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OBSTÀT

Sii. Pauli, 20 aprllia

IMPRIMATUR

Sti. Pauli, alio 214 sprili!

1922.

Can. DoT. MATTINS

IJÀDEIEA

1922.

ÀElIrLrus TrIxrIxÁ,
Ybariuo Ganerulio.

Cens,

CÁTECISMO

Matla _eosinada À mocldade, Ov curso euperíot de catecismO mariano, 496
páginss.
Nosaa Senhora, curEo méitio de catecismo mariano, 160 pÁginas,
A l)evoçáo à Smtíseioa Vtugeu, ou c.urao alamamiar de -calecismo mariano,

64 pógiua§.
Â Devoçáo ao Sagrado Coraçío do Jeus, sob formg d.e catecismo, 14g
Manual de Esplrirualidâde, pot A. Saudrau,180 p6giuas.
Â Álmq de todo Aposdado, por D. Chautarit,, 242 p6,$maa.

Dág.

CÂNTICOS
Hla
lfln
IIla
AcosBcÀn0icosem
Âeompanhamootoc dos Einoe e Côuticor, 2.o oolume, o dos motetos
em I8tiE.
LIVROS DE HISSÀ
Oraçóea, Müsa, Benção, ou livrinho de Missa, n.o 0.

Llwo do Mirea, n.o 1.
Olício Lltúrgico, ou missel dos ilomingos e festos.
COMUNIIÃO _ CONFISSÁO
Guia pata a corÍiseão; eE mBqos ile 50 fôlhae.
O Mínlmo dG csteci8Eo, para e 1.. ComunhÉo.
Prlmelra Comunhão, ilustrailo.
Nóe Doia, eu e mou Jeam, colóquios para comunhões.
O Ârjo lastntor de Primeira Oomunh6o.
Comunguemol multae veres, ou decreto sôbre a comunhÉo frequente.
MESES DE DEVOçÃO
Mêe de Maria, por O. Itaurent
Malo nos Coléglos o eecolas, ou mês do Maria escolar.
Â'Gmta do lllassabtolor ou história de Lourtles perô o Eês ile Marie.
Mêe do Sagrado Coração do tosus.
Mêe do Sáo Josó, por,IÍasson.

PARÀ OUTROS LIVBOS DA COLEÇÃO. PEDIR O CÂTÁI,OGO.
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ANTIGO

TE STAMENTO'

O Antigo Iestanantor

\
7. Faz

l.

-

começa pelot lioroc de Moisés'

Criação do mundo.

muitos, muitos séculos, ainda não existia

o

mund.o. Nem sol, nem.Iua, nem mar, nem terra, não havia
nada, absolutamente.
2. Isto é, Deus, somente, estava alí. Deus, só, mais
ninguém; porque, só Deus é eternoz; quer dizer, só Deus
d
não tem comêgo nem fim.

3. Logo, quem fez o céu e a terra, e todas as cousas
do céu e torlas as cousas da terra, é Deus.
4. De nacla tirou tud.o, simplesmente por um acto da
sua vontade onipotente. I-revou seis dias para completar
esta obra esplêndida.
5. No primeiro d.ia, criou' a Iuz e separou-a das trevas.
que dantes encobriam a superfície das águas.
6. No segund.o dia, criou o firmamento ao qual pôs
o nome de ttcéu".
7. No terceiro dia, ajuntou no mesmo Iugar as águas
esparramadas na terra, a qual, desta forma, ficou à vista,

L Tcstamenlo: A palavra teslqmenlo tem o seutido religioso de aliança de
Deus com o seu povo e a lgreja. O Anti,oo Testamento compreende os livros
sagtados aDteriores a Jesus Cristo. O No»o Testanento, oE livrbs sagrailos
posteriores a Jesus Cristo.
2 Eterno: qus uÉo tem comêqo nem ter6 fim.
3 Criar: mm naila fazer alguma cousa; só Detts pode criar; só êle

criedor.

i-
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Iimpa. Então 1rôs o nome de "mar"-a iessa enorme porção
de águas reuÍIr.das.
Deus mandou à terra que produzisse' árvores e plantas.
Então apareceu cheia de vegetação e de flores I terra, a
qual, primeiro, estava sêea, sem nada. Agora semelhava

um formoso jardim'
8. No quarto dia, fez Deus, o sol, a lua e as estrêIas,
e colocou-os no firmamento.
9. No quinto dia, Deus criou os peixes e os pássaros'
10. No sexto ilia, criou os animais e todos os bichinhos
da tetra, descle o cavalo, o leão e o elefante até o mais
pequenino insectozinho que se esconde no capim.
PERoUNTÀs.

tttundo
ristía?o Criatlor
ro tlia?
9, no quinlo?

s d'a cri'ação

eo

8. no

qtrarto?

-

.

2.

1.

-

alerro?-

ou?
- Que
lerceiro?

-

1-0' tt'o setto?

Criação dos anjoe.

No céu, Deus fez os anjos; São criaturas inteligeutes.
Têm juízo como nós. nfas não têm corpo. São puros
espíritos.
2. A ocupação dos anjos é louvar a Deus no céu e
obeclecer às ord.ens d.êIe.

3. Alguns

clêsses

anjos queriam ser iguais a Deus'

Desobeclãcerarn. Revoltaram-se' Então Deus os castigou
ponilo-os fora ilo céu. Para êIes criou um lugar especial:
.o inferno.
t'anjos maus"
O nome de toclos êstes anjos revoltosos é

ou

ttd,emônios".

\

PERouNrÂ8,
7.

Que

ilemônios?

sd,o

anjos?

-

2.

Quat é a oouçtação d"êles?
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3.

Que são

cRrAÇÁo DO HOl\rEI\[

Depois

ile aiar Ailão, Deus moetrou-lhe ot animais, as árootcc e ü teÍrq
ittoira que lhe ilaoa para norad,a.

3.

-

Criação do homem.

1. O céu e a terra

eram uma beleza. Até aIí, porém'

não havia quem pudesse apreeiar. Só criaturas sem juízo,
como os brutos que não sabem falar nada. Faltava gente,
isto é, pessôas capazes de conhecer, de amar e servir a

Deus, louvando, conalignamente, o Supremo Criador.
Então, Deus, disse t "Façomos o homem segundo a nossa
imagem e semelhença, e mande êle nos peixes do mar,
nos pássaros do céu e nos enimais da terra."
Para is§o, Deus, no sexto dia, pegou um pouco de
barro e amoldou , eom êste àarro o corpo clo primeiro
homem. Depois, assoprou nêsse corpo uma alma racionall,
I nq.cionqli

que

te4 reróo, que tem juízç
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Deus, no sétimo dia, ficou descansand.o. Quer d.izer

não criou mais nacla. O sétimo tlia
abençoado e santificaclo por Deus.

foi

:

especialmente

Pnncuvus.

1.

Como se realizou
que fez Deus?

a criação do homem?

{. _ palsieo

-

2. No sétirno ilia,

terreetre.

1. Logo no prineípio, Deus tinha organizado um
jardim ameno, cheio de delícias. Nêle tinha posto toda a
easta de árvores. Dava gôsto ver essas árvores. Os frutos
agradayam ao paladar. Uma fonte eopiosa jorrava espalhando suas águas pelo jardim, cujo nome era Paraiso
terrestre. Sempre reinava alí uma frescura beufazeja.
Àlí é que Deus colocou Adão. E era para que cultivasse
aquele terueno e tomasse conta dêle. Porque o homem
não fôra criado para repousar, sinão para ser venturoso
por meio do trabalho.
2. No eentro da ehâeara, cresciam duas árvores
especiais. Uma era a árvore da vida. Tinha êste nome
porque a fruta conservava a vida cle quem a comesse.
A outra era a árvore da ciência clo bem e d.o mal.
3. Deus deixou que Adão proyasse as frutas de qualquer árvore do Paraiso, exceptuando unicamente a árvore
da ciência do bem e d.o mal. "No dia em que eomeres
dessa

4.

fruta, falou o Senhor, morrerá,s."

Deus trouxe, perante Âdão, toclos os animais da
terra e os pássaros do céu, para que lhes pusesse o nome
que assentava melhor.
Prnoulrreg.

l. Dm que l,ugar foi Áilão colocado por Deús?
ároõree
-2. Quefez Deus
se encontraaaín no centro do Paraiso?
3. Que prodbição
- d,iante ile Ailão, toilos os
a Ádão?
4. Para que troüse Dews
- terra?
animais ila
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'5.

-

EVÀ

Criação de Eva.
rém,
com

#3
podiam comunicar-se com êle.
O Senhor Deus ainda falou: "Ficar assim sozinho o
homem: não serve.'Façamos para êle uma companheira
semelhante." Deus fez Adão adormecerl e, enquanto nêste
sono profundo, tirou uma costela do homem, deixanclo
carne no lugar. Com esta costelâ formou o corpo da
mulher. Depois de ter acordado a Àdão, Deus mostrou-lhe
esta nova criatura.
Adão exclamou, ao ver a mulher: "Eis agora osso clos
meus ossos, e carne cla minha carne." Quer clizer: esta é
como eu. Será colega. Sempre poderei dar uma prosa
com ela, porque tem juízo e alma igual cla minha. Esta

primeira mulher foi chamacla d.e Eva.
2. Adão e Eva viviam juntos no Paraiso, em meio da
inocência e rla felicidade. Amavam a Deus mais do que
amavam a todas as cousas. E o amor recíproco2 entre os
clois era o mesmo. Nada sabiam de tristezas no espírito,
ou aborrecimentos, ou cismas, ou padecimentos no colpo;
porque não tinham cometido pecado algum; porque
estavam unidos com Deus. Ai ! não durou tanta felicidacle.
PERoUNTÁs.

êo
l. Como se realdzou a c"riação da ptri,nteira mulher?
- Quol os
nome ilela?
2. De que mod,o uioiom, no Paraiso terrestre,
nossos primeiros pais?

t PaleatrQ: falar,

coaversar.

z Rectfvroco: elternativo, mútuo; quô yÂi da l.r peeaôr I â.r. volta

2.2

I

1..,

-
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de Adão e Eva.

Queda
1. Deus tinha- proibiilo, á Ad.ão, d.e eomer da fruta da

árvore da ciência do bem e d.o mal. Queria ver si era

obediente, dócil. Queria experimerrtar si o amor de Deus

era mais forte que todas as

2.

couses.

Os demônios, inimigos de Deus, tinham ciumes da

inoeência e da felieidade de Adão e Eva. Resolveram
desmanchar isto, arrastand.o nossos primeiros pais na
revolta contra Deus. Certa ocasião, portanto, o chefe dos
demônios tomou forma de serpente. Esta alimarial,
naquêle tempo, era o mais esperto dos bichos.
Chegou perto de Eva e perguntou: "Porque será que
Deus não deixa a geute petiscar qualquer fruta de todas
as árvores claquí?" À mulher respondeu: "Qualquer fruta
pode-se comer. Deus deixa. Só dessa árvore que está no
centro, Deus não quer. Falou que si comêssemos aquela

fluta,

havíamos de morrer."
serpente redarguiu: "Ilistórias, minha senhora !
Não morrem nem nada! Deus é que está eom mêd.o,
porque sabe que comendo da fruta dessa árvore, logo
ficarão iguais a êle. Conhecerão o bem e o mal eomo

Â

Deus".

3. A mulher deu fé naquilo. Considerou demoradamente2 a fruta. Achou que era linda para ver, e havia
de ser gostosa. Colheu e comeu. E também deu ao espôso.
E êste comeu.

4. Está cometido o crime. Adão e'Eva, dantes tão
alegres, tão puros, eis que se tornaram iguais, mas é aos
anjos mâus, isto é, desobeclientes, rebeldes contra Deus.
Mal tiveram pecado, abriram-se os olhos dêles, vend.o
como é feio o mal. Estavam com vergonha. Queriam fugir
para que Deus não os visse. Mas fugir, para onde? si
Deus está em todo o Iugar !
L Álimaria: bicho sninal.
2 DemoÍ@dametler coú nuito vagar, I€ntamente, durante rruito tempo
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Prncurres.

7. Qàe proibiu Deus a Adão? Porque f ez Deus esta proibíção!
2. Quem é que aparecew para-tentar Dua? 3. Imitou Áilão o
- resultailo?
procedintclto
4. Qual foi o primeiro
de Eaa?
-

TAnT-:ç>-çt f
Ailão e Eaa acabatn ile

/.

-

d,esobecer e

coner o lruto proibí,ila; Dcw

f,s61igo de pecado

original.l

-'>
I

1. Deus chamou ao homem que ia fugindo, e indagou:
"Adão, onde estás?" Adão respondeu: "Senhor, ouvindü
sua voz no Paraiso, fiquei assustado e envergonhado de
aparecer diante de Sua Majestade. Entáo me escond.í."
Deus então falou: "Desde que escutaste os conselhos
da tua mulher, e provaste a fruta que eu te haüa
proibido, a terra será amaldiçoada. Dela hás de tirar o
que fôr necessário para tua alimentação, todos os d.ias da
vida, só à gusta cle muito trabalho. De si, a terra te dar6
' t Origina): ila origem, ilo

comêço.
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apenas urzesl e espinhos. Hás de tganhar o pão com o
suor ilo rosto, até voltares ao barro donde foste tomado:
porque és pó, e a pó hás de volver."
2. Deus falou também à serpente que tinha tentado a
Eva: " Será,s ntald,ita entre os a,nimais; hei d,e pôr
inimizade entre ti e a mulher, entre tua raçü e a il,elaj
el,a próytria te esmagaró, q, cabeça."
Note-se. Deus anuncia que a cabe(la da serpente, isto é,
do demônio tentailor, há cle ser, algum dia, esmagada
por quem nascer da mulher. I-.rogo aIí temos um Redentor
prometido ao mund.o; Deus castigamtlo Adão e Eva cortforme o haviam merecido, não lhes cortou mesmo assim,
toda a esperança. Manifestava para com êIes uma bondosa
miserieórdia a par da justiça. Êsse Redentor é Nosso
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, nascido
d.a Santíssima Yirgem. Destruirá, pela morte na árvore
da cruz, o poder do demônio.
Já, foi proferida' a sentenga terrível. O estrago
medonho terá remédio. E' consôIo. Agora, Deus expulsa
d.o Paraiso terrestre Adáo e Eva. Coloca um anjo, d,e
espada fulgurantes para vedara a passagem que conduz
à árvore da vida.

