
êle, tornamo-nos seus filhos. ]esus nos chama irmãos.
Comemos à mesma mesa gue êle e nos saciamos dos
seus dons.

Admiremos com que exatidão Davi predisse,
milhares de anos antes, o gue vemos cumprir-se três
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mil anos depois. Louvemos a Deus na grande Igreja.
Louvemos-lhe a misericórdia infinita. Louvemo-lo de
modo particular, nós gue fomos por êle convertidos
dos confins da terra. Trabalhemos, para gue seja
conhecido e amado por tôda parte.
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O PROFETA JONAS, FIGURA DE

JESUS CRISTO.

Nínive foi a primeira ou
do mundo pagão reunido rio.
Babilonia foi a segunda, e eus
enviou a |onas a Nínive. O Brofeta obedeceu apenas
na segunda yez, Por isso, sentiu-se penetrado da
mais viva dor, Eis a causa misteriosa disso. A capi-
tal da gentilidade se converte apenas com a pregação,
cria em Deus com fe eficaz, pÍevenia sua destruição
como cidade, destruindo-se ela própria, na medida
em que era culpada, enguanto via Israel, favorecido
com tantas graças, advertido, ameaçado continua-
mente por inúmeros profetas, abandonar, destruir os
altares do verdadeiro Deus, entregar-se aos ídolos,
e f.azer esforços para apressar os castigos de que já
estava ameaçado. No que estava acontecendo, via
êle, talvez o gue estaria para acontecer mais tarde.
À gentilidade inteira, seguindo o exemplo Ce Nínive,
se vcltorr para Deus, tomando na Igreja de Cristo
o lugar de Israel impenitente e reprovado. E Roma,
tornada cristã, tomou o lugar de ]erusalem rejeitada.

|onas não era apenas profeta, mas também uma
profecia. Foi enviado paÍa pregar a penitência à
capital da gentilidade: Cristo será Cristo para pregar
a penitênçia à gentilidade inteira. |onas não guis a
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princípio ser o apóstolo de Nínive: Cristo não quis
ouvir, a princípio, a Cananeana, nem enviar os após-
tolos às nações. |onas, guerendo limitar seu minis-
tgrio ao povo de Israel ünicamente, provocou uma
tempestade, em meio à gual dormia sono profundo:
Cristo, enviando os apóstolos sômente às ovelhas da
casa de Israel, levanta contra si, no próprio seio de
Israel, furiosa conjuração, durante a qual está calmo,
como quando dcrme na barca durante a tempestade.
|onas, atirado ao mar, Iivrado humanamente da
rnorte, ê o salvador dos gue estavam com êle no
navio: Cristo, imerso em um mar de aflições, levado
à morte segundo 'a naturez:a humana, é o salvador
dos que estão com êle dentro da mesma barca. |onas,
dentro do ventre da baleia, como gue dentro de um
inferno vivo, louva a Deus e Ihe celebra as maravi-
lhas e o bendiz, por causa da liberdade próxima:
Cristo, descendo aos infernos, às partes inferiores da
terra, anuncia as maravilhas de Deus aos próprios
detidos. E, livre de entre os mortos, com alei feltela
a ressurreição próxima. |onas fica três dias e trê.s
noites dentro do ventre da baleia. Assim, o Filho
do homem, o próprio |esus Cristo é quem diz, i.icarâ
três dias e três noites no coração da terra. fonas,
voltado do meio das águas, sai da |udéia e converte
a primeira capital da gentilidade: Cristo, ressuscitado
de entre os mortos, envia os apóstolos até os confins
da terra. E, com a última capital da gentilidade,
converteu a gentilidade inteira. ]onas, vendo â cor-
versão de Nínive e a impenitência de Israel, deseja
a morte de dor: Cristo, na pessoa de São Paulo,
vendo a conversão da gentilidade, e endurecimento
dos judeus, gue são seus irmãos, deseja, na dor, ser
anatematizado por êles.
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Meu Deus, como vossa sabedoria é admirável!
Como sabeis predizer, eÍl um só acontecimento, bem
como figurar séculos antes, uma multidão de âcoÍt-
tecimentos e maravilhas que irão acontecer! Meu
Deus, aumentai nossa f.ê, o amor e a compreensão
de vossa santa palavra.
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ISAÍAS.

Isaías profetizo,u oito séculos antes 9q ]esus
Cristo. Eis ccmo descreveu a paixão do Messias:
O Eterno mostrou o braço da sua santidade aos olhos
de tôdas as nações e tôdas as regiões da terra verão

o Salvador que nosso Deus nos deve enviar. Ap'are-
cerá em glóiia diante dos mortais, e em forma des-
prezível ãos olhos dos filhos dos homens- Regará
a multidão das nações com a aspersão do próprio
sangue. Os reis se conservarão diante dêle em silên-
cio, porque aquêles a guem não foi anuciado vê-lo-ão
também. E os gue nunca ouviram falar dêle, contem-
plá-lo-ão. Êle Áe erguerá como frágil arbusto diante
do Eterno, e como téb"t to que sai da terra sêca. É
sem beleza e sem brilho. NOs o vimos e não tinha
nada que atraísse a atenção. Por isso, não o conhe-
."nor. Pareceu-floS objeto de desptêzo, o último dos

homens, homem de dores, habituado a sofrer. O
rosto lhe estava como que escondido, e parecia des-
preziveL Dele náo f.izemos caso. Verdadeiramente,
iorno, sôbre si nossos languores e nossas dores. Nós
o consideramos um leprõso, um homem batido de
Deus e humilhado. Mas Íoi coberto de feridas, por
nossa causa. Foi batido por nossos crimes. O castigo
que nos deveria conceáer a paz caiu sôbre êle e
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fomos curados pelas iniqüidades gue sofreu. Nos
nos havíamos afastado e estávamós perdidos como
ovelhas errantes. Cada um de nós ástava fora do
norte, pata seguir o próprio caminho. E o Senhor
o cobriu com a inigüidade de todos nós. ó meu
)esus, guem poderia predizer, com tanta antecedência
o que iríeis sofrer, senão vós mesmoí

E não é tudo. o profeta continua: Êle foi sacri-
Íicado, porgue assim quis. E nem sequer abriu a
bôca. será conduzido à morte como orráhu. Ficará
em -silêncio, sem abrir a bôca, como cordeiro diante
do tosquia_dor. Foi erguido do meio das angústias,
do meio de um julgamento. Quem lhe contará a
geração ou a posteridade, pois foi suprimido da terra
dos viventes? Eu o açoitei pcr cau.ã do. crimes do
1neu povo. Ímpios guardar-lhe-ão o sepulcro e um
homem rico o sepultará, guando morto, porque não
cometeu nenhuma iniqüidade e a mentira jamais lhe
estêve na bôca. E o Eterno guis quebrá-lo na sua
f.ragueza, Livrpu-lhe a alma pálo pácado. Por isso,

1erá seu povo durar muito tempo e a vontade de
Deus será cumprida felizmente pelo modo por que
agirá. Verá o fruto daquilo qr" sua aláa tiver
sofrido. Como meu servidor é justo, justificará por
sua doutrina grande número de homens e sôbrá si
tomará as inigüidades dcles. É por isso gue lhe darei,
c-omo partilha, grande multidão de pessoas. E êle
distribuirá os despojos dos fortes, visto que livrou a
alma da morte e visto que foi enviado para o meio
dos celerados. Carregou os pecados da multidão e
intercedeu pelos violadores da lei.

O |esus, quem não vos reconheceria nessas pala-
vras? Quem não vos reconheceria carregado das
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nossas inigüidades, crucificado entre dois ladrões,
orando por vossos carrascos, sepultado no túmulo de

|osé de Arim atêia, guardado pelos soldados romanos
; santificando, por vossa morte, uma multidão de
homens? Nós somos parte dêles. Oxalá possamos

assemelhar-nos a vós! Oxalá Possamcs, em nossos

sofrimentos, imitar vossa paciência e humildade!

Í*Í
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COMPAIXÃO DA SANTA VIRGEM.

ó minha alma, escutemos hoje o tema de medi-
taçáo que a lgreja nos propõe no cântico gue conheces.
A Mãe das dores estava em pé, perto da cÍuz, da
gual pendia seu Filho, desfeita em pranto, com a
alma imersa na triste za e no abatimento, traspassada
por uma espada. Como se encontrava triste e aflita
essa Mãe bendita do Filho único! Acabrunhada,
sofria, tremia, vendo as dores que o Filho adorado
padecia. Qual o homem gue não choraria, se visse
a Mãe do Cristo em semelhante sofrimento? Quem
não se comoveria, diante dêsse espetáculo? Foi pelos
pecados' de seu povo que viu |esus nos tormentos,
dilacerado pelas chicotadas. Viu o Filho bem amado
dar o último suspiro e morrer.

ó Mãe dulcíssima, fonte do amor divino! Fazei-
me sentir a violência de vossa dor, f.azei-me chorar
convosco. Que meu coração se inflame do amor de
)esus, meu Deus. Que eu lhe seja sempre agradável.
ó Santa Mãe, concedei-Íle essa graça, eu vo-lâ su-
plico. Imprimi as chagas do Crucificado, imprimi-as
bem profundamente em meu coração. Vosso Filho,
coberto de feridas, dignou-se sofrer por mim. Oh,
dividi comigo as penas dele. Fazei-me chorar since-
ramente convosco e gue eu compartilhe do sofrimento
de |esus crucificado, todo o tempo em gue viver.
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Estar de pé convosco, âo pé da cruz e chorar de todo

com essa cÍt)z, por amor a vosso Filho, Fazei com
que me inflame, ffie consuma nesse amor, gue seja
deÍendido por vós no dia do iulgamento. Guardai-
me na cÍuz de |esus, protegei-me por sua morte,
consolai-Íle por sua graça. E quando eu morrer,
levai minha alma para a glória do paraí.so. Assim
seja.

+iÉa
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O PROFETA JEREMIAS, OUTRA
FIGURA DE .JESUS

]eremias foi um dos mais santos homens da
antiga lei. Foi o único dentre todos os profetas que
foi santifrcado jâ no seio da genitora. Foi uma áas
maiores figuras do Santo dos santos. Anunciou du-
rante guarenta e cinco anos, ao povo de Israel, duas
verdades terríveis: a destruição de Jerusalém e do
templo e a inexistência de meios para evitâ-la. Devia
o povo f.azer penitência e submeter-se a todos os
decretos da justiça divina. Não foi escutado. Ao
contrário, serviu de objeto de mofa a todo o povo.
Foi coberto de amarguras, embriagado de absinto,
batido na.s faces, ultrajado. Era como um cordeiro
inocente e doce que é levado ao sacrifício. Um dia,
os sacrificadores, os falsos profetas e todo o povo o
agarraram, dizendo unânimemente: Deve morrer!
Merece a morte! Os príncipes dos sacerdotes e os
escribas se serviram das mesmas palavras para co[-
denar fesus à morte. Tanta é a semelhança existente
entre o Salvador e o profeta.

Jeremias representa fesus Cristo até mesmo na
sepultura. Algum tempo depois de ter sido condenado
à morte, foi descido ao fundo de uma fossa profunda,
em uma cisterna, sem âgua, porém repleta de lama.
Lá foi deixado alguns dias. Teria perecido, se um
estrangeiro, um etíope, tocado de compaixão, não lhe
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tivesse clado, secretamente, alimento e bebida, e não
o tivesse retirado de la. ]eremias, entretanto, sofria
tudo ccm paciência. Bem longe de desejar mal aos
perseguidores, chorava e orava dia e noite, pelo
povo. "Quem mudará minha cabeça em água, dizia
êle, quem Í.aú lágrimas correr-rne dos olhos por
aquêles compatriotas que foram mortos na iniqüida-
de?" É a imagem clara de ]esus Cristo, chorando, da
cruz, sôbre a ingrata |erusalém e rezando poÍ âssâs-
sinos.

Depois de morto, |eremias tornou-se salvador
do povo de Israel. |udas Macabeu o viu na glória,
cercado de grande majestade. Eis, disse-lhe uma
voz, o verdadeiro amlgo de teus irmãos e do povo
de Israel. E êle quem pede pelo povo e pela cidade
santa. É ]eremias, o profeta de Deus. Ao mesmo
tempo, ]eremias deu a Macabeu uma espada de ouro,
para êste derrubar todos os inimigos do povo de
Israel. |esus Cristo também, morrendo, tornou-se
salvador de todos os homens. Entrado na glória do
céu, intercede sem cessar por nós junto do Pai e nos
concede tôdas as graças necessárias para vencermos
todos os inimigos da nossa salvação.