3.

Nossos primeiros pais

I

Correu-Ihes

a

existência

muito diversa do que tinha sido até ali! Experimentaram
a amargura do remorso. Jâ" náo prirravam com Deus como
no princípio. Era custoso, para êles praticarem a virtud'c.
Para tirar da terra o sustento, só a poder de esforços e
sacrifícios. E, por cima, foram acometidos por doenças,
padecimentos, incômotlos até ao clia em que os colheu a
morte.

4.

Tiveram filhos a quem coube a mesma herança de
clesgraças. De maneira que todos os seusi clescendentes
I Arze: r.la\t*

espinhosa

e sem valor.

2 ProÍeríri pronunciar, erprimir, dizer.
s ltúguranta: brilhsute e perigoso como o laio
1 Yedsr: impeilir, proibir.
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vieram, manchados pelo pecado no próprio acto do nascimento. Esta culpa de origem chama-se pecad,o original.
PERGÚNTÀS.

sculPa
l. Que àisse Deus
Deus?
il,eu o prim.ewo homem
errada
2. Que disse Deus
-nessas çtalauras.z
ois de
3
- te
ilêles?
erprulsos do Paraiso
Que 1)ern o ser o Ptecodo origínal?
B.
Crime de Caim.
1. Aclão foi pai de muitos filhos. A Escritura Sagrada
só dá os nomes de três: Caim, AbeI e Sete.
Sete veiu clepois da morte cle Abel, para ocupar o lugar

dêste.

2. Caim, mais velho, tratava dle lavoura. Abel tomava
conta dos rebanhos.
3. Caim oferecia ao Senhor frutos da terra,

mas

guarclava os mais bonitos e os melhores. Não assim com
Àbel. Êste apresentava a Deus os cordeiros primogênitos',
magníficos, escolhidos na elite' dó apriscos. Por isso, o
Senhor reeebia, com gôsto, os presentes de AbeI. Caim
ficou furioso. Andava de cara amarradaa. Teve contra o
irmão uma raiva violenta.
4. Uma feita, Caim disse a Abel: "\ramos a passeio
juntos, sim?" Foram. Chegando nos eampos, arremessou-se, o malvado, contra o irmão e o matou.

5. Em balde tinha-se afastatlo dos seus pais para
cometer êste crime. Deus vê em qualquer lugar. Tinha
presenciado o monstruoso delitos. Logo chamou a contas
o clelinquenteG. Perguntou: "Caim, onde está teu irmão?
Não sei, não senhor, respondeu o criminoso: acaso sou

-

L Primo7êníto: quo nasceu primeiro, que é mais velho.

2 Elita: o que h6 de melhor, o escol, a nate, a flors Alfrisco: redil, abrigo das ovelhas; albergue, choupaua'
4 De cara qmorraila: do rosto fechado, tristo.
5 Delito: qiae:
R l)elinquente'. que comete

ilel!to, criminoso,
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eu guard.a do meu irmão?" O Senhor continuou: tlQue
fizeste ? O sangue de teu irmão bracla por vingança d.escle
a terra ao meu tronol de justiga. Serás maldito sôbre esta

Oain acaba ile natar o lrm,ão Abel e Deus o ínterrogú.

terra que

se ensopou com o sangue do

teu irmão quand.o

derramaste êsse sangue."

Caim fugiu. Andou a vaguear pelos campos, sempre
longe de Adão e Eva. Teve a vicla envenenada pelos
remorsos.
Prncuxres.

7. Teae At\ão muil,os filhos?
são os tluc oonh,ecemos?
-3. Quais
2. Que octtpação tinham?
Porrlue teue Caim irweja ilo
-irmõ,o Ábel? 4. Que cri,me - perpretrailo2 ptelo indigno Cad,int
foô
5. Que lhe suceileu
em consequência disso?
1 Trono: lugar ontle Bsnt& o rei.
2 PetpatÍori pratisar, comot€r,
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9.-Oülúüo.

\

e animais.

justo'.-e
Encontrou-se apen&s um homem que fosse
dêle
nome
O
inteira'
famíIia
*."""* ,., poopado com a

3.

e aos animais."

Noé obecleceu fielmente. Mais cle cem anos levou par&

fabricar o navio grande.

fôrça
,Naquêle tempo, os homens tinham muito mais

e

viviam muito mais do que agora. Veja-se Adão que
alcançou 930 anos.
\ Contqminqr: atacsr, poluir, inlectar de

doençe

2 Piche: Elc&tráo, betumer brou,
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As criaturas todin
e biehos, tanto as qu
pelos ares, pereceram

Noé com a família

e
PERGUNTAs.

_ 2. eue castigo foi
J, Não kouae algum, juslo que escagtõu?-_
êsse justo?
5. Qu.e sucedew çtor ocasião
os filhos de Ádão?

10.

Sai Noé da arca.

1. As águas do d
terra. Então, Deus
animais que estavam
ventos. As águas en

desde 150 dias, a

patriarca2

e

áos

que soprassem

os

O navio de Noé

enealhous no monte -Ararate.
2. Aos pou-cos, enquanto as águas se retiravam, surgia,
_

de novo, o chão áritlo. Passaram mais quarenta ctias.
Então, Noé abriu a janela do seu barco e soltou um corvo.
7 Vooqr: navcgar, flutuar, boiar.

2 Patrí«rca: primeüo chefe de faroÍlia; velho, tnciáo.
3 Dncalhqri dar em sêco; p&rar, tocar num baixio, »um bauco ile areia.
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te dias dePois, mantlou a Pomba, -a
itável. A Pomba, não achando onde
cle novo. Noé estentleu a mão, Pegou

a ave e tleixou-a no navio'

pressa il'e aTrailecer a Deut
Ao saír ila atco, Noé, cercad'o pela ÍaÍnílía'.tern
por um sacrilícdo.
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família, das águas clo clirúvio. Ârmou um artar.
o saerifício oferecido nêsse altar foi de animais. Deus aceitou.
Por meio dêste sacrifício, Noé p.oclamava que é Deus
o
soberano senhor da vida e da úorte.
4. O Senhor disse a Noé, depois:,,Hei de fazer, com
voeê e seus descendentes, um cÀtrai;o. Â
firma, ou, sinal
de aliança será meu arco que brilha nas nuvens.
Dora
em
.diante, já não haverá mais dilúvio qo" utogue os
habitantes da terra.,,
Ptnourrls.
7. Q:uanl-o te_mpo licoram as águas ilo ílítút:io cobrinila
a terra?
2..
fez Noé, antes de sair áo barlcoí'_-á-, n tlepois ile sair?
- 4.Q\
é
o
sinal
Qtnl
ilo conlrato que Deus |r,
Noé e seus
ilcscendmtes ?
"o*

ll.
1. Foram

-

Voeagão de Abraão.

muitos os fi
formavam um poyo
estacado' a barca d.e Noé,
Tiveram que emigrar2. Co

já

2. Até parece mentira. pois bem, é
-homens,
logo, esqueceram-se

verd.ad.e. Os

do dilúíio, e ficaram tão

ruins como dantes. Relacharam_se no seíviço d; ó.r",-;
deram de adorar, em lugar dêle, o sol e as estrêlas
ou
rmagens que êles próprios fabrieavam.
3. JIouve, no entanto, um homem fiel, que conservava
o conhecimento do Deus verdadeiro. Chamava_se Abraão.
Todavia, até em casa de papai, esta.va quem tributasser
culto aos ídolos. Deus não góstar-a qru .ào servo perma_
Ilec.esse n-esta companhia perversa. Uur dia
disse_lhe: ,,vai
embora da terra e d.a casa_ de teu pai. Vem comigo para
o sítio que te mostrarei. IJm povo ilustre nascerã aã ti.
t- eslae

!\-ro
3" ?ribú

)

r, íazer

parar.

dB pátria, mudar de país
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em teu nome, serão abençoatlos toclos

Àbraão acreditou na palavra de Deus, e encamia espôsa Sara, para a terra prometida.

nhou-se com

Abraã.o escuta

"

*:*13r,:ff*r:"n*Lliída

sair ito seu pats

5. Não é que fosse lá muito agratlável, não, isso tle
abanclonar o torrãor natal, pais e amigos, e os próprios
lares'. É mesmo o que a gente mais preza nêste mundo.
Contudo, não protesta Abraáo. Conforma-se, sem duvid'ar.
Nem um só minuto ! Parte, iâ e já', eom a mulher, para s
terra e Canaã.

Prncrlltres.

2. Corno se hou'
Porque se se[)aroram os filhos de Noé?
- foi escolhiilo paro
3. Quem
oeram oshomens itegtois do dilttttio?
4. Obeileceu Ábroão às orilens
tsir a ser pai ilo ptotso ile Deus?
l.

de Deus?

-

7 TorÍdo'. pedago de terra; torrêno, solo, pÁtria.
2 Lqri lvglt do fogo; casa, morada, Iamília.
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Sacrifício de feaac.

Isaac, e êle mesmo levava o fogo. I\Í.ais a espada com que
a vítima seria imolad.a.
Iam subindo, lado a lado. Eis sináo quando Isaac
quebra o silêncio: "Papai, eu ben que estou vend.o o
fogo e a leuha d.o sacrifício. Mas a vítima, papai, oncle
está ? "
Abraão respondeu: "Filho, não te incomodes, fica por
conta-de Deus, dar, êle mesmo, a vítima que êle cleseja

para lhe ofertarmos."

E

de novo reinou o silêncio.

r -Ftr16ror.. brilho.
2- Eolocausto: sacritício oE que a
vítima se qucimava coEplêtamúte;
.iDolaçÃo.

I

http://www.obrascatolicas.com

I
SÂCRIFÍCIO

DE ISÀÀC

-

-,

oHaran

19

\""^"'rr-',
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Ra',
Riges

Mapa ilo Oriente no tempo il,a Abraõ,o.

+i;'*4

"Pítta, Abraão ! pára I Não bulas com teu
filho. Não o firas, nem o machuques. Já sei que temes a
Deus desd.e que náo hesitaste em matar teu filho único
para obed.eceres."
Abraão ergue para o alto, olhos eheios de graticlão
Volvendo-se depois, cleparou um cordeiro de chifres emaranhados nos lspinheiro.s. Agarrou-o, e o animal foi
oferecido, como sacrifício, em lugar de Isaac.
4. O anjo do Senhor, então, falou mais a Abraáo'
.Porque fileste aquilo, e não tiveste clúvida em perderes
o filhô único para me obedecer, eu te abençoarei. Eu -te

céus e gritava t

darei descenclentes tão numerosos como as estrêlas
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e como as areias que cobrem a praia dos mares. Todas as
nações da terra serão abençoadas naquêle que nascer de
ti, porque obedeceste às minhas ordÀs.,'

5. Deus, nêste

obediêneia

caso, queria experimentar

a fé e

do patrarca. É certo. eueria outra

a

cousa

ainda. Era para anunciar o que haveriá de acontecer muito

Prrornrres.

l.

Qne fez Deus para eaperimentar a <tbed,iêneia ile Abraão? _
2. Reclamou ou quei,uou-se o patriarco!,
B. Com,o se d,eu o
foct_o? _- 4. Qual é a promesso do anjo o -Ábraão?
5. De que
- Cristo?
moilo Isaac uenx o ser figura ite Nosso Senhor Jesus

f3.

-

Eeaú et Jacobe (ou Jacó).
da morte dêle, Isaac
Jacobe. O primeiro
is socegado, pouco se

Isa
muito de Esaú, que sempre lhe trazia
bons
que apanhasse no :mato. Éebeca gost&va
mais,
cobe porque o gênio pacato dêfe concorda
com o d.ela.
u um prato de lenti- 2. Jacobe, cert
lhas. Esaú, nessa
dos càmpos. Como
,,Dá um pouco disso
estivesse cansado,
para mim; estou
posso mais.,, Jacobe

respondeu: "Vende-me teu direito de primogênito.,, Eseú
,-;^**,

tornar mestle, hóbil.
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exclamou: "Pois não. IVIorro mesmo cle facliga. De que me
serve aquêIe direito?"
"Então, jura," disse Jacobe.

o negócio.
Esaú jurou. Estava fechado

3. O uso da época d.ava, ao mais velho dentre os filhos,
quinhãol dobrado dos bens patrimoniais. Menos quando o
pai o enjeitasse e desherdasse. Por onde vemos quanto
perdia Esaú, a trôco cle lentilhas. Também se arrependerá
como narra a história.
4. Isaac ia ficando muito icloso. Quasi que não enxergava mais. Mandou a Esaú: t'Pegue das armas e vâ cagar.
Quando tiver apanhado alguma cousa, traga para eu
comer e deitar a você minha bênção antes de morrer."
Rebeca ouviu estas ordens do ancião. Logo chamou a
Jacobe e disse: "Você, me agarre dois cabritinhos, d'os
melhoros, sim ? Com êles, hei de preparal um guisado, que
o pai apreciará, dando sua bênção a você antes de
morrer."
De facto, Rebeca temperou os pratos de cabritinlos'
Depois pôs a Jacobe umas roupas lindas que haviam pertencido a Esaú. Êste era muito peludo. Então, ela encobriu as máos e o pescoço de Jacobe com a pele clos cabritinhos e deu-lhe o alimento preparaclo, dizendo-Ihe que o
entregasse ao pai.
Isaac, meio cego, ao ouvir a voz d,e Jacube, ao apalpar
as mãos dêIe, flisse t " A- yoz é de Jacobe. Quanto às mãos,
são de Esaú. É voeê mesmo, Esaú?" perguntou o varão.
"psis não, papai", respondeu Jacobe. E então Isaac
-deitou-lhe a bênção.
5. Esaú chegou pouco depois com a caga para o pai.
Sabendo que Jacobe havia recebido a bênção paterna,
someçou a soltar gritos espantosos como o Ieão que está
rugindo. E dizia toda a sorte de impropérios contra o
irmão. t'E' a segunda vez, Íalava, que me engana.
Tirou-me os direitos de primogênito, e agora, acaba cle
t

Quinhúor pÀrt€ nuEs herauça;

rlglo.
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me arrebatar 4 bênção que me era devida. Mas, papai,
continuou êle, não tereis outra bênção para mim?
Abençoai-me, também a mim, por favor." Pronunciava

O oelho Isaac, pouco antes ila falecer, dd, a bênçõa ao lilho lacoba, que
haoia ailqui,riilo o ilireito de Íilho maia oelho

estas palavras em meio

de chôro

copioso, Iamentos

e

gemidos.