I
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ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS
EM JERUSALÉM

E tOda a cidade, comovida, perguntava: Quem
é êste? Mas os povos respondiam: É |esus o pro-
feta, de Nazaré da Galileia. É ]esus que ressuscitou
Lâzato, que deu a vista ao cego de nascença, que
curou os doentes, que nos alimentou no deserto. E
a multidão estendia as vestes à passagem do Mestre.
Alguns se serviram de ramos verdes. E a multidão
que precedia e a que seguia, com ramos de palmeiras,
gritava entusiasmada: Hosana ao Filho de Davi!
Viva o Rei de Israel! Bendito aquêle que vem em
nome do Senhor! Bendito se;'a o reino que vem, o
reino de Davi nosso Pai! Hosana ao mais alto dos
céus! Ó meus irmãos, juntemos nossas aclamações
às de todo o povo. |esus as receberá. Os fariseus
lhe disseÍam: Mestre, f.aze teus discípulos calar-se.
A resposta foi: Declaro-vos gue, se êstes se calarem,
as pedras prorromperão em exclamações.

Quando os imperadores romanos entravam
triunfalmente na capital, todo o senado e o povo iam
na frente com roupas de festa. As ruas por onde
deviam passar eram cobertas de Ílôres odoríferas.
Queimava-se perfume. O triunfador, precedido do
senado e do povo romano, seguido do exército, ia
em magnífico carro, puxado por guatro cavalos bran-
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cos, algumas vêzes por quatro elefantes. Diante dêle,

caminhavam, acorrentados, os reis e os generais ini-
migos vencidos cidades

coãquistadas. E que êle

podia acreditar-s escravo

ficava-lhe postado às costa e-Ç-uâo-

do em qrurrdo : Lemb ra,-te. Vosso
triunfo é bem diferente, ó ha riem

senado nem exército . É a multidão dos discípulos
que instruístes, dos doentes que curastes. Ao invés

á" ."rto magnífico, tendes uma montaria de pobre:
um jumentinho cuja sela eram os mantos dos vossos

discípulos. Na verdade, ó |esus, eu vosso escravo,

sinto-me inclinado á vos dizet: Mas, lembrâi-vos
de que sc,is Deusl É que, para nos ensinar a humil-
dadã, quisestes ser humild t até no vosso triunfo. LIm
profetá o havia prenunciado da seguinte forma: Di-
zei à filha de Sião , a lerusalém: Eis que teu rei vem

a ti cheio de doçura, montado em uma jumenta e

sôbre o f;lho daquela que está sob o jugo. Assim

sendo, entrai, ó fesus, ó rei de doçura e de graça,

entrai na vossa cidade santa. Entrai, principalmente,
no meu coração.

E fesus entrou no templo de Deus. E cegos e
ccxos áet" se aproximaram, dentro do templo. E

]esus os curou todos. Mas os príncipes dos sacerdo-
tes e os escribas, ao verem o que acabara de f.azet,

e ouvindo as crianças exclamar no templo: Hosana
ao Filho de Davi! encheram-se de indignação. E
the disseram:

Ouves o que clizem êstes?

]esus lhes respondeu:

441
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Sim. Mas vó.s mesmos não lestes estas palã-
vras: É da bôca das crianças e dos que estão sendo
amamentados que tivestes o melhor louvor?

ó Jesus, como amo essa palavra! Então, e da
bôca das crianças que me destes para instruir, que
sai o melhor louvor, a oração mais agradável? Com
que novo amor e com que novo zêlo, vou com êles
aprender a Íezar, a cantar vossos louvores.

aa.t
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TRAIÇÃO DE JUDAS

o incumbido da bôlsa na qual se colocavam as esmolas

feitas ao Salvador. Roúbava uma parte. Quando
Maria, irmã de Lâzaro, espalhou sôbre a cabeça de

)esus um frasco de perfume precioso, murmu(ou em

vOz alta, Censurando-lhe o atO: "Podef-Se-iâ vender

avateza, a imp uÍeza, ou gualguer outra paixão que

negligenciaríamos combater, nos conduza a algo se-

melhante.
O traidor procura a ocasião de cumprir com o

contrata,Jo. Exãcutá -lo-â na festa da Páscoa. |esus
lava os pés aos apóstolos e ao próprio |udas. Êste
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nem seguer se comove. |esus institui o sacramento
do amor e se dá aos discípulos. ' ]udas não se sentiu
tocado. Aos primeiros crimes acrescen ta a comunhão
indigna. |esus se perturba e diz aos discípulos com
profunda dor: Em verdade, em verdade vos digo,
um de vós me trairá! Assustados, os discípulos lhe

Melhor seria para êle não ter nascido. )udas não se
comoveu. Ao contrário, foi advertir os judeus de
gue a ocasião era favorável. Êle mesmo os conduzirá
ao jardim das Oliveiras e lhes entregará ]esus, por
um beijo. Meu Deus! Meu Deus! 8r" é-o homãm,
se um .apóstolo pôde tornar-se o mais infame. dos
traidores? Quem poderá confiar em si mesmo? Meu
Deus, tende piedade de nós!

Ma-s o infeliz fudas não se reconhecerá de forma

gl d". desespêro. Tal Íoi o Íim de um apóstolo! Meu
Deus! Quem ousará jamais trangüil izar)se a respeito
da santidade da sua vocação, du santidade do seu
estado, da santidade da comunidade em gue vive?
Quem não procurará a salvação com temorí

tt rt ?B
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drz-ihes, está triste atê a morte. Ficai comigo e

vêzes fesus vem a êles, e, três vêzes os encontra
dormindo, vencidos de tristeza e de sono. Assim,
nenhuma consolação para fesus, da parte dos homells.

É pouco ser abandonado pelos homens. Jesus
se apresenta ao Pai, mas se apresenta carregadg de
todos os crimes do mundo, inclusive os meus. Essa
visão catisa tão vivo horror à santa humanidade, que
ela parece sucumbir. A morte próxima da ctuz a

transtorna. muito menos. Três vêzes, e cada uma
durante uma hora, fesus suplica ao Pai que o livre
dessa inexprimível confusão e dor. Meu Pai, tudo
vos é possível. Afastai de mim êste cálice. Todavia
não se f.aça a minha vontade, mas a vossa. Meu
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Pai, se possível, gue êste cálice se afaste de mim!
Todavia, não como eu quero, mas como vós o guereis.
Meu Pai, se êste cálice não pode passar, sem que o
beba, gue se faça a vcssa vontade." Nenhumâ co,n-
solação nessa tristeza, nenhuma consolação nem da
parte dos homens nem da parte de Deus. Deve sôzi-
nho beber o cálice da amargura, até às f.ezes. Sua
santa humanidade se encontra em violenta agonia.
o sangue lhe corre como suor. vcde e conslderai
se há tristeza maior do que a de ]esus.

ó minha alma, se Deus nos experimenta pela
tristeza e pela lflição interior, lembremo-nos de ]ãsus
agonizante. [.rnamos nossa tristeza à dêle, nossa
aflição à aflição de cristo. Digamos com êler Meu
.Pqi, se p_ossível, gue êste cáhcã passe sem gue eu o
beba! Mas acrescentemos, com êle: Todavia, não
se faça o que guero, mas o que quereis vós. Bebamos,
como êle, o cálice de amargura e, se necessário, até
às f.ezes. É nessa resigna(ão completa que ercoÍr-
traremos nossa fôrça e salvação pela gráçu e pela
glória de Jesus agonizante.

aas
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NEGAÇÃO DE PEDRO

Todavia, uma criada do grande sacerdote, a

porteira, indo até onde Pedro se estava esquentando
ã considerando-o atentamente à luz do fogo, disse:
"Tu também estavas com |esus de Nazaré". Mas
êle o negou diante de todos os presentes, dizendo:
"Mulher, não o conheço sequer. Não sei a quem te

jardim? Certamente deves ser dê]es, pois és galileu.
Teu modo de Íalar o denuncia". Pedro, pela terceira

prisão e à morte? E quando êle te respondeu qu9,
mais tarde, haverias de f.azê-lo, mas não naquele
momento, não afirmaste gue o farias, e gue, mesmo
que os outros o negassem, lhe Permanecerias fiel?
E eis gue o negas três vêzes, diante da criadagem.
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ó meu Deus, quem não tremeria, quem não
desconfiaria de si mesmo? Quem não reconheceria
humildemente que ê fraco? Confessemo-lo: Não
e_speremos que o Senhor nos diga: "Tu não podes".
Confessemos-lhe nossa impotência, com reéeio de
que êle nos faça reconhecê-lo por uma queda. Pedro
queria sinceramente seguir a Jesus. Mas não sabia
ainda como a vontade do homem ê fraca, como temos
necessidade da graça de Deus para querermos com
f.irmeza e constância. Se o tivesse sabido, não teria
dito: Posso. Quero. Irei. Mas: Senhor, ajudai
minha f.raqueza. Fazei-me querer dessa maneira, vós,
a quem nada ê impossível. Quero-o jâ de certa
forma. E e efeito da vossa graça. A vós a glória
dêste fraco comêço de boa vontade. Mas, terminai
vossa obra, dai-lhe o último toque, pois sômente vós
podeis terminar em nós o que de bom só vós podeis
começar.

Pedro falava _ainda, quando o galo cantou pela
legunda vez. O Senhor, ao voltar, olhou para êle.
Pedro, então, se lembrou da palavra que i..r. lhe
havia dito: "Antes que o galo cante duas vêzes, tu
me negalas três." E, retirando-se, chorou àÍÍtàÍgã-
mente. ]esus o olha: êle se levanta e se retira,
começand.o a sentir que não devia ir ao lugar de onde
não se pode retirar muito cedo. Pobre Pedro! Se
lá ficasse, talvez tornasse a negar a Cristo. Apren-
damos com o exemplo de tão grande apóstolo. 

- 
Por

ter confiado em si mesmo, caiu, à voz de uma criada.

?B*?B
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INSTITUIÇÃO DO SACRIFÍCIO DA
MISSA E DA COMUNHÃO

Amanhã, flâ mesma montanha eir que Abraão
imolou outrora, seu filho unico Isaac, ]esus Cristo,
filho único de Deus será imolado para glória do Pai
e para salvação dos homens. Corno Abel, será
conduzido por seu irmão o judeu, e morto no campo.
Amanhã, pois, |esus cumprirá o sacrifício dos dois
maiores sacriÍícios do mundo antigo: o de Abel e o
de Abraão. Mas, a partir de hoje, dar-se-á outro
não rnencs célebre, o de Melquisedec, imolando a
si próprio misticamente no sacrifício da missa. A
partir de hoje, oferecerá o pão e o vinho, mudando
o primei;:o em .seu corpo e o segundo em seu sangue;
nesse mesmo corpo que será entregue e morto por
nós, e nesse mesmo sangue que será derramado por
nós na cÍLtz. Adoremos êsse pontíÍice eterno, que
institui hoje o sacrifÍcio da missa e nela realiza a
figura de todos os antigos sacrifícios, renovando e
continuando, atê o fim do mundo, o sacrifício da
cÍtJz. Roguemos-lhe que nos faça compreender tão
grandes mistéríos.

Melquisedec, apos ter oferecido pão e vinho,
como saeerdote do Altíssimo, os distribui aos gue
haviam combatido e vencido com Abraão. Da mesma
forma, ]esus Cristo, o pontífice eterno, distribui aos
discípulos a vítima que acaba de oferecer: "Tomai e
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comei, êste é meu corpo gue será entregue por vós.
Tomai e bebei, êste é meu sangue, que será derra-
mado por vós. Fazzi isto em memória de mim."
o sacrifício admirável, no qual f esus Cristo se oferece
a Deus, .ceu Pai, para o adorar conosco e por nós,
agradecar-lhe conosco e p9Í nós, pedir-lhe perdão
conosco e por nós; admirável sacrifício, no qual ]esus
Cristo, oferecendo-se a Deus seu Pai, se dá a nós,
para nos mudar nêle, e nos transformar, com êle,

em um mesmo sacrifício, uma mesma vítimal

Antes de dar a santa comunhão aos apóstolos,

]esus lhes lava os prás, para purificá-los das menores
Íaltas. Roguemos-lhe queira purificar-ÍIos da lrte s-
ma f.>rm a, paÍa náo Í.azermos comunhão indigna como

]udas, mas para nos santificarmos cada vez mais e
nos tornarmos mais fervorosos. Ainda, para que dela
retiremos sempre mais graças e amor.

*as
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O CAMINHO DA CRUZ

Para fesus, a vida inteira foi um caminho da
cÍ1J2, [Jm caminho para chegar à cruz, um caminho
para levar a cÍ1J2, paÍa morrer. Que podemo s f.azet
de melhor neste dia, do que seguir a |esus nesse

caminho de dor? Do ]ardim das Oliveiras, onde se

deixa prender e amarrar como malfeitor, ê arrastado
atê a casa de Anás e Caifás, onde ê esbofeteado,
tratado cle blasfemo e condenado à morte. Na casa
de HeroCes, é tratado de louco e tido como obieto
de mo[a. Em casa de Pilatos, é flagelado, coroado
de espinhos, esbofeteado, coberto de escarros, colrl-
parado a um assassino, e êste lhe é preferido. Todo
o povo, excitado pelos escribas e pelos fariseus, grita
a uma só voz: Crucifica-o! Crucifica-o! Na verdade,
o prcfeta tivera razáo, dizendo: Será coberto de
opróbrios.