6.

Isaae, comovido com esta d.ôr, coryordou. t'Tua

bênção,

filho, consistirá na fecundidade do solo e

no

orvalho do céu. Viverás à custa da tua espada, é ficarás
sujeito a teu irmão."
Desde aquela hora, Esaú teve ódio a seu irmão Jacobe.
PrncuNres.

L

Como se chamauant os il,ois filhos d,e Isaaa?
Qual, erd o
gênio e o 'modo ile aiila ile Esaít e Jacobe.
2. Por -quanto oendeu
Esaú seu direito de primogênito a Jacobe?
3. Que ilirei,to ero
êsse?
4. Nãõ,recebeu também Jacobe a- bênçã,o ptaterno? -:
5. Que- fea Esatt qu,and,o soube que Jacube haaio recebiilo a bêngão
il,o pai?

-

6.

Qu,e

ilisse Isaao o Esaú, oo oer a ilôr ilêste?
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1. Esaú od.iava a
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Yieão de Jacobe.
Jacobe que lhe

furtára a

bênção

rlo pai.
Jacobe, querendo escapar ao furor d.o irmão, afasta-se
Foi à Mesopotâmia morar junto de Labão, tio
dêle. Êste deu-lhe a filha em casamento.
2. Ào deixar seu pai, Jacr,be seguiu viagem sozinho,
arrimado' num bord.ão. Quando alcançou a redondeza2
ond.e tencionava pernoitar, depois do pôr do so1, arranjou
uma peclra que servisse de travesseiro e adormeceu.
Durante o sono, divisou uma esead.a encostada no cétr.
Por ela os anjos iam subindo e clescendo. Bem em cima,
estava o Senhor que disse : " Sou, o Senhor, o Deus d,e
Abraã,o, aosso pai, e o Dett,s d,e Isaac. Dar-uos-ei a tema
sôbre que estais d,orntind,o. Yossa postericlade será, nunxerosü como o pó d.o chão, e todas as naçõe,s serão abençoad,as ent uós e naquale cpte sair d,e uós."
-3. Mais tarde, Jacobe fez as pazes com EsaÍr. EnviouIhe presentes valiosíssimos para amansá-lo.

cla casa.

Jacobe partíra

de

madrugad.a, acompanhanclo

os

rebanhos que ofertava a Esaú. De caminho, encontrou-se
com um homem que lutou contra êIe até a manhã seguinte
sem o poder subjugar'.
Era um anjo sob a forma humana. Pelejou assim para
mostrar que Jacobe telia mais fôrga que o irmáo dêle.

Conforme Deus mandou,
Jacobe. Êste passou
f

a

o anjo trocou o

nome

de

chamar-se Israel, que significa:

orte contra Dens.
É a origem da rlesignaçáo Israelitas posta d.esde então

aos descenclentes de Âblaão.

4.

Também eram conhecid.os por Hebreus. São

os

Cananens quem cleu êste apeliclo, que quer dizer uiajante
I Aminer i

encostar, apoiar.

2 ned,onilezai lugar, mundo; figura rlo que é redondo.
3 Sublugar: dominar, reprimir; pôr sob o jugo de.
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ou estrangeiro. Foi quando o povo «le Deus veiu ocupar
a Palestina.
-- -5. Tempos d.epois, receberem ainda outro nome:
Jud,eus. É porque Judá, um dos filhos de Jacobe, teve
família muito mais numeros& que a de seus irmãos. O
nome Juileu ficou em uso pera mencionar tod,o o povo
24

d.e fsrael.
PnnouNres.

l.

Porque fugiu Jacube, ilu casa pnterna?
2. Que oisão teoe
Jacobe?
3. Porque c qurnilo tomou laoobe -o nome ile Israel?
4. Porque- foram chamailos Eebreus, os descenilentes ile Jacobe? -

5. Dondc llrcs tem o

15.

nortue

-

da Jucleus!

-

História de Joeé.

1. Jacobe teve d.oze filhos. Para um dêIes, o pai tinha
mais afecto. E era o José.
2. José, com 16 anos, tomava conta dos rebanhos d,o
pai. Certa ocasiáo, os irmãos dêle cometeram um erime
muito feio. José viu e contou tud.o ao pai.
3. Jacobe arranjou para José uma túnical bonitiuha,
de muitas côres vistosas. Mas os irnlãos, rlesgostados com
esta preferência do pai, tinham raiva de José, e nunca
lhe dirigiam uma palavra bôa. Ficou peor quando José,
muito singelamente, relatou um sonho d.êle.

4. "Pareci4 narrou êle, que a gente eompunha os
feixes de trigo. Meu feixe ficava em pé direitinho. Os
seus, de vocês todos, rodeavam o meu com respeito e
prostravam-se diante dêle."
Seus irmãos responderam: ttPerrsas, porventura, que
hás rle ser nosso rei ? Havemos, nós, de curvar-nos a teu
poder ?"

José teve aipda outro sonho. Da mesma forma comunicou-o. "Vi uma aparigão, disse êle. Era o sol, a lua,
mais onze estrêlas, tudo de joelhos, rojanclo-se2 a meus
l'única: veetuÁrio tBlsr uB&do pêlos strtiBo8.
I noiür-se: &!rêstar-se, trazer ou ley&r de rôjo ou ile rastos;

1,
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PpncrrNres.

l. Para

ond,e foi enaiado José?
2. Como su,cedeu o aesaçrare- ileçtois, os irnúos dêle Que
cimento ile José?
3, QWe fiaeram,
efeito teae a participaçd,o feita a Jacube?

L7.

-

José no Egipto.

1. José, feito escravo, e levado ao Egipto, comprou-o
o senhor Putifar, chefe da casa militar do rei Faraó.
Êste chefe viu que o escravo era d.istinto e prendadol,

e merecia confiança. José gozava d.e grande prestígio.
2. No entanto, a mu-lher de Putifar levantou um falso
contra a inocência de José. O marido pensou que era
verdade. Enfureceu-se e mandou prender José apesar
de êste não ter culpa.
3. Nem no calabouç02, o Senhor
trão desamparou a José. Fez que êste
fosse benquisto pelo governad.or, o
qual lhe entregou o cuiclado clos encarcerados.
4. Sucedeu nessa época que o mordomo'-mcrr do rei tlo Egipto e mais
o copeiro do mesmo, Íizeram qualquer

cousa, e vieram parar ne prisão de
José. Ceúa noite, êstes dois sujeitos

o Esípto'
tiveram um sonho. Estavam muito
intrigados com isso. José soube e explicou tudo a êIes.
Começou o copeiro-mor t'Julguei, referiu êle, ver um pé
de üdeira. Tinha três ramos. Pouco a pollco apareceram
botões, depois vieram as flores, e finalmente, uvas que
amadureceram. Eu segurava na mão o cáliee do Faraó.
Espremí nêste cálice os cachos de uvas e apresentei ao
rei a bebida."
t

Prenilado

:

cheio de qualidatlm.

z Calabougo: prisáo, cárcere, EasmoÍrs.

a Mord,omo: intenilente, encarrcgado ile negócios.
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José interpretou: "Daquí a três clias, o rei lhes restituirá o antigo pôsto. De novo o senhor servirá, a seu
mestre, o vinho, como soía1 fazer em outros tempos.
Rogo-lhe o obséquio de náo se esqu.ecer de mim quando
goár outra vez dessa felicidade. tr'aça por alcançar do
rei, que me solte ctêste cárcere."
Também o mordomo fez relaçáo do sonho que tivera.
estar carregand.o em cima da cabega, três cestas
Cuidei
"
de farinha. Na mais alta, encontravam-se toclas as iguarias
que se fabricam com pasta, e os pássaros as vinham bicar."
"Escute a significação do seu sonho, disse José. Daquí
a três dias, o lei lhe mandará cortar a cabeça, e pendürar
no patíbulo'?onde as aves d.o céu lho rasgarão as carnes."
5. Tudo sucedeu como José predissera. O copeiro-mor,
porém, reintegrados nas suas primitivas funções, náo se
lembrou mais do amigo que lhe havia explicado o sonho.
PsncuNres.
2.
1. Para onde foi coniluzido José? e quertu o comprou?
Porqtrc foi êle metid'o num calabouço por orilem de Putifar? - 3.
4, Que sonhos interpretou?
6. Lem'
Como foi tratado oí?
readmitido no seruiço ilo- rei?
brou-se de José o copeiro-mor

IB.

-

Libertagão de José.

1. Estava na hora em que clevia ser premiacla a

inocência de José. O próprio Faraó teve um sonho. Tinha
visto sete vacas muito feias e muito magras. Estavam com
uma fome extraordinária. Tanto que devoraram outras
sete vacas auafadasa, gordas, Iuzidías'. Nem com isso se
puderam fartar. De outra feita, o rei tinha visto ainda
sete espigas de trigo muito bonitas, recheadas de grãos, ua
ponta do côlmo. Logo apareceram mais sete espigas enSoer.' costumar, ter o hábito de.
Pattbulo: lugar onde Bo exêcutaY&m os criminosos
Reinte7rar: torDar a colocer, tornar a pôr'
Anal«r: engordar, cevar, tornar a6dio, luzidÍo'
Luzid.ío : nítido, brilhent€.
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fezadas, chupadas, estragaclas pelo vento abrasador que
soprava. E estas tragaram gulos'amente as primeiras que
eram tão bonitinhas.
2. Faraó teve um Susto enorme. Ilanclou consultar
todos os sábios d.o Egipto. Ninguém podia dizer o que
significava aquilo. Foi nessa ocasião que o copeiro-míir
se record,ou do amigo preso. Êste teve de comparecer

logo sete anos de tanta miséria que se esquecerão todas
as bênçãos clos outros anos. Si o rei fôr esperto e pru-

dente, uma providência d.everá tomar quanto ante1.
já, escolher um ministro com autori'lade
Êle, durante o tempo cla abastanga,
Egipto.
em todo o
mandará encher tulhas e celeiros' com o trigo que §obrar'
Depois vindo os anos de aperturas, pocler-se-á alimentar
o povo, com o que se tiver armazenado'"
4. O Faraó gostou da lembrança. Todos cla côrte
gostaram também. O rei falou: "Já que Deus revelou a
você tudo .o que acaba de explicar, não sou capaz .de
descobrir p
Para levar a efeito os
uem será meu Primeiro
ptanos quó
a nação está às suas
ministro, é
fiou, no dedo de José, o
ordens." Co
próprio anel. Depois, José teve que sentar num caro,
enquanto um arauto3 andava na frente gritando a proPrecisa, destle

I

Rechonchudo: gordo, auafado.

2 Iíeico: doente dos pulmões, quê morre ile consunção.
de fazer as proclamaqões; pregoeiro'
s Arauto: Íuacion6riô
TIIST. SÀG., C.E. _

"o"ur"egàdo

2
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clamação para que todo

sAGRADÀ
o murrrlo

dobrasse

homenageassel o novo senhor do Egipto.

o joelho

e

PERGUNTAs.

3.

l.

2. Cottto saiu José ila prisão? _
Que sonhos ter:c ?araó?
-- 4. Que recontçtensa tet;c?
Que erpllcação deu êle ao monarca?
19.

-

Oe irmãoa de Joeé no Egipto.

1. Aquilo que José anunciára estava certo. Houve sete
anos de abundância, e o ministro armazenou trigo e mais
trigo nos clocas2 do gor'êrno. Vielam os sete anos estéreis,

e todo o mundo passou fome. 'I'odo o mundo menos o
Egipto que tinha pão à vontade. Porque José tinha
mandado abrir os depósitos e venclia o grão aos Egípcios.
A crise3 se havia alastradoa até rx terras de Canaã.
Jacobe, 'sabendo que, no Egipto, vendiam trigo, ordenou
aos filhos: "Ide comprar o que a gente pr.ecisa para não
morrer à fome". Partiram. Apenas ficou o caçulinha3, o
Benjamirn, que Jacobe não deixou sair.
2. José tinha poder na região inteira. Não se vendia
trigo sem licença dêle. Seus irmãosi tiveràm de comparecer
e prostrar-se diante dêle. Fingiu que não os reconhecia.
Falou com modos maus, como si fossem estrangeiros importunos: "Donde vêm vocês?" perguntou êle. Responderam: " Somos das terras de Carnaã. E viemoS, é para
comprarmos o que comer." ÊIe, bern que sâbia. I\[as os
irmãos nem suspeitaram quem fosse o primeiro ministro.
José, então, recordou-se dos sonhos que tivera, de pequeno. Disse: "Vocês não passanr de traidores que vêm
aquí para espiar, para ver os poutos fracos dêste país
atacando-nos depois." Protestaram: "Não, senhor, nad.a
disso. Apenas queremos levar trig;o, pagando, nós. Somos
\ UoDtena|ear: hoDrar, respeitar,

ycnerflr.