ó minha alma, eis |esus carregando a cÍt)z. Ei-lo
que a leva do pretório ao Calvário, como outrora
Isaac a lenha do próprio holocausto. Feliz Simão

. Cirineu, sue o ajuda a levá-la. É seguido de uma
multrdão. Mulheres choram sôbre êle: choremos
com elas, mas choremos sôbre nós mesmos, porque
são os nossos pecadcs a causa de tudo o que vemos.
Ei-lo que chega ao Calvário. Deixa-se pregar na
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cÍ1J2, como Isaac fôra amarrado ao feixe de lenha.

Ei-lo suspenso entre o cêu e a terra, Ílo meio de dois

ladrões. ]esus crucificacio, tende piedade de nós!

Mas ei-lo que ora. Por quem será? Pela santa mãe,

pelo.s discípulos, imersos na dor?' Não. É, pelos

carrascos, "Meu Pai, perdoai-lhes, que não sabem

o que Íazem." |esus crucificado, tende piedade de

nos! Eis que ainda vai falar. A quem? A um dos

ladrões i "Em verdade, te digo, ainda hoie estarás

ela ncs entregamos desde êste momento, não mais

dela queremos nos Separar, com ela ficaremos ao

pé da cÍrtz, com ela vos contemplaremos, e com ela

choraremos.

Pater, in manus tuas commendo spititum meum.

( Pai nas vossas mãos entrego meu espírito ) . Ten-
do-se tornado obediente ate a morte, e morte de cÍ1J2,

considerava ]esus se havia executado tôdas âS vor-
tades do Pai. Vê que ainda não bebeu o fel e o vina-
gre gue tinham sido anunciados por Davi, seu ante-

passado segundo a carne. Imediatamente diz "Te-
nho sêde". E apos ter provado o amargor, acresCeo-

ta: Consumatum est (tudo está ccnsumado ) . Tudo
está cumprido, obedeci em tudo. Meu Pai, em vossas
mãos entiego meu espírito. O |esus moribundo, tende
piedade de nós! Concedei-nos a graça de cumprir
vossas santas vontades tôda nossa vida, e ÍUorrer
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entregando em vossas mãos nossa alma, como
zestes, com relação ao Pai!

No dia 18 de março, na vida de São Cirilo de

Ierusalám, vêem-se ainda outras particularidades edi-.
ficantes sôbre a paixão e morte de Nosso Senhor.

§ê ,â áê
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AS FESTAS DA PÁSCOA

Sábodo Santo

Meu Salvador, urn dos vossos profetas disse

vos haver cedido o túmulo novo, que construíÍa para
si próprio. Feliz também vosso discípulo escondido,
Nicodemos, gue não temeu mostrar-se, parâ vos se-

pultar hcnrcsamente em meio a perfumes. Felizes,
ãn[im, as mulheres que assistiram ao vosso sepulta-
mento. Mas, de onde vêm êsses soldados que guar-
dam vosso tumulo, em plenas trevas? Foram enviados
por vossos inimigos, para impedir gue os discípulos
vos roubem o corpo. Cegos! Daqui a pouco serão
testemunhas da vossa ressurreição.

Esperando que o corpo de |esus ressuscite glo-
rioso e irnortal, desçamos com sua alma aos infernos.
Não aos inf ernos dos condenados, mas às regiões
subterrâneas onde as almas dos justos antigos espe-
ram que o Salvador lhes venha abrir as portas do
cáu. e la que Jesus desce. Que alegria paÍa essas
santas almas! Lâ se encontram os profetas que
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haviam anunciado o nascimento, a vida e a morte de

do a carne, desde Adão ate Noe, e dêste a Abraão.
De Abraão a Davi, e dêste até fosé, seu pai nutrício.
Com gue alegria inefável esperam o cumprimento de

todos os desejos! Com que misto inexplicável de
respeito, de amor, de adoração, de ternura, nossa
primeira máe deverá contemplar aquêle que ê, ao
mesmo tempo, seu Deus e seu filho, e que veio expiar
por tantos sofrimentos o pecado cometido! Nã.o
esqueçamos, todavia, os pequenos de Belem, gue pela
morte sofrida salvaram o proprio Salvador. Êle que
abraÇava e abençoava as crianças da terra, com que
ternura não deverâ acariciar as crianças do céu! Mas,
outros ainda terão parte nos benefícios do Salvador.
São as alnnas dos purgatórios. Sáo Pedro nos ensina
que, entre os contemporâneos de Noé, vários se

converteram a Deus no momento do diluvio e que

fesus lhes anunciou a graça, guando desceu em espí-
rito ao limbo.

ó |esus, que glória a vossa! Satã ousara dizet-
vos: "Se me adorares, dar-te-ei todos os reinos da
terra. E vós repudiastes a proposta com desprêzo.
Fizestes mais, deixastes-vos ser conduzido à morte,
como criatura pecadora e mortal. Acreditava êle ter
triunfado de vós, quando descestes ao impário dêle,
não como seu súdito, mas como seu mestre, QUe -
brando as portas, rompendo os ferrôlhos, libertando
quantos esta.vam cativos e fazendo-o compreender,

-
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bem como todos os seus, que por si mesmos, não

ts'ts
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IESUS RESSUSCITA

Regina coeli laetare: Rainha do céu, alegrai-
vos! ó Maria, cesse o vosso luto, cessem as vossas
lágrimas. Aquêle que tivestes a honra de trazer nas
castas entranhas e de dar à luz em Belém, o Filho de
Deus feito homem, ]esus, gue salvastes do gládio de
Herodes, fugindo para o Egito; ]esus, vosso filho
único, que após três dias de dolorosa inquietude reefl-
contrast,:s no templo, ]esus ressuscitou! Sim, êsse
mesmo |esus que vistes pregado à cÍriz, as mãos e os
pés perfurados com pregos, o lado traspassado por
uma lança, ressuscitcu, está pleno de vida! Conser-
va no corpo as cinco chagas, porém, agora, irradiando
graça e glória. ó Maria, ó mãe, rejubilai-vosl |esus,
vosso filho, ressuscitou. Ressuscitou para não mais
morrer. Ressuscitou como o ha.via anunciado, no
terceiro dia. VOs o sabeis bem, ó Maria. Mas, sinto-
me feliz por vos dizer isso, como uma criancinha
que fala à mãe alguma nova que ela já sabe, mas que
gosta de ouvir repetida sem fim. O minha mãe, chorei
convosco, que eu também me rejubile convosco!

]esus está verdadeiramente ressuscitado. Após
ter clescido aos infernos como o mestre, diante de
quem to<ios os joelhos devem dobrar-se, após ter
feito satã experimentar-lhe o poder invencível, após
ter libertado a Igreja dos primogênitos, a multidão
dos antigos justos, reuniu a alma ao corpo, e, vence-
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dor do inferno e da morte, sai vivo do túmulo. A
terra treme de respeito e de alegria: um anjo desce
do céu como um relâmpago, revolve a pedra do sepul-
cro e sôbre ela se assenta, pleno de terrível majestade,
como o raio. Os guardas, que presenciam a cena,
ficam como mortos. E voltam à cidade para anunciar
o prodígio dos prodígios.

Ide agora, santas mulheres, com vossos perfu-
mes, ide atrás delas, vós, Pedro, e vós foão. Encon-
trareis o sepulcro vazio. |esus, que procurais entre
os mortos está vivo. Assim vos falarão os an jos.
Ressuscitou como o havia dito. VOs o vereis. Vós,
bem-aventurada Madalena, sereis a primeira. Tomá-
lo-eis por jardineiro. Mas, à primeira palavra, reco-
nhecê-lo-eis como vosso divino mestre. VOs outras,
piedosas mulheres, o vereis e lhe bei jareis os pés.
VOs Pedro, o vereis antes dos outros discípulos.
Dois o verão no caminho de Emaús; os apóstolos
reunidos no cenáculo vê-lo-ão entrar, estando as por-
tas fechaclas, dar-lhe-s a paz e mostrar-lhes as mãos
e os pés. Que dia de júbilo! ó Maria, rainha do
ceu, alegrai-vos! |esus está verdadeiramente ressus-
citado. Mas, ó nossa Mãe, não vos esqueçais da
vossa felicidade. Rogai por nós , paÍa que nós tam-
bém se;'amos vivamente ressuscitadcs pela graça, para
não morrermos nunca mais pelos pecados. E, assim,
participemos eternamente da vossa alegria. Ora
pro nobis Deus; alleluia!

I
ü++
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RESSURREIÇÕES FIGURATIVAS DO
GÊNERO HUMANO E DOS

PATRIARCAS

Se Deus nos concedeu a graça, de meditar bem

no conjunto das suas obras, sef-Ílos-á facil nêle des-

cobrir belas e grandes imagens da ressurreição. O
gênero humano inteiro, e por assim dizer tôda a natu-
Íeza viva morre com o diluvio. Os restos são sepul-
tados com Noé na arca, como em túmulo. O gênero

humano, e com êle a criação animal, sai do sepulcro
e recebe a certeza de não mais morrer dessa forma.
Isaac, depois da imolação e morte místicas sôbre o
monte Mória ou Calvário, depois de três dias volta
à família" Abraão, seu pai, havia dito aos servos
que voltariam os dois juntos. lô, após tet sofrido
áurante a vida as angústias da morte e a podridão
do sepulcro, volta à vida mais gloriosa do que- antes.

|osé, vendido pelos irmãos, injustamente condenado
pelo mestre temporal, é atirado à prisão como a um

lúmulo, onde, todavia, tudo pôde. La Íica três anos:
em seguida, sai glorioso, torna-se mestre de todo o
Egito. Os povos dobram os joelhos diante dêle e o
adtram como salvador de todo o mundo, o que de
fato se mostrou. Peçamos a ]esus ressuscitado gue
nos abra a inteligência para compreendermos, tal
qual aconteceu aos discípulos de Emaús.

http://www.obrascatolicas.com



460 PADR,E ROHRBACHER,

O gênero humano, morto e sepultado no dilúvio,
ressuscita por Noé. O gênero humano, morto e
sepultado no pecado, ressuscita para a vida eterna,
por fesus Cristo. Mas, detenhamo-nos no patriarca
]osé. Saído da prisão depois de três anos, êle sô-
mente pode explicar o sonho misterioso do Faraó.
É-lhe, então, dado poder sôbre todo o Egito. Tódos
dobram o .ioelho diante dele e é chamado salvador
do mundo. Apos os anos de abundância, vêm os
anos de carestia. Grande fome se f.az sentir em todo
o mundo. No Egito, porém, há trigo. Para 1á afluem
pessoas de todos os países. Os irmãos de fosé, bati-
do-r psla miséria, enquanto outra nação possui um
salvador que êles rejeitaram, vêm reclamar-lhe o
socorro. E se prostram diante dêle, sem o reconhe-
cerem. Crêem-no morto e êle vive na glória. Por fim,
quando José os vê arrependidos do irime cometido,
se da a conhecer e os abraça, consola-os, derrama
lágrimas de alegria e lhes da morada com tôda a
família, na região mais abundante.

Mudai o nome, e tereis a história da ressurrei-
çáo de fesus Cristo. Ressuscitados ao terceiro dia,
sômente êle esclarece os misterios, sômente êle pode
rornper-lhes o sêlo. O Rei eterno fá-lo sentar-se à
sua Cireita. Todo poder lhe é dado no céu e na terra,
todos dobram os joelhos diante dêle e tôda língua o
louvará como Salvador do mundo. Após uma pri-
meira efusão de graça sôbre tôda carne, uma fome
se estenderá sôbre o gênero humano, uma verdadeira
carestia, uma diminuição de doutrina. Mas, pela
sabedoria do divino Salvador, sempre a. abundância
reinará na sua Igreja. Premido pela [ome, a ela
afluirão de todos os lados as gentes. Mesmo os
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filhos de |acó, os restos de Israel a ela ürão. Ado-
raráo aguêle que mataram e que vive. Reconhecerão
que tôdas as aflições gue experimentam são mereci-
das. Chorarão os crimes cometidos. Então ]esus se

manifestarâ a êles em tôda a sua glória e em tôda a
sua graça, consolá-los-á e os abraçará, reconhecêr-
do-os püblicamente como irmãos. E lhes darâ um
lugar onde abunda a doutrina e a verdade.