2 Doca: &rmazem, celeiro, peiol, trapiche.

a Crise: momeDto crítico, perigoso, apertodo.
4 AlnstÍqr: extentler, espalhar, alcançar.
3 Caçulq r o f ilho mais novo.
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cloze irmãos. O velho ficou nà tetra, com o mais moço,
aí, em Canaá. O outro, faz tempo que morreu."
3. "Vocês sáo espiõest, mais nada ! atalhou'z José.
Vamos ter as provas. Nenhum volta para casa' Menos um
que vocês clesignarão para que vá buscar êsse menorzinho.

Os outros hão de ficar em prisão preventivas, até

se

averiguara si falaram, ou não, t,erdade." ImetLiatamente,

mandou prentler a todos.
4. Não é porque Josó estivesse raivosot e quisesse tirar
tlesforra. Nada disso. Não conservava contra seus irmãos
o mais leve raneor. Desejava somente, tratanclo-os desta
forma, que o arrependimento lhes entrasse no coração, e
pedissem perd.ão a Deus pelo crime cometido contra um
irmão sem defesa. No terceiro dia êle os libertou. Guardou
um dêles. apenas, SimeÍo. I)eixou qlre os outros fossem a
procurar o pai, com ordem de aparecer de novo no
Itrgipto, trazendo Benjamim.

5. Devido a ês:;es contratemposu, os irmãos de Josó
criavam júzo. Diziam, uns aos outros: t'fsto que temos
de aguentar agora, é justiça mesmo. Fomos maus. Ofendemos nosso irmão. Não quisemos atentler às súplicas
dêle quando nos rogava com tanta clôr de alma. E agora,
também a nós, não nos querem atencler. Quem nos há de
valer? É castigo." Rúben falava: "Pois eu não clisse
naquela ocasião: Deixem de maltratar o menino. Não se
manchem com um crime tão grancle. Vocês não prestaram
atenção. E hoje, é isto que estão vendo. É o Senhor que
nos ped.e contas do sangue de José."
6. Êles se expresavam desta forma, mesmo diante de
José. É porque pensavam que o ministro fosse Egípcio e
t

Espid,o: indivíduo que se insinua entre os ininligos para observar secre

tamente.

2 Atqlhar: tomar poÍ etalho; embaraçar; interromper.
$ Preoentiao: que encerra preveaçóo, que tem por objecto prevenir, im
peilir.
4 ADetiguar : verificar.

6 naioor,

encolerizado, zangado, vingativo,

6 Oontratempo: contrsrieilade,

aleBgôsto,

máu êrito.
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não entendesse a língua rlêles. Até aí, tinham conversaclo

com José, só por meio d.e intérpretes. Mas José não
esquecera a língua materna. Enterrdeu muito bem tudo.
Ficou abalaclo até às fibras mais íntimas d.o.coração.

Teve que afastar-se um pouco por não poder mais conter

o pranto.

Prcnguxres.

7.

fim aisaoam

os i,rmã,os ile José, nessa aiagem ao Egipto?
Z.Conheoeu José a seus ôrmãos?
B. Como os tratou?
4.
Guarilou toilos?
5. Quais foram as reflenões dos irmõ,os ile José?
6. Poud,e José entenil,er o que d,iziant, e rlue i,mpressã,o teoe?
Que

-

-

20.

-

-)

-

Regreseo dos irurãoe de José.

-.1. Antes de despedir seus irmiios, José mand.ou que
Simeão fosse algemado,, mesmo na vista dêles. Ordenou
também, em segrêdo, que se pusesse no saco de cacla um,
o dinheiro dado em pagamento do trigo comprad.o. E
foram indo. De volta, aos pés de ,Iacobe, contaram tudo
o que tinha oeorrido. O coitado do velhinho, quando lhe

falaram do Benjamim, deu

o

desespêro. ,,Mais esta!

,,eual!
o trouxer, pode matar os dois filhos meus.,,
- pronto !
Não se pode: nã0, senhor. Benjamim não vai,
Morreu seu irmão, e só êle me fir:ou (José e Benjamim
eram os únicos dois filhos de Raquel, a espôsa predilecta
do patriarca).
Si acontecer a êIe qualquer cousa, só
me resta morrer."
Contuclo, a fome, a apertar sempre mais. Já estava
acabando o trigo comprado no Egipto. Jacobe, então
disse aos filhos: "Têm que ir ao Egipto outra yez para
,;;*

nrender com algômas peros pul.os; maDietar;
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t'Quem manda [essa
termos o que comer." Juclá atalhou:
jurando,
que
não
nos receberia mais
terra declarou, até
sinão em companhia do nosso irmáo menor. O senhor,
portanto, deixe o pequeno vir com a gente para seguirmos
iã e já. Do eontrário todos havemos de morrer de fome.

Eu euidarei do Benjamim. O senhor poderá me pedir

"Si fôr mesmo ind.ispensável, respondeu
Jacobe, façam como entendem. I-,revem as melhores frutas
daquí, de presente, ao ministro do Egipto. Benjamim vai.
Seja êle bem trataclo. Quanto a mim, hei de ficar só, como
contas."

si nunca tivera filhos*"

2.

Puseram-se a eaminho e alcançaram sem novidades
Egipto.
o
Quando José soube que estavam de volta e
traziam Benjamim, deu ordens a seu ajuclante que os
introduzissem e mandasse pôr a mesa de jantar. Ào enfrentar com José, prostraram-se com extremo respeito e

ofereceram suas dádivast. José correspondeu, saudando-os
com muito agrado. Indagou : " Aquêle bom velhinho, de
que. me falastes, vosso pai, aincla está vivo? como está?t'
Responderam : t'Obrigado, nosso pai, servo humilde de
V. Excia., ainda vive. Vai indo, graças a Deus."

José contemplava-os. Àvistou Benjamim e logo
"É êste vosso irmão menor? Filho, acres-

perguntou:

centou êle, rogo a Deus que te abençõe". Com estas paIavras, saiu apressado porque seu coração estava comovido. Seus olhos estavam rasos' de água. Queria ficar só
para chorar à vontacle.
Depois, lavou o rosto. Veiu de novo, fazendo esfórços,
e mandou a criadagem trazer os manjares. Estand.o
pronto tudo, ocuparam seus respeetivos lugares na ordem

de iJade. primeiro o mais velho, último o mais moço.
Todos admiraram-se vendo que era maior o quinhão de
Benjamim clo que o quinháo dos outros irmãos.
I

Dádiou: preeente, do!.
&ooo

r

cheio até trausbordar.
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PERouNrAs.

l. Consentiu Jacobe na liagem de Benjamim,?

Z. eue

- êstis
ileu na entreaista de José cont, os irmÃ.os il,êle, qu,ando
recero,nx il,e nolo no Egipto cnr, co»tpanhía do cna,is not:o?
2L.

-

Joeé reconhecido

se

apa_

por rcur irmãos.

1. José queria ver si o gênio dos seus irmãos tinha
melhorado. Queria saber si não tinham ciumer de

loil, leito minfutrc

do -rei do Egipto, a ôste apresenta o pai, nuito iiloso,
que acába d,e cheg«r ito paiz ite Cünaô,

\,

Benjamim como outrotra de Joú. Para isso, usou estratagema2 terrível. Disse ao seu gqrerrte: "Encha de trigo
os saco.s dêsses sênhorts. PonUà ruais em cada um o
dinheiro dêles. Além rlisso, ponha no saco d.o menor o
meu cálice.:'
L Ciune: inveja, raiva.
2 E)otrdtagema: ardil de guerra, astúcia.
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2. IVIai tiuharn saíclo despachou, José, atrás dêIes, a
políeia. "Ladrões, clamou o gerente, que mod.os são êstes!
C.orrespondem com desfeitast, em paga dos favores que
recebeml. o cálice que surripiaram2, fiquem sabendo
que é do meu amo. É aquêIe mesmo que üia sempre."

Que está dizentlo ! Não somos gatunos l nã0, senhor !
no
tiver
quem
nós
dentre
retorquiram' êIes. Pois morra
saco o objecto que o ministro percleu' E todos nós havemos
de nos entregar para escravos dêIe."
O regente fez pesquisas. Deseobriu o cálice no saco ale
"

Benjamim.

Entáo rasgaram as suas vestes e arrepiaram' caminho.
3. Eí-los na presença de José, Judá na frente, e toclos
prostrados. "Porque, perguntou José, me fizestes êste
desafôrog"
"Que clefesa poclemos alegar? respondeu
- desculpa.
Deus desvendou iniquiclades nas
Judá. Não há
mãos dos vossos súbilitos. Tod.os nós somos escraYos de
V. Excia. e tambérn aqu.ele em cujo saco se encontrou o

eâlice." José retrucou: ttDeus me Iivre de tamanha
injtrstiça. Quem me tirou o cá"lice é que deve §er meu
escrayo. Os outros, nada têm com isso. PÔdem ir para
sua terra,"
JucIá então aproximou-se e falou com muita calma.
"Náo se agaste comigo, meu nobre senhor. Mas permita
que lhe diga algumas palavras. Si eu aparecer d.iante de
meu pai sem o menino, êle fica loueo de desespêro e com
eerteza morre. E nós teremos que levar à sepultura os
clespojos do seu corpo tlerrubad.o pelas mágoas. Melhormente hei de ser eu mesmo escravo de V. Excia., descle
que o responsável por êsse meniuo, sou eu."

L DesÍeita: ofensa, desconsiCeraçáo.
2 Sbnipiat: furtsr, subtrsir, tirar às escoDdidas.
3 Betorquír: respouder, retruc&r.
4 ArrepÍar: levanter, encrespar os cabelos; arrepiar cafieiÍa: \ollLÍ
pers trá§.
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4. José estava comovido d.emais. Já" nào poJia clisfarçar. Pediu às pessôas presentes que se retirassem
porque preÍeria não haver ninguém, nenhuma teste-

munha, quando revelasse a seus irmãlos a verdade. Então,

debulhado em pranto, levantou a \oz e falou: ,,Sou o
José!... Como vai nosso pai?" Mas êIes, de tanto mêdo,
não tinham coragem de responder. "Venham, meus

irmãos, disse êle com bondade. Sou José. O meniuo que
venderam para ser conduzido ao Egipto. Não tenham
receio, l'oi mesmo para a salvação pública que Deus me
chamou primeiro a esta terra. Agora vão depressa ter
com papai e Íalem assim: Eis a merr.sagem do vosso filho
José r "Deus me fez chefe do Egipto inteiro. Vinde morar
comigo. Não demoreis. Eu vos alimentarei porque teremos
cinco anos mais de carestia'."
Enquauto dava êste recad.o, José lançou-se ao pescoço
de seu irmão Benjamim para o abraçar. Chorava. Benjamim também. José deu um abraço a todos seus outros
irmãos. E com todos derramava lágrimas.
PnncuNreg.

1.

Que fez José f,ara Dil si seus irnuios tinham melhorad,o il,e
gênio?
2. Que ilisseram os irmõos quantlo o regenle os aeusou
- roubad,o
de terem
o cdli,ce ilo mestre?
il . eue disse Jud,á, a José
ilepois que se achou o cátice no saco- de Benjamim!
4. Corno
procedcu José para d,ar-se a conhecer?
eue çtolot;ras gtronuneiau
nessa ocasião!

'

22.

-

Viagem de Jacobe ao Egipto.

1. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se
na côrte do rei. O Faraó e toda a casa ,egori;a"am-se
muito com isso. Emprestou a êIes carros, que trouxessem
ao Egipto a família com todos os seus haveres. Foram
embora cheios de presentes.

L Carcstb: falte, privaçío, apuros,

diÍiculdad.e.
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2. Esperava-os o pai com grande impaciência' Àbrat'Sabe,
çaram-no, muito alegres, e depressa contaram:
papai, o José ainda está vivo. Êle é quem manda no
Egipto inteiro." Ao ouvir esta eomunicação tão exquisita'
Jacobe parecia eomo que homem clesacordadol, meio
tonto. Nem pod.ia acreditar. Mas seus filhos relataram
tudo o que havia ocorrido. Vendo os carros e os presentes
que José lhe tinha enviado, Jacobe caiu em si e exelamou:
"Que mais posso desejar, eu? Nada, desde que José, meu
filho, ainda vive. Pois bem, eu vou. Quero ver meu José
antes de morrer."
3. Partiram todos, com suas mulheres, filhos e rebanhos. José veiu ao encontro dêles. Assim que avistou seu
pai, correu, para lançar-se nos braços dêle. E apertava-o
ao peito, derramando copiosas lágrimas. O abalo de
Jacobe não foi menor: "Agora posso morrer cheio cle
júbilo, disse o ancião, porque te tornei a ver, e porque eu
te deixo como hercleiro na terra."
4. José fez depois apresentação clo seu pai ao rei. O
rei perguntou ao bom velho que idade tinha. Jacobe
t'Os dias d.o meu peregrinar nêste mundo
respond.eu :
perfazem cento e trinta anos. Dias maus e poucos foram.
Nem igualam a idade dos meus antepassaJos."
Jacobe retirou-se, pedinclo ao céu, para o rei, toda a
sorte de bênçãos. O rei dava-lhe uma das melhores províncias do Egipto para que a povoasse com sua famíIia.
Aí viveu o patriarca Jacobe mais dezesete anos.
PrncuNras.

7.

Que

fez Faraó ao saber da chegada dos ir'rnãos ile José?

3. Que pal.aaros ptronunciou aendo o filho perdi.do?
-respond,eu
Jacube ao rei?
I Detacordodo:

4. Que

sÊm &côrdor incoge4te, que perdeu os seutidos,
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Falecimento de Jacobe.

1. Quando Jacobe esteve para morrer, José veiu
correndo aos pés dêle, eom os dois filhos Manassés e
Efraim. Jaeobe deu sua bêngão a ôstes seus netinhos e
falou: "Eu morro. Deus, porém, não morre. Fica convosco. E êle vos eoncluzirá outra vez à terra dos vossos
pais."
2. Convocou, depois, totlos os seus filhos e dirigiu-lhes
as derradeiras recomend.ações. Judá teve, do santo varã0,
uma bênção especial e ouviu da bôca clêle esta profecia
notável: "Judá, filho meu, hão de louvar-te os teus
irmãos; os filhos do teu pai prostrar-se-ão diante de ti.
Não sairó, d,e Jud,á o cetro até d hora em que chegar O
que tem ile ser erutiado e que todas as nações esperam.rt
AJudia, o patriarca inspiraclor, à vinda de Nosso Senhor
Jesus Cristo, D,esejado clos povos, o Messias, que será
descendente da estirpe'z cle Juclá.
Finalmente, Jacube pediu aos filhos a promessa de o
sepultarem no paiz de Canaã. E expirou.
3. José, venclo falecido o pai, clebruçou-se sôbre o
cadáver, inund.ando eom lágrimas o rosto clo seu pro-

genitor. Encarregou do embalsamentos o próprio médieo
do rei. Depois mandou levar o corpo às terras rle Canaã,
dando-lhe sepultura junto do túmulo de Âbraão.
4. De volta no Egipto, os irmãos de José imploraram,
mais uma vez, o perdão e o esquecimento pelo crime de
outrora. José os tranquilizou com muita gentileza. Moraram juntos até José falecer, na idade de cento e dez
ano§.

7 Inspirqdo: ilurninado, esclarccido, ensinado lor Deus para predizer o
2 Dslirpe: raça, descendência, linhagem.
a Dotbalsamento.. acto de pôr b6lsamos num cadáver para cooserv6-lo

luturo.

semPre,
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PnnGuNres.
disse ,Iacobe a José'2. E a Ju,i|,d,
Que fez Josô quando teue eapirtilo
José relatirtantente aos irmãos? Como procail'ett
José quando ntorrett?

1. Estando'p&to, ltlorrer,
qu,e preiliçõ,o

o

pai dêle?

c1u,e

fcz Jacube?

1

Que idade ltnho

24,

3.

-

Il.oieés.

1. Àpós o falecimeuto de .Iosí: e clos irmáos clêIe, foram
multiplicantlo-se no Egipto os descendentes israelitas.

Moisét, aÍnd,« criancinha e eepolto aôbre o Nüo, é il'escoberto pela lilha ilo
rei, que lhe sqltq e üiil,a,

Alastravam como plantas fecundas. Tão numerosos Be
tornaram que enchiam toda a província. Os Egípcios,
até, ficaram assustados com isso. Tinham raiva dêsses
estrangeiros. Então começaram a vexá-los de toda maneira
e impuseram-lhes trabalhos penosíssimos. O rei já não
era mais aquêle amigo de José. Deu ordens para que
fossem afogados no rio todos os meninos que nascessem
dos Ilebreus.
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2. Na famíIia de Leví, uma senhora teve um filho que
ela achava muito bonitinho e por isso conseguiu escondê-lo
da polícia durante três meses. Agora, já" náo se podia
mais. Então, que fez ela? Arranjou uma cesta de vime1.
Revestiu-a com piche e betume, e colocou, alí dentro, a

criancinha, d.epositando o embrulho por entre os caniços
que medravam na beira do rio. Incumbiu a irmá do pequeno de ficar oculta, pertinho, para yer si não acontecia

nada.

I

3. Pouco mais apareceu, naquel: Iugar, a fiiha d.o
Faraó. Vinha tomar ba.nho. Andavarn com ela, as servaÂ,
na margem das águas. A moça, descobrindo uma cestinha
no meio dos juncos2, quis ver o que era. Trouxeram-na.
Abrindo a tampa, contemplou um pequerrucho que
entrou a berrar. EIa compadeceu-se e falou: "Sem dúvida
há de ser algum filhinho dos Hebreus." Mostrou-se, nêste
momento, a irmã do nenézinho, e perguntou à filha do
rei : " Si a dona quiser, vou convidar uma mulher dos
Hebreus, que poderá alimentar êste menino". A mocinha
concordou. Então a joven foi chamar a própria mãe, a
qual tomou o filhinho e o criou até Íicar êIe forte. Então,
entregou-o à filha do Faraó. Esta senhorinha o adoptou

com muito gôsto como filho. Pôs-lhe o nome

Moisés,

exslamando: "Êste, salvei-o das águas."
PnnouNus.

l.

Que sucetleu coln os d,escenrl,entes de Jacobe, após o falecim,ento de José?
2. Que caso se d,eu cont urna a'iancinha aband,otr,acla nas (tguas?
3. Quem recolheu a êsse mcníno?
- Qual
é o nome ilêle?

25.
Vocação de Moieée.
1. l[oisés náo pod.ia ficar toda a vida na côrte clo
Faraó. Deixou-a aos 40 anos, porqre tinha d.ó dos seus
I Vime : vara cle um arbugto chamatlo vimeiro
para fazer cêstos e atar mólhos.

; é tenra e flexívêl € Bervo
2 lu,nco: plantê de hrete direite e Ílcxível quê cresce ua 6guc e nos

sítioa úmidoe.
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irmãos que passavam muito mal. Foi ter com êIes para
os consolar. Casou-se. O sogro dêIe era chamado Jetro.
Confiou-lhe a guarda dos rebanhos.
2. Ilm dia apareceu a Moisés o Senhor. Estava envolto
em grandes labaredas. Estas chamas saiam de um espinheiro, mas rlão queimavam. "Eu, disse o Senhor, sou o
Deus d.e Abraão, de Isaac e de Jacobe. Sei da aflição clo
meu povo que está no Egipto. Vim aquí justamente para
libertar os coitados. Tu, vai falar com o Faraó para

reconduzires os Israelitas fora clo Egipto."
3. Moisés anuiu' d.izendo: "Pois bem. Já vou ter com
os filhos de Israel. Darei a êIes esta mensagem:
Mand.ou o Deus dos seus pais que eu viesse falar com os
Mas, perguntando-me, êIes, como é que se
senhores.
- Deus, que resposta posso dar?"
chama êsse

O Senhor explicou a Moisés: Eu sou

I-,logo deves respond.er

aqu,ele que

é.

a teus patrícios': Quem me enviou

para câ, é aquele que

é.

Depois d.isso, o Senhor fez diversos milagres para que
Moisés criasse coragem e tivesse ânimo de apresentar-se

perante o rei.

4. AÍinal, Moisés, junto com o irmão Aarão, foi ter
com o Faraó. Falaram: "Âquí está a ordem do Deus de

Israel: Deixe o meu povo ir-se embora para êIe oferecer-me sacrifícios no deserto." O rei, porém, não quis.
Respond,eu: "Não conheço o Deus de Israel. Não pude
dar-me ordens; não, senhor. Quem é êsse Deus? Não
deixo sair, Não quero e não quero, pronto !

os

5. Ao verdadeiro Deus, ninguém pode d.esatender.
Êle Íalou a Moisés: "Vou fazer milagres e prodígios
entre os Egípcios para êIes fiearem sabenclo quem sou
eu. Hão de ver que sou mesmo o Senhor, clepois que eu
tiver tirad.o daquí o povo israelita."
L Anuir: aceitar,

coucorclar.

2 Patr.tcio: alguém origia6rio da mesma p6tria, da mesma terra.
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De facto as pragasr assolaram2 o Egipto. São dez.
Com as primeiras, o Faraó, ainda que muito perturbado,
muito mofinos, não se incomodava: continuava .na perseguição e nos mâus tratos contra os Hebreus. Mas Deus

lançou mão do último recurso. Era terrível. O Faraó
mudou eompletamente. Agora, jír não punha mais embargosa. O eontrário. Obrigou torlos os Israelitas a sair
quanto antes. Isto porque o Anjo do Senhor, numa única
noite, havia ferido de morte todos os primogênitos'dos
Egípcios, descle o primogênito tlo próprio rei, até ao
primogênito da mulher escrava. Mesmo os primogênitos
dos animais foram sacrificados.
PERGUNTÀs.

l.

Permaneceu Moísés toda

a oida nu côrte

d,o

Faraó?

Que

2. Que -missõo
foi?
recebeu de Dcus?
3. Que rcsposto dt'u? 4. Deitou o rei que
- embot'a?
os Isroelitos fossent
5. Q,ue meios
empregou Moisés
p«ra constrangers o rei?
iiloile linh,o qnanilo se afostott?

aond,e

26.
A Páscoa.
1. Deus mandou ao povo de Israel, pela bôca de
Moisés que se imolasse, em cada família, um cordeirinho.
Devia ser pela tarcle do dia quatorze do primeiro mês
da primavera. Comia-se êste, assado, na mesma noite,
com pão que não fosse levedado, pão ázimoc, e com ervas
amargas.

2. Êste pão sem fermento, que não tem gôsto, chama'se, na Escritura Sagrada, pã,o ila afliçao. É porque o
fim dêle era recordar aos Elebreus quantos sofrimentos
e aflições tinham curtidoi êles quando estavam no Egipto.
As ervas amargas eram também para isso.
Prarcj maldiçóo, calanidado,

flagelo.

Áaaolar: desolar, devsstar, arruinar.

Molino: iufeliz, desgragatlo,

avaro.

Embargo: impedinento.
Concttanger: obrigtr.
o Ázino: sem fermeuto, náo lever.lado,
i Ourtir: do pele Íazer courol padocer, amôrgu!8r
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re
co

bast
uma

pra

anos a mesma cerimôniaa afim de não se perder a lembrança da sua libertação milagrosa, e mais da passagem
d.o mar Vermelho.
Veiu a ser uma clas festas mais importantes d,os Jucleus'
Era essa mesma festa que Nosso Senhor Jesus Cristo
ainda celebrava logo antes tle morrer na Cruz' Chama\ram-na d.e Festa d,os Ázimos, isto é Festa dos pães náo
lêvedos, e também de Pá;coa que significa passagem il'o
Senhor.

6. O cord,eirinho imolado na Pó;coa é figura de Nosso
Sanhor Jesus Cristo. Com efeito, Jesus é avitima pregatla
na cruz. Seu sangue derramado salvou ao gênero humano.
Desviou os golpes da justiça de Deus. I-:ibertou o mundo,
arrancando-o de uma escravidão muito mais vergonhosa

e mais cruel que a clos Hebretls no Egipto. É por isso
que nos Evangelhos, Jesus é designado por "CoriLe'iro
de Deus que tira os pecailos ilo munilo".
7. Terminacla,s as festas c1a Páscoa, os Hebreus saíram
do Egipto. Eram seiscentos mil homens, não contando
mulheres nem crianças.
PERGUNTÁ.s.

Que
2. Po
-maneirrt
1..

I Baslão:

s oos Isr
n êles çt
comer o

saílsern do EgiPto?
3. De que
argas

Que -rccomendoçã'o

beugala, vara, pau, cajailo.

z Compatriota: patrÍcio, conterrâneo, homem do mesmo país.
s Ertet'minador.'que m&ta, que destr6i comDletamente.
4 Cerimônia: acto ou solenideile religiosa.
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especial ileu Moi,sés?
5. Para que tioeram ordem ile renooar o,
Páscoa todos os anos?6. eue ref)resenta o coritreiro çtascoal? _
- que
7. Quantos Eebreus haafu
deisaram o Egipto?

27,

-

Passagem do mar yermelho;

1. O Faraó, quasi logo, arrependeu-se de ter permitido
que o povo de Israel fosse embora. Correu atrás dêles.
Os fugitivos, a princípio, tiveram grande mêdo. Mas
Moisés os socegou. Estanclo êles na praia do mar Vermelho, Deus disse a seu servo: "Estende as mãos por
cima do mar e separa as águas para os fsraelitas atravessarem de pé enxuto." Moisés cumpriu a ordem do Senhor
e o povo alcançou com a maior facilidade, a margem
oposta.

2. Os Egípcios quiseram aproveitar também. Meteramse pelo caminho d.e separação das águas que formavam
eomo que paredes. Mas Deus disse a Moisés: "Estende
as mãos de novo para as águas fecharem-se." Àssim fez,
e os Egípcios, cobertos pelas ondas, afogaram-se. Nenhum
clêles escapou, ficando aniquiladol

o exército inteiro

de

Faraó.
Pnnouxus.

ter ilei,nado o ytoao ilc Israel
. l. Não se anepenileu o Fara6, por
ir-se c,mbora? e então, que fez?
Z. Como morreu?
-

28.

-

O maná.e a água no deserto.