ass
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O SIGNIFICADO DA PÁSCOA

Páscoa vem de uma palavra hebraica que sig-
nifica passar, passagem. Eis a origem. Queria Deús
libertar seu povo da servidão no Egito. lâ havia
lançado sôbre os egípcios nove pragas. Iria lançar
a décima e última, que constaria em matar todos os
primogênitos dos egípcios. Para que as crianças de
Israel fôssem poupadas, ordenou que em cada casa
fôsse imolado um cordeiro de um ano e sem mancha
e que o sangue dêle fôsse passado nas soleiras das
portas. Durante a noite, o anjo exterminador atra-
vessaria todo o Egito, matando todos os primogênitos
em tôdas as casas. Mas, à vista do saágu" ão cor,
deiro sôbre as portas dos hebreus, passaria adiante,
sem nada f.azer. Essa atenção do anjo ao passar pelas
casas das crianças de Israel, deu o nome à festa. À
meia-noite, os egípcios viram todos os seus primogê-
nitos mortos, desde o filho do Faraó atê o do último
escravo. Espantados, não sômente permitiram aos
hebreus partir, como até chegaram a forçá-los a sair
mais deoressa, com mêdo de morrerem todos. Os
israelitas foram, assim, poupados e libertados pelo
sangue do cordeiro pascal. Essa festa era celebrada
todos os anos. Foi nessa mesma festa que ]esus, o
verdadeiro cordeiro de Deus, foi imolado sôbre a
çttJz, para gue fôssemos poupados pelo mérito de seu
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sangue e libertados da servidão do demônio, figurado
pela escravidão do Egito.

Alguns dias depois da imolação do cordeiro Pâs-
cal, todo o povo de Israel saiu como que de um
tumulo e ressuscitou para uma vida nova. Êsse tú-
mulo era o mar Vermelho, onde devia, naturalmente,
perecer. Mas, pelo poder de Deus, atravessou-o a
pê. Os egípcios, ao contrário, foram tragados pelas
águas. A passagem do mar Vermelho é uma figura
do batismo. Uma é figura da morte de fesus Cristo,
outro, da ressurreição. No batismo, sobretudo como
era ministrado antigamente, afundando a pessoa três
vêzes na água, o velho homem é sepultado como que
dentro de um sepulcro, e dele ressuscita o homem
novo Os pecados ficam lá dentro, como os egípcios
dentro do mar Vermelho. O neo-batizado entra em
uma nova região, ccmeça uma viagem nova, viagem
para a terra prometida, a terra prometida do céu.

la náo é preciso lamentar as cebolas do Egito, porque
existe o maná. E por isso que São Paulo diz aos
cristãos: "Fôstes sepultados com Cristo no batismo;
fôstes ressuscitados com êle: não ambicioneis, pois,
mais as coisas da terra, mas as coisas do céu."

A penitência é um batismo laborioso. Passamos
como que para outro túmulo, estamos mortos rovâ-
mente pelo pecado e ressuscitamos para uma vida
nova. A consagração religiosa é como outro batis-
mo, pelo qual se morre inteiramente para o mundo,
e se renasce para uma vida tôda em Deus. Peçamos
a |esus gue nos ressuscite, gue nos dê uma ressurrei-
ção como a dêle: perfeita e eterna.
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f)avi, proÍeta e ancestral de Cristo ao mesmo

tempo, Íoi a figura de fesus, sob mais de um aspecto.

Vaiias vêzes patece, abatido, e como morto, obri-
gado a se esconder numa caverna como num sepulcro.

E com a proteção de Deus, de lá saía mais Íorte.
Mas. não contente de figurar assim a ressurreição
do Messias, que devia ser seu Íilho e como que outro
Davi. predisse-o claramente no décimo-quinto salmo.
"Contemplava sempre o Eterno na minha presetrÇâ,

diz. na pessoa do Cristo, porque está à minha direita,
a fim da que não seja abalado. É por isso que meu
coração se rejubilou e minha bôca lhe celebrou a

alegria, e minha carne rePousará
não permitireis que minha alma
não permitireis absolutamente que
rimente a corrupção. Fizestes-me conhecer as vias
da vida e me enchestes la alegria que dá a vossa
face". Roguemos ao Espírito Santo, gue falava em

Davi, q.r. rro. faça compreender qual ê. êsse Santo
de Deús cuja alma desceu aos infernos, mas lá não
ficou, e cujo corpo náo sofreu corrupçêo no túmulo.

São Pedro, porém, ou melhor o Espírito Santo
pela bôca do apóstolo, nos explica essas palavras.t'M.r. irmãos, dizia aos judeus, seja-me permitido
dizer-vos gue Davi está morto e sep_ultado e sua

sepultura permanece até nossos dias. Como era pro-
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feta e sabia gue Deus lhe havia prometido com iulu-
mento que um filho dc seu sangue se sentaria sôbre
o trono, falou da ressurreição, iá antevendo o que

lhe fôra r:rometido: ^'Sua alma não Íicou no inferno
e sua carne não conheceu a corrupção." Foi êsse

|esus que Deus ressuscitou e disso Somos testemu-
nhas.

Predizendo a ressurreição do Messias, Davi
esperava também a sua. Foi dito a Daniel, um dos
seus descendentes: " E a multidão dos que dormem
na poeira da terra se reerg uera; alguns Pgra a vida
eterna, outros para o opróbrio eterrlo." Também os
jovens Macabeus respondiam ao ímpio Antíoco: "Tu,
tu nos Í.azes perder a vida presente. Mas o rei do
mundo nos ressuscitará um dia para a vida eterna,
após têrmos sido mortos por lhe defendermos as leis."
Oh, -ce os fieis do Antigo Testamento, que não viram
a ressurreição de |esus Cristo, tinham fe táo viva na
ressurreição futura, qual não deve ser a nossa fé, nós,
que somos cristãos?

aarÊ
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A PRIMAVERA

O gue é a prim avera? É a ressurreição da natu-
Íe'za inteira. Durante o inverno, tudo está morto.
Na primavera, tudo ressuscita. O sol, que parecia
querer expirar, se reanima e com êle tôda a natureza
cria nova vida. As árvores, gue pareciam cadáveres
dessecados, sentem novamente a seiva da vida cir-
cular-lhes nas veias; as folhas e as flôres repontam.
llultas chegam a assemelhar-se a grand", ,uá"lhetes
de flôres, pârâ embelezarem a festã do senhoÍ ressus-
citado. A terra se reveste do manto de verdoÍ, com
mil bordados, como mãe de família, gue veste as
roupas mais bonitas na festa da Páscoa. 