1. Os filhos de Israel, depois que tiveram atravessaclo
o mar Vermelho, achavam-se em terras desertas.

2. Breve não lhes ficou, para se alimentar, eousa

nenhuma. Nem mesmo podiam-se beber as águas clessa
região por serem insalubres, amargosas. Em vez de confiar
em Deus, e apelar para a bondade dêle, já que os tinha
soeorrido tão generosamente, tirando-os, com muitos milagres, da escravidão d.os Egípcios, em vez disso, entraram
I Aniguü«r: reilgzir o nlda, rlestruir

tqtsleeDto,
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I

Íazer queixas, acusancto a Moisés: "Para que o senhor
nos trouxe a êste deserto onde a gente morre de fome ?

a

Eram tão gostosas as cebolas clo Egiptol"
-êsses atrevid'os e ingratos'
3. Deus não castigou
que
Compadeceu-se dêIes' Falou a Moisés: "Vou fazer
chovãm, do céu, pães. Vá teu povo apanhar o que fôr
preciso para seu sustento cle catla clia'"
De facto, no dia seguinte, as reclonclezas clo acampamento amanheceram órvalhadas. Era uma espécie d'e
geada. Uns grãozinhos miudinhos, como os que aleatifam'
cãrtos dias da estação invernosa' Deparanclo
ã
"u-po,
êsie espectáculo novo, os filhos de Israel indagaramz,
com
uns dos ort"oa: "Que será isso!" ou, na língua clêles-:
manhú. Daí teve êsie alimento especial o nome d'e maná'
Moisés explicou: É o páo que o Senhor nos dá para
comida. Dãve cada um iecolher o que precisa' I\'Ias ninguém tem direito de guartlar nem um pouquinho para
outro clia."
Quem tlesobedeeia a esta última prescrição, o -maná
dêlãs aparecia bichado e podre. O maná ajuntaclo tle
véspera, só para um clia na semana' podia se conservar, e
era'para o .éti-o, por ser dia santificailo, consagrado ao
descanso,

4. Por outro prodígio igual, deu o Senhor

água cle
o
caso.
Eis
Israelitas.
fonte aos
O povo começou a protestar d,izendo que a água-não

prestãva. Era muito amarga. Moisés dirigiu a Deus
àraqões. Êste atend.eu. Mostrou a seu servo certa macleira
que adoçava as águas em que fosse jogada'
Outra feita, deu a Moisés, orclem de bater no rocheclo
com a vara. I-,logo jorrou da rocha uma nascente'
para
Quarenta anos duraram êstes milagres de Deus
sustentar no deserto o seu PoYo'
L AtcatiÍqÍ: &tspet8!,

cobrir.

2 Indrugor: perguntarr inforE8r-sê'
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. Na_quele tempo, os Hebreus foram atacad.os pelos
Âmalecitas e Josué teve o encargo de rechagalos e tràvou
a batalha; entretanto, Moisés pôs-se em oração sôbre a
montanha vizinha, com Aarão e Hur. Êstes observaram
que enquanto Moisés estava rezand.o, os Amalecitas eram
derrotados, mas eobravam vantagem logo que o cansaço
fazia eair os braços do santo varáã. porisso,^Aarão e Hur
o fizeram sentar e lhe ajudaram a erguer as mãos para o

céu até a clerrota eompleta dos iniúigos.
PERoUNTAg.

_ l.-Depois ila ytassagem d,o mar Vermelho, onile se achaoam os
Israelitos?
2. Como se houaeram no deserto? _ l. De que ntod,o
- à alimentação
proaeu Deus
do seu çtoao no dcserto? e durante
quantos 6n6s2
4. Como é que Deus abasteceu de d,gua çtotá,ael
o seu pouo? 29.

I,ei dada no monte Sinai.

1. Três meses- depois de saídos do Egipto, os Israelitas
-

chegavam ao deserto de Sinai. No cume áa montanha,
disse o Senhor a l\[oisés: "Vai ter com o povo. Manda
gle s9 purifique hoje e amanhã. Porque, daquí a três
dias, hei de baixar a êste monte. põe balisasi lo sopé,

da montanha, e quem as transpuser será punido de
morte."
2. Despontou o tereeiro dia. Ouvia-se o ribombar do
trovão. Raios relampagueavam. Um nevoeiro denso en_
volveu o eimo do monte. O clangora estridente{ d.a trombeta

-rebôou

assombrado.

por toda a parte. O povo

3. O Senhor,

quealou-se

então, chamou Moisés para os cumes do

Sinai, e falou eomo segue a seu povo.
"Sou o Senhor teu Deus. Quem te arrancou do Egipto,
claquela serüdão, sou eu mesmo.
I Balisa: estaca, marco, limite.
z Sopé: baee, pé.
3 Clatrgor: som rijo, ruÍdo forte.
{ Estridente: que produz rutdo agudo.
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1." Náo pocles ter, cliante d'e mim,
esculPir imagens,
nho. Não Podes
-que
nas alturas do
está
clo
alguma,

bui"o, sôtre a terra e nas'águas' Não podes aclorar

"rí
servir a essas criaturas'
nem
-i: Nao pudes jurar em vão pelo nome clo Senhor
DeuS.
f-.,r.*Ura-te de santificar o dia do Senhor'

teu

':.o
viver muito
4.o Honra teu pai e tua mãe: assim hás cte
d'er'
te
tempo na terra que o Senhor
5.o Matar, não Pudes.
6.0 Não podes cometer pecado de impureza'
7.o Não Podes furtar.
8.o Náo podes mentir' '

her do prórimo.
dos outios, nem o eriaclo'

,,

o iumento nem cousa al-

ecâlogo. Sóo os tlez mantlamentos de Deus.
Pnnoulrnes'

l. Onde chegaront os lsraelitas ikptois
2' Em que c
qtte disse Deus a Moísés?

i)ru,

o tuo teí?

-3.
3O.

,

artigos ao
De quantos

-

0

berer+c de eura'

1. O Senhor tlirigiu-se de novo a Moisés, düendo:
Àlí, eu te darei tábuas rle ped'ra nas

" Sobe ao monte.

quais escreví os mandamentos para clares ao poYo' com

toclas as exPlicações'"

2. Moisés deixou o govêrno das suas gentes ao irmão
dêle, Aarão. I-.,,ogo atenãeu ao convite de Deus' A nuvem
ànvolreo o Sinái onde Moisés d'emorou quarenta dias e
quarenta noites'
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. 3. O povo, de tanto esperar,

ram

Âarão, fazendo algazarraa e ber.a
que marchem na frente porque ni

uses
con_

Ao descer da montanha, Moisés uê os Eebreus a dansqr
ao redor ilo
tle out,o, que acsban de er|uer:
anírntd,o de sqnta cólera, iletpeilaça ai idbuas da Lei,

bezemo

teceu com aquele Moisés.,, Aarão não teve clúvidas. ,,Tirai,
mandou êle, das orelhas das vossas espôsas, filhos e filhas,
todos os brincos. E trazei êsses brincos aquí.,, Dito e feito.
Àarão os derreteu e fabricou um bezerro de ouro.
, ,,Êste
é teu deus,

ó
al

,'Aarão preparou,

fe

i,t'"",?*t?

,

17;#

pois, pondo_se em pé, io"u*
tocaudo, cantando e dansando
em-honra do mesmo.
t Á.l7azqrra: tunulto

clâmoroso, vozearia, aesuada.
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4.

Entretanto l!Íoisés nacla suspeitava clestas loucuras'

crime que o povo perpetráral. Deus perdôou' Escreveu
outra vôz a leisôbre as pedras novas que l\[oisés, ao mando
de Deus, havia preparado.
PrnouNtes.

2. Pernaúneceu muito
-çtouo d,wanle essa ausêna d'esordern que laaraoo
ao rnon'te?

Sgf.

-

Maic preceitoe de Deus aoe Israelitag'

das festas.
2. O tabernáculo era uma tencla esplêndida, cle valiosos e riquíssimos estofos. Constava de d'uas repartições'
Uma era o Santo, ou lugar santo. A outra, o Santudrio,
ou Santo ilos santos.
L Pcrpctrur: praticar, comsts,

i
l

fÊzeÍ.

http://www.obrascatolicas.com

7

HIsrónrl

50

sAoRÀDÂ

3. No Santuário guardava-se a
êste nome porque encerrava os
vêm a ser as condições da aliança

4. Deus escolheu ao irmão de Moisés, Aarão, e todos
os cleseendentes dêste, para desempenharem as fungões

saeerdotais.

6. Alguns dêstes sacrifícios eram de sangue. fmola_
vam-se,,então, touros, ovelhas, pombinhas. Representavam

o sacrifício cruento3 do Calvário.
' Outros sacrifícios
eram incruentos. Ás ofertas erám
farinhas, pão, frutas. Correspond.iam ao nosso sacrifício
da Santa Missa.

ta;

I
3

*
t" Premulg«t': publicar, dar a

cofre.

!á sangue'
tismoconhecer oficirlmêntc
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PrnouNres.

l. Qrte outros

lets

deu o Senlnr aos Israelitas' d'urante os qúa-

rento ilios que Moisês f,ossou n
tabernáculoÍ
Quantos reqarti
da alíanço? - 4. Quem ficou in'

- leaitas?
6' Qut
5. Qúe são
-I . -dui;i
sao as festas principais
32.

estabelecidas çtor Deus?

Falecimento de Moieés.

1. Chegando -os Israelitas nas proximidad'es cla terra

prornetida, outra Yez faltou água' Imediatamente come-

Drtanteumcombate'MoiaécrezaaDeusparaque-il.êaDitóríüüosEebreus;
""'-'"-;"-;;;-i*iráçao
está muito denôrala' ilois comp«nheiros o
oiudam a eÍguar oa braços para o céu'

t Pt'agueinr: rogar prags§, amaliliçoar, falar

msl
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tidade. suficiente para aplacar a sêde d.os homens
e dos
animais.

Tolavia a

hesitação

Disse-the o Senhor,

fé^inteira e firme,

,

s tinha ofendido a Deus.

"p

; ilã íil-r"u"

não

;üffi,

na terra prometida.,,
2...Moisés, quando- estava com 120
anos, reeebeu ayiso

d,e Deus,

',Está próximo o dia da t*'*o

chamar-Josué, que há de ser o teu sucessor.
vos ambos diante do tabernáculo para
àu

minhas ordens.,,

a

3- Moisés convocou o povo rie fsrael. Lembrou
_
o caso
da libertação milagrosa_ cta tiraniai
ào'egipto. I_.rembrou
os muitos benefícios da bondade
' ue divina. õãpoi. animou_os
tinham
ze tribus e"e"óbido.
retirou_se acima
s fez que seu grande servo
etida. I_,logo depois Moisés
dias o p_rantearam os filhos de Israel. Não
,^1, ,"r*,u
nouve
mars, entre os Hebreus, profeta que
se comparasse
eom êste.

Prnouxlas:
1. Porque não teue Moísés o
terra prometida, os Israel,itas?
f,-ouco antes da morte? _ B. eue
despe.dir?
4. Aonite
depois
5. Chorou- mu[to o qtot.o?foi

33.

-

Passagem do Jordão.

Conquieta e partilha
da terra prometida.

1. Disse o

Senhor a Josué

: ,'yai. passa o Jordão.
tuÀ, .oilor-. p;"*Ji

Todas as.te*as que pisares serão
a Moisés."

7 Iirania: autoridade iniustr
",à""11",-Tü""i1"u,""i:ruer' que exige o nal'
b i iià'a i
)

z

"í,
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5. Josué, po,tu,,to]:#Í'otnooo atê às ^rr*.,::
do Jordão. Alí, repetiu-se o milagre do mar Vermelho'
no com a area
Na hora em que os sa
c1a aliança, qúe êIes c
detendo a córrida. A

m-se' as águas,
cle Pé enxuto,

o leito do rio.
3. Deus fez muitos prodígios além dêste para tlar a
Josué a posse das regiões de Canaá', isto é, da terra
prometida.
Os Israelitas derrotaram' e aniquilaram nações muito

mais fortes. Deus queria castigar, desta forma, êsses
pa.gáos que o ofendiam constante e gravemente, praticando toda a sorte de crimes feios e horrorosos.
4. O país foi repartido pelas doze tribus, isto é, pelos
clescendentes d.os doze filhos de Jacobe. A tribu cle José
porém deu origem a duas: a de Efraim e a de I\[anassés,
filhos de José, de moclo que houve treze tribus.
5. Mas a de Leví não ganhou terras. Senilo consagracla

a Deus e destinada ao serviço do altar, as outras deviam
pa.gar a ela o sustento. Para isso pagavam a esta tribu
sacerdotal o d.ízimo', quer dizer a décima parte d.os rend.imentos que recolhessem.
PER,GUNTAS.

2. Como se realizou
- outros nti,lagres?
3. Nõo fez Deus
- paiz ile Canaõ,?
õ. Porclue não rece'
4. Como repartiu Josué o
beu o tribu ile Leuí nenltum quinhão?

a

l.

Que ordem comunicou Deus o Josué?

f,dssagent

ito Jordão!

34.

Os Juízee.

permaneceram fiéis a Deus, enquanto

1. Os fsraelitas
viveram os anciãos que viram os prodígios de Moisés.
Mais tarde adoraram ídolos e Deus os castigou rigorosamente.
L Dnpiwr-Ee : elevar-se, ergufr-sq
2 Derrotor: bater, destroqar, dêsbaratar,

g Dlzino: contribuiçóo, imposto de tlécima parte das colheitae.
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2
que
nho

sÀGRÀD.4.
5 a lei, Deus permitia
por algum povo vizi_
os libertava

por meio

cle

Ged,edo,

juiz

rJe

Isr«el. reccbe de tLm anjo q or(len de conbater
Mailianitat.

oE

3. Ged,eão foi o primeiro juiz e teve missão de libertar
os Judeus do jugo dos Madianitas.
4. Recebeu sua missão da bôca de um anjo e reuniu
32.000 soldados. Por ordem de Deus, mandou embora os
tímiJos e ainda os que se ajoelhassern para beber à von-

tade ao transpor uma tor.rente.
5. Após estas provas ficaram apenas 800 homens. Era
pouca cousa. Gedeão armou os seus homens de modo
singularíssimo; cada um recebeu uma trombeta numa d.as
mãos e na outra, uma bilha com um archote esconclido
clentro.

Aeêrca cle meia-noite, Gedeão e seus homens aproxido campo dos Madianitas por três lados dife-

mam-se
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rentes. De repente,

gritam: A

;'.,::::::"

eçatla de Deus

chere, os r.",.ü,::
e de Gecleão' No mesmo

instante toeam as trombetas e brilham os trezentos archotes no meio clas trevas.
Àssustados por esta aparição repentina, os Madianitas
ftgem na maior desordem; clegolaram-se uns aos outros
na eonfusão cla noite. Gedeão os perseguiu com alguns
reforços e matou elevatlo número dêles.
6 . Sansd,o possuia fôrça colossal; foi enviaclo por Deus
para libertar Israel da serviclão clos Filisteus.
Foi injuriado por êIes; para vingar-se, pegou trezentas
raposas, ligou-as duas a duas, no rabo ile cada uma
amarrou um facho aceso e soltou-as nas seáras dos
Filisteus: trigais, vinhedos e olivais, tudo foi incendiado.
Furiosos, os Filisteus vieram em grand.e número, prenderam o herói e o manietaram; mas Sansão rompeu as
cordas (lue o amarravam, pegou uma qrreiracla cle jumento
e com ela matou numerosos Filisteus.
7. Sansão casou-se com Dalila, mulher rlos Filisteus, e
revelou a esta que o segrêdo da sua fôrça resid.ia na
cabeleira, consagrad.a a Deus descle a infância sem que
ninguém a cortasse,
Dalila cortou-a clurante o sono de Sansão, os Filisteus
prenderam-no então com facilidade e lhe vasaram os
oIhos.

8. Pouco mais tard.e, os Filisteus derarn uma festa em
horrra do ídolo Dagão; no templo pagão. havia rnilhares
cle pessôas com os chefes do povo; no fint do banquete,

quiseram divirtir-se à custa de Sansão, que manclaram vir'
O herói fez-se levar entre tluas colunas que suportavam
todo o ed.ifíeio, invocou o Senhor, agarrou as colunas e
as sacudiu com tamanha violêneia que desabou o templo
e esmagou toda a assembléia.
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Sansão, sucedeu Hel6,homem piedoso que foi ao
mesmo tempo juiz e sumo sacerdote. Teve a fraquesa de

não coruigir bastante os seus dois filhos, que escand.alizaYam e roubavam o povo.
Deus-avisou:o por um menino chamado Samuel, que o
castigo havia de vir.

12. Samuel foi escolhido como juiz e chegou a sagrar

os reis Saúl e Daví.

Os Filisteus notaram que a arca da aliança era uma
fonte de castigos para êIes; porisso devolveram-n& aos
fsraelitas.

Prncuxres,

l. Que eram oa juízes ile Israel.
Z. Contai, a oitíria ilc
Ged,eão.-3. Contai, como Sansão i,ncenilion,
as searas itos Filistew.
4. Como laleceu Sansão. 5. eue sabeis da morte il,e Eelí. _
6.

Que sabeis ocêrca de Samuel?

- ,; 35.

-

Reinado de SaríI.

1. Os fsraelitas pediram a Samuel que lhes desse um
rei. Samuel ia pensando em quem poderia escolher.
Entrementes, Saúl estava procurando as jumentas de
seu pai extraviadas na campanha; não as podendo encontrar, foi consultar o profeta Samuel.
http://www.obrascatolicas.com
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Guiad,o por uma luz divina, êste guarclou Saúl em sua
casa e sagrou-o rei de Israel.
O novo soberano era da tribu de Benjamim e exceclia
em altura todos os seus conterrâneos.
2. No comêço, SaúI obedeceu a Deus, que lhe falava

pela bôca de Samuel. Triunfou clos inimigos de Israel e
bateu sucessivamente os Amonitas e GS Filisteus' Em
breve, tornou-se infiel e irritou o Senhor, a quem clesobedeceu poupand.o os Amalecitas. Então, Deus o rejeitou
e manclou que Samuel fosse a Belém, afim de, com óIeo
santo, sagrar um jov.en pastor, chamaclo Dauí, íItimo

filho rle Jessé..,..

i ! | L: |

?

Mas Daví teve de aguardar a morte de SaúI, para ser
reconhecido rei.
3. Outra vez deu-se a guerra entre os Israelitas e os
frente
Filisteus. Enquanto os dois
adianum do outro, um gigante fil
ingular
tou-se das fileiras e clesafio

l.

Ninguém teve a
aclversário; afinal

#TilTã.:rmado
Ao vê-lo chegar, Golías gritou: "Porventura, me julgas
um eão, que venhas a mim com um bordão ? - Náo, respondeu Daví, mas considero-te como o inimigo clo Senhor
Dzus, a quem insultaste."

4. Entáo, Daví fez girar a funda e arremessou uma

pedra, que acertou na fronte do gigante.
Golías eambaleou e caiu d.e bruços no chão. Logo Daví
pulou sôbre êIe, arrancou-Ihe a espada e cortou-Ihe a
cabeça.

Os Israelitas precipitaram-se contra os Filisteus apavorados e os desbarataram completamente.
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Ofuscado da glória de Dar,í, SaÍrI perseguiu-o

sempre. Várias vezes mesmo, tratou de matá-lo, notadamente num clia em que Daví tocava harpa diante dêste

rei, para divertí-lo.

O tooet Daú toca harpa il,ianLa ilo red Saúl,

tristezo. o

afin ile minoro*lho

ilaença.

a

Atirou eontra êle a sua lança, mas felizmente, errou

o golpe.

Daví suportou eom paciência as injustas perseguições
de SaúI.
6. Âpós novo ataque dos Filisteus, Saúl travou
batalha com êles sôbre o monte Gelboé e foi totalmente
derrotado. Viu perecer três filhos a seus lados e êle
mesmo, desesperado e já mortalmente ferido, precipitou-se
sôbre

a própria espada e moreu.
PEnouNTÀs.

l. Como Somuel pensou enx Baúl como rei?
Z. porque Saúl,
lol rcjcitailo ile Deus ! - 3 . De que ciiloila Dooí- qra originário !
-

\
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5.
o ltoillc tle scu pai?
t:. Como Saúl lalecera?-

ct'e,

-

I)B D^'\vÍ

36.

-
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Conlo'í conxo Daoí Ínalou

O reinado de

Daví.

1. Após a morte de SaúI, Daví chegolr a ser reco-

rrhecido rei por toclas as tribus. Felizes e gloriosas expedições fortaleceram o seu trono e dilataram até o Eúrates
e o mar Yermelho os limites do reino de Israel.
Jelusalém foi arrebataila aos Jebuseus e veiu a ser a

capital. Daví manilou consti'uir magnífico palácio sôbre
o monte Sião, nesta cidade.

Como DtuÍ acabctto, de, olender a l)crn o lrt'oÍeta Natqn tem erprobrar-lhe
o pecailo e anunciar-lha a nw$do.

2. A arca da aliança ainda permanecia em Cariatiarim,
na casa tle um levita, Abinadabe, desde que os Filisteus
a d,evolveram.
Daví a fez transportar no próprio paláeio em Jerusalém. Esta translailação revestiu extraordinária pompa.
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O rei andava na frente da Arca sagrada e ia eantando
louvores a Deus e tocando harpa.
3. Daví caiu em gravíssima culpa. Resolveu desposar
a mulher de um de seus oficiais, chamado Urías; para
isso ordenou a Joabe, general das suas tropas, que pusesse

IIrías, durante o combate, no lugar mais perigoso; Urías,
com efeito, morreu no meio da peleja.
4. Como punição dêste crime, o profeta Natan, enviado
por Deus, veiu anunciar a Daví a revolta e a guerra.
Com efeito, Absolão, um dos filhos do rei, revoltou-se
contra o pai; pôs-se na frente de alguns partidários e
arrebatou Jerusalém. Obrigado a fugir, Daví retirou-se
para o outro lado do Jordão. Alí sob as ord.ens de Joabe,
reuniu um exército pequeno, de amigos dedicados e corajosos, que avançaram contra os rebeldes. Absolão foi
vencido e obrigado a fugir a cavalo.
5. Na carreira, passou debaixo de um carvalho em
cujos galhos sua cabeleira se embaraçou; ficou suspenso
na árvore enquanto o animal continuava a correr,
fnformado, Joabe acucliu logo e, apesar cla recomendação expressa do rei, para que se poupasse a vid.a de
Absalão, varou de uma lançada êste filho desnaturado.
6. Repreendido pelo profeta Natan, não somente Daví
reconheceu sua culpa mas chorou-a amargamente e
aeeitou com submissão todos os castigos de Deus.
Daví é o autor inspirado dos §otrmos, que a Igreja
repete diariamente no seu ofício. Porisso, êste pied.oso rei
é designado pelo nome d.e Salmista.
Vários clêstes salmos encerram profecias e numerosas
circunstâncias relativas à vida e à paixão do Salvador.
E' o motivo que mereceu a Daví o título de Rei-prof eta.
7. No ano de 971 antes d.e Jesus Cristo, morreu Daví,
na idacle de 70 anos, depois de glorioso reinado cle 40
arl0s.
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Dilatou e consolidou os seus Estados, criou a oepital de
Jerusalém e preparou a construção do Templo.
QursrroNÁmo

2. Onile estotta o
Áté onde se eotend,eu o reino ilc Dot:Í!
- sabeis acêtca ila
3. Que
arca ile aliança no comêço ilo reirw?
'1-.

4. Porque Daüí- é chamado o

morte ile Ábsatão?

5.

Quantos anos reínut êle?
37.

§olmisto?

-

O rei Salomão.

1. Salomão, filho cle Daví, era bastante

uovo quando

subiu ao trono. Numa visão, o Senhor lhe disse: "Pede-me

C)

rei

tisit1 os trabalhos do Tonplo, quc ma*ilo eiLilkar
,Iêrusqlén, para recolher a Arca d,a Aliança a honrqr ü
Deus am oolenidailc.

Salonã.o

m

o que quiseres e atender-te-ei." Reclamou a Sabeil,oria,
afim de governar perfeitamente o povo. Esta oração
agradou tanto ao Senhor que lhe prometeu fazer dêle não
somente o meis sábio, mas ainda o msis poJero€o e o
mais ilustre dos reis de Israel.
HrsT. s.A.G., C.E. -- 3
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Salomão realizou o projecto cle Daví, seu pai, que
tencionava edificar magnífieo templo em honra do verdacleiro Deus.

Empregou sete anos d.e trabalhos e gastou muito
dinheiro; em todas as partes d.o monumento, Íez resplandecer o ouro, a prata, os mármores mais preciosos,
3. Acabado, o templo foi dedicado ao culto rlivino,
clurante uma festa de 14 dias. AIí foi transportada a
Arca de aliança, no meio das aclamações de imenso povo.
4. Salomão rráo fez guerra importante, porque incutia
muito respeito aos reis vizinhos. Executou relevantes
trabalhos para embelezar a capiLal e proteger as fronteiras. Grangeou fama universal pela sabed.oria clo seu
govêrno e a vastidão d.os seus conhecimentos.
A rainha de Sabá veiu do fundo cla Arábia até
Jerusalém para visitá-lo; d.eclarou que o que estava vendo
excedia muito o que a fama espalhava sôbre a sabedoria
e a magnificência do rei de Israel.
5. No fim do reinaclo, Salomão teve a infelicidade de
esquecer o que d.evia ao Senhor. Contra a proibigão da
lei, d.esposou várias senhoras idóiatras, cujos d.euses
aceitou. frritaclo, o Senhor lhe mandou anunciar que seu
reino seria dividido quando morresse.
Faleeeu após 40 anos de reinado e cleixou o trono a seu

filho

Roboão.

6. No iníeio d.o seu govêrno,

Roboão recebeu uma
deputagão do povo, suplicand.o-o que d.iminuísse os imcortezãos, o R,ei negou
ameaçadoras.

e tomaram por rei
ais de Salomão.
7. Esta divisão recebeu o nome de cisma d,as d,ez tribus.
As tribus de Judá e Benjamin, as únicas fiéis a Roboão,
formaram o reiqo de Judá, no sul, e tiveram Jerusalé,m
por capital.
http://www.obrascatolicas.com
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Mapa ila lena Santa, na morte ils Salunão, flouoc erúõo iloi,
o
"clmt:com
ile,Iuilú,, no ou,, con a capital ila Jerusalêm, c o ile larul, ao norto,
ü capital, il,e §lanarda, Juntoc ot ilob reinoe octpaoatu muia ou Ítonot o
artcnaiio ilo Dttad,o ilo Dspírito Sa to.

As dez outras tribus constituiram
mais ao norte.

o reino de
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Ppnouxteg.

l.

Por que moti,uo Salomão recebeu, o (lom de sabed,oria?
2.
Como o arca ile aliança foi transferíila para o noto tempto?-

Que sobeis

to fim ilo
Bobod,o?