-Os 
pássaros

encontram novamente as vozes encantadoras e cantam
à porfia. Chega-se â crer que queriam dizer: Alleluia!
ou seja, louvai o Senhor! Com efeito, ê o Senhor
gue- vos_ alinrenta, passarinhos. ,É o Senhor que vos
enche de vida e de alegria. Pois bem, passãrinhos
do meu Deus, alleluia! Louvai o senhor à vossa
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a sua glória não se vestia com tanta magnificência.
Quem sou eu, porém, para f.azer tais considerações?
Que é a borboleta antes do inverno? Uma lagarta
horrível, que se arrastava penosamente de um galho
a outro, para devorar as flôres e as fOlhas. No outo-
no morreu, e tornou-se seu próprio túmulo. Nele
passou por transformações, durante o inverno. E
na primavera, ressuscitou como ligeira borboleta, ali-
mentando-se do néctar das flôres e passeando pelo
ar. Compreendo agora o que me quisestes ensinar. A
mesma coisa se passa com o corpo no túmulo: é feio,
pesado, corruptível. Mas, guando ressuscita, e glo-
rioso, âgil, incorruptível. Quanto a mim, meu Deus,
desde que ressuscitastes insetos tão insignificantes,
creio, sem dificuldade nenhuma, que ressuscitareis
os homens.

Meu Salvador, comecei a vos falar como criança,
terminareÍ como tal. VOs me ensinastes que existe
uma vida espiritual, para a qual deverei encaminhar-
Íre, ao sair desta. Pois bem! Para vos dizer com
simplicidade o que penso, ao invés de me elevar a
vós como essa pequena criatura que tem asas, imito
aquela gue rast eja, náo pensando senão em comer ou
beber ou em outra coisa semelhante. la náo é tempo
de transfcrmardes essa vil lagarta no que ela deve
tornalr-se?
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RESSURREIÇÃO DO POVO
DE ISRAEL

Foi durante o cativeiro da Babilônia. ]erusalém
e o templo estavam reduzidos a ruínas. O povo
andava disperso pelas províncias do império persa.
"E e mão do Eterno veio sôbre mim", diz o profeta
Ezequiel. "E e Eterno me tomou em espírito e me
colocou no meio de um campo cheio de ossos, em
tôrno dos quais me conduziu. Eram muitos e estavam
secos. Êle me disse: Filho do homem, êsses ossos
viverão? E eu disse: Senhor Deus, vós o sabeis. E
me disse Êle: prof.etiza sôbre êsses ossos, dizendo-
thes: ossos secos, escutai a palavra do Senhor. E eis
o que o Senhor disse aos ossos: Eu vos enviarei o
espírito, e vivereis. ' E vos darei nervos e carne que
será coberta de pele. Dar-vos-ei o espírito e vivereis.
E saberers que eu sou o Senhor. E eu profetizava
como me havia ordenado. Enquanto proÍetizava,
ouviu-se um ruído: eis que os ossos se aproximaram
e cada um foi encaixar-se na articulação que lhe era
própria. E vi os nervos e a carne cobri-los e a pelç
estenCer-se por cima dêstes. Mas o espírito não
estava nêles. Então, o Senhor me disse: Profetiza
o espiritc, filho do homem. Dize ao espírito: Eis o
que diz o Senhor Deus: Vem, espírito, vem dos
quatro ventos e sopra sôbre êstes mortos, para que
êles revivam. E eu prof.etizava, como me havia erdç-
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nado. Ao mesmo tempo, o espírito entrou nêles e lhes
deu vida. Levantaram-se e- formaram um exército
inumerável." Roguemos ao Senhor que nos envie o
espÍrito de vida e nos faça compreender o sentido
dessa ressurreição profética.

O Senhor mesmo se explica. Diz ao profeta:
Filho do homem, êsses ossos são tôda a casa de Israel.
Êles dizem: Nossos ossos secaram, nossa esperança
se desvaneceu e _fomos ajuntados. É por isso que
prof.etiz;a e lhes diz: Eis o que diz o Senhor Deus,
Abrirei vossas tumbas, e vos tirarei dos sepulcros.
E vos conduzirei à terra de Israel. Sabereis, meu
povo, que sou o Senhor, qüando abrir vossos sepul-
cros e dêles vos retirar; quando espalha.r o meu espí-
rito em vós e reviverdes e repousardes sôbre vossa !

trua a. casa do Eterno". E todos aguêles, cujo espírito
foi animado por Deus, se levantaram e foram recons-
truir o templo. E mais tarde os muros de |erusalém.
E o povo ressuscitou assim com Jerusalem e com o
templo. E conheceram, enfim, o Senhor e lhe perma-
neceram fieis e não adoraram mais os ídolos. Ao
contrário, na época dos Macabeus, a nação combateu
valenternente pela lei dos antepassados.

Admiremos as maravilhas de Deus nas profe-
cias e sôbre seu povo. Agradeçamos-lhe a lnteli-
gência que nos dá delas. Roguemos-lhe que no-la
aumente mais e mais, para gue compreendamos melhor
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as maravilhosas ressurreições que operou e ainda
opera no mundo; e a fim de que, esperando a ressur-
reição futura do nosso corpo, trabalhemos com fervor
sempre maior pela ressurreição espiritual da nossa

8SA
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também trm dia a voz de Deus. O Salvador dirá ao

mundo inteiro, ccmo disse ao irmão de Maria e de
Marta: "Lâzaro, vem para fcra!" E imediatamente
o morto sairá. A princípio será ainda envolvido de
lençóis fúnebres, contrariado pelas leis e pelo poder
da idolatria que dese;'ará retê-lo nos seus laços. Mas,
logo depois, abrindo os olhos para a luz do céu,
quebrará êle mesmo os ídolos, as imagens mortas que
anteriormente adorava. Não adorará outro deus que
o L)eus vivo e verdadeiro. Em todos os lugares da
terra elevará a voz para dízer: Aleluia! |esus está
vertladeiramente ressuscitado e nos ressuscitou
juntamente com êle. Êsse morto ressuscitado, êsse

gênero humano chamado à vida de Deus, será a

Ígreja de Deus, a Igreja católica; ou melhor, ê a

Igreja, porque o milagre se cumpre diante dos nossos

olhos. Nos mesmos fazemos parte dela.

Meu Salvador, ha quem desejaria Ver-vos r€s-
suscitar um morto. Cegos! Se abrissem os olhos,
veriam êsse grande morto ressuscitado na pessoa da
vossa lgreja, e ressuscitando por seu turno, da morte
para a vida, das trevas para alvz, não sÔmente alguns
indivíduos, mas nações inteiras. Veriam e reconh?c?-
riam que tal ressurreição não pôde ser operada senão

por aquêle que a si próprio ressuscitou.
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