-

-2.
ila rainha de Sabá?
1. Que laltas conteleu Solomõ,o
seu reinailo?
6. Porque
se ileu uma retsolta contra
- rcsultaram ilesto reaolta?
6. Que reinos

o reino de Ierael.
1. Jeroboão resolveu impedir que seus súbditos
38.

fossem

so templo cle Jerusalém e então pensassem em obedecer

de uovo ao rei de Judá; para isso mandou fabricar
bezerros ile ouro, pera serem adorados no seu reino;

porisso numerosos fsraelitas vieram a ser idóIatras.
2. Acabe foi o peor rei de Israel. Aconselhado por sua
espôsa Jezabel, filha do rei pagão de Sidão, introcluziu
em Samaria, sua eapital o culto de Baal, principal deus
de Cananeus, e perseguiu cruelmente o profeta Elias, que
lhe censurava a idolatria.
Finalmente, como punição, o profeta lhe anuuciou demorada sêca, que durou, eom efeito, mais de três anos;
afim de evitar a cólera do rei, Elias fugiu para o deserto.
a sêca e a
3. Jâ fazia três anos e meio qo"
Acabe e lhe disse:
fome, quando o profeta foi ter eom "eirara
"Si o Snr. quiser que volte a chuva, convoque Israel
sôbre o monte Carmelo; reuna também os sacerd.otes de
BaaI e o povo terá que es'colher entre Baal e o verdadeiro

Deus." O rei aceitou.

4. Elias propôs a seguinte prova: os saeerdotes de
Baal de um lado e êle de outro IaJo haviam de oferecer
um sacrifício, e o Deus que Bostraria aeeitar o holoeausto fazendo-o consumir pelo fogo do céu, seria tid.o p-or
verdadeiro Deus.
Os saeerdotes de BaaI comeqaram e invocaram debalcle o seu deus, tlescle manhã cêdo até meio-dia. Quanto
a Elias, apenas se clirigiu ao Senhor'que um fogo caído

do céu devorou uão s6 a vÍtima, mec ainda a lenha e as
pedras do altar.
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Amedrontaclo a êste espectáculo, o povo exelamou: "Só

o Senhor é o verdadeiro Deus!" Reconhecenclo a impostura dos saeerclotes de Baal, matou-os toclos sem excepção'
5. Em seguitla a êste sacrifício, Eli
prometeu o fim da sêca. Embora o c
certificou ao rei que antes de acabar o
havia de refresear a terra. Com efei
cipiou a chover-

irritou

Mas
depuse
contra

u falsas testemunhas

que

Nabote tinha blasfemado

infeliz Nabote foi levaclo

fora da ciclade e aPedrejado.
7 Quando o rei foi tomar posse do campo adquiriclo
' por êste molo iníquo, encontrou o profeta Elias, que lhe
nome do Senhor: "Nêste mesmo lugar oncle os
àia"a

cães"bém
zabel
8.

de lamber tam-

a' Quanto a Jede Jezrael'"

a batalha eontra
cla Síria. Quantlo se lavou o carro em que êste rei

o rei
caiu ferido, notou-se que os cães vieram lamber o
sangue, segundo a profecia de Elias.

seu

Pouco mais tard.e, um general ehamado Jeú, revoltou-se,
marehou para Jezrael, a capital, matou Joram, o filho cle
Aeabe, e fez pereeer Jezabel, que foi arremessada na rua,
de uma janela ,io seu palácio'
Poucas horas mais tarde, quanclo vieram clar-lhe sepultura, acharam apenas uma parte dos membros: os cães
haviam comido o resto.
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No dia seguinte foram mortos todos os príncipes da

casa de Acabe.

9. Depois de Elias, que foi arrebatado para o céu
num carro de fogo, seu discípulo Eliseu eontinuou a
sustentar a fé dos piedosos Israelitas e fez numerosos

milagres.
Ressuscitou o filho de uma pobre mulher d.e Sunam
que o hospedára frequentes vezes.

Naaman, general sírio, foi curado da lepra, logo que,
por ord.em de Eliseu, foi lavar-se sete vezes oo Ío"áão.

Oe

Juitcu ito toi^o o" ,rr"irrrlrlrforr?ln!íu#".."roociÍo pato Ntn..a,

potot

10. Após vários reinados manchados de muitas iniquidades, Deus resolveu castigar o reino de fsrael. Um
rei da Assíria, Balmamasar, veiu sitiar Samaria, prendeu
o rei Oseros e o levou para Nínive, assim como os grandes
da nação e bôa parte do povo.
O reino de fsrael durára uns 250 anos e acabou em72]antes de Jesus Cristo.
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PrncuNres.

1. Que deuses os reis de Israel introduzi'rant no scu reino?
2. Que fez Dlias çtaro confunili,r os sacerilotes de Boal? - -3.
4.
Contoi com,o Jezabel se opoderou do ttinheilo ile Nabole.
Qual loi o costigo ytaro Ácabe a çtara Jezabel? - 5. Que sabeis
6. Como acabou o reino ile Israel?
dc Elias?
-

39.

+

Ilietória a" [g-t-d

1. Tobias era um dos Judeus cativos em Nínive; conservou-se piedoso e virtuoso e nunca tomou parte no culto
d.os bezerros cle ouro. Mereceu os favores do rei assírio
e usou da sua influência apenas para beneficiar os seus
compatriotas. Para lhe provar a virtude, Deus permitiu
que perdesse a vista e grande parte da fortuna.

2. Crendo que ia morrer em breve, Tobias chamou seu
filho, que tinha igualmente o nome de Tobias, e the deu
os mais prudentes conselhos.
"Tr&ze sempre Deus presente em teu pensamento e
não violes nenhum tlos seus mandamentos.
Compade- cle ti.
ce-te dos pobres para que Deus se eompadeça

Não faças a outrem o que não queres que te façam a ti. Procura sempre os conselhos cle um homem sábio e prudente e evita a compauhia dos maus."

3. Tobias manilou seu filho reclamar uma quantia
importante que lhe devia um homem chamado Gabelo,
da cidade de Ragés, na Mérlia. O arcanjo Rafael, oculto
sob a forma cle um joven de bela aparência, ofereceu-se
para acompanhar Tobias o Moço, d.urante a viagem, e a
proposta foi aceita com Prazer.
Na tarde clo primeiro dia, Tobias lavava os pés no
Tigre, quanclo enorme peixe atirou-se a êle para o morder.
O joven soltou um grito; mas o companheiro o acalmou
dizendo: "Toma o peixe pelas guelras e puxa-o para a
margem." Morto o peixe, o anjo acrescentou: "Abre-o e
toma-lhe o fel, que te será útil um rlia como remédio."
http://www.obrascatolicas.com
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ChegaJos a Ecbatana, eapilal da llÍédía, os dois
viajantes hospeclaram-se em casa de um parente, chamado Itaguel. cuja filha Sara tlesposotr Tobias o Moço.
f)urante as festas das bôdas, o anjo continuou a viagem
e foi reclamar a Gabelo o dinheiro que lhe emprestára o
velho Tobias.
Por isso, a volta ficou um pouco atrasada, mas foi
muito feliz. Os pais inquietos acharam de novo o filho,
depois de feliz matrimônio e trazend.o tod.o o dinheiro
reelamado.

oom o let itro pebe,

"

rr?Jr:,|r":;

itn úinsem, rutüue
ilr.oorro,

Depois de agradecerem a Deus em famÍlia, o joven
Tobias esfregou as vistas do pai com o fel Jo peixe que
matâra, e o venerável anciáo recobrou Iogo a vista.
Querendo recompensar dignamente os serviços do col--

5.

panheiro de viagem, os dois Tobias rogaram-Ihe que
a metade de todos os seus bens.

aeeitasse
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Então, o anjo den-se a eonheeer e clisse: "Sou fr'afael,
nm dos sete anjos que estão sempre diante do Senhor."
Dito isto, desapareceu.
PEBorrNtÀs.

2. Cdtad ilois dos conselhos que ilatto
7. Quem era Tobias?
3. Quol f oi, o- companheiro ile Iobias o Moço duronte
ao fi,lho,
4. Onde foram? 5. Qwe acontecell nos n{trgens
uma liagetn?
ilo ?igre? - 6. Como Tobi,as o- Vclho recobra o oísta?
-

40.

-

Reino de Judá.

1. \rários reis de Judá irritaram o Senhor por sua impiedade; tais foram a rainha Atália, e sobretuJo Acá2,
o mais perverso de tod.os. Outros, eorarro Josaf l'te, Dzequias
e Josias, tiveram glorioso reinado e ilustraram-se por sua
justiça e piedade.
2. Ltá,lia era filha cla ímpia Jezabel.
Não satisfeita por estabelecer o culto de Baal no reino
de Judá, esta rainha ambiciosa fez degolar todos os seus
netos afim de reinar em lugar d,êles.
Só escapou da morte o menor de toclos, Joos, que foi
oculto e criado no templo pelo sumo sacerdote Joade.
.

Apenas Joas alcançou sete anos, Joade proclamou-o rei
e Atália foi morta.
Com o tempo, Joas tornou-se quasi tão perverso eomo
sua avó, Atália.
3. Foi naquele tempo que o Senhor ordenou ao profeta
Jonas que fosse a Nínive, então capital da Assíria, afim
de anunciar a próxima destruição desta grande citlad.e,
em punição dos seus crimes.
Em lugar cle obedecer, Jonas embarcou em Jopé a
destino de um país muito icngínquo.
Âpenas esteve o barco no mar alto, levantou-se furiosa
tempestade. Os mari:rheiros deitaram a Borte para
eonhecer o parsageiro que atraía a úlffa clo cfu. A eorte

http://www.obrascatolicas.com

rrlsrónrrl
Jonas que foi

70

sÀGRADA
atiraclo ao mar. Um

monstro
designou
marinho enguliu o profeta, guardou-o preso três dias e
depois rejeitou-o pare a praia.
4. Libertado por êste milagre, Jonas correu a Nínive
e percorreu a cidade gritando: "De hoje a quarenta dias,
Nínive será destruída."
Acred.itaram os Ninivitas nastas palavras e fizeram
penitência. Porisso o Senhor fez misericórclia a todors e a
cidade escapou ao castigo de que fôra ameagada.
5. Durante um glorioso reinado de 25 anos, Josafate
grangeou o &mor do povo, derrubou os ídolos e promulgou
sábia"s leis.

Ezequias foi um rei segunclo o coração de Deus; tornou

a abrir o templo que fechára o seu predecessor Acaz,
eelebrou solenemente a Páscoa abandonada desde muito
tempo e libertou o povo do tributo que pagava ao rei da
Assíria.

6. Foi

debalde que

o rei da Assíria mandou sitiar

Jerusalém, porque Deus fez perecer o exército dêste rei

inimigo e Ezequias foi salvo.
Um pouco mais tarcle, Deus libertou igualmente a
ciclade de Betúlia, e portanto o reino, de uma invasão d.os
Àssírios chefiados por Ifolofernes.
7. Foi uma piedosa viuva, chamada Judite, que deu
cabo do inimigo, matando-lhe o chefe. Depois de implorar
o auxíIio de Deus, passou para o acampamento dos
Assírios e soube ganhar a confiança de Holofernes. Aproveitando o momento em que êste general, depois de um
festim, estava dormindo o sono da embriaguez, cortouIhe a cabeça. Privados de chefe, os Assírios fugira^m.
Betúlia e todo o reino deram altas bênçãos e grandes louvores à valente senhora que acabava de os libertar de
inevitável perda.
8. Josias foi um rei sábio e piedoso; seu reinad.o foi o
último tempo de brilho do rçiuó ele Juclá. Auxiliarlo pslq
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profeta ,f eremias, derrubou as estátuas dos falsos deuses
e ocupou-se da renovação política e religiosa do seu povo,
como fizera Ezequias.

Ao pouo afitüsiasmailo, ludite moetra a cabeça ile Eololcrnce, quê trau ilo
acampommto inirnigo.

9. O rei Joaquim veiu pouco depois, e por seus crime§,
acabou d.e irritar a paciência do §enhor.-

PrnouNres.

2.
süa
- 5. eue fez

rnelhores reis ile

Juilô.

ceu ao profeta Jonas na
Eolofernes?
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41.

-
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Catlvelro de Búilônla.

1. Nabucodonosor tratou os seus cativos com humanidade. Pern,ritiu que adquirissem terras, praticassem o

comércio e até se julgassem conforme as próprias leis, de
modo que os Israelitas não deixaram de existir como
nação.

Compreentlendo enfim que suas proves eram o devido
castigo das suas faltas passadas, os Israelitas humilharam-

se e serviram a Deus com mais ficlelitlade tlo que nos
tempos precedentes.

Por

tet ilaeCruíilo un Ídolo, Daaiel ê lançailo na co»a doe ls6a d êtlea nõo
ly'l'c catton o menor ilamo'

Para os eonsolar, Deus suseitou vários santos profetas;
o mais notável foi Daniel,.

2. Daniel foi realmente o her6i do eativeiro de

Babilônia.
Foi escolhido, em companhia de mais três joveus
Eebreus, Ànauias, Misael e Azarias, pars serrir tro

I
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palácio de NabucoJonosor e, portanto, instruÍdo na
língua e nas ciências dos Caldeus.
Muito novo aincla, atraiu a atenção dos seus patrícios,
salvando de morte vergonhosa uma virtuosa senhora, de
nome Su.zarw, falsamente acusada por dois infames velhos.
Sua fama subiu até o apogeu quando explieou o sonho
de Nabucotlonosor.

3. Nabueoclonosor vira em sonho uma estátua gigantesca euja eabeça era de ouro, o peito e os braços de
prata, o meio do eorpo de bronze, as pernas tle ferro e os
pés de barro. De repente, uma pedrinha rolou da montanha vizinha, deu nos pés da estátua e quebrou o colosso.

Em seguida, a pedrinha cresceu e veiu a ser montanha
imensa.

4. Daniel explicou o sonho ao rei e anunciou-lhe quatro
grandes impérios que vieram um depois ile outro: os
Assírios os Pcrsas, os Gregos, os Romanos, os quais a
Igreja, pequeuina no comêço, devia absorver para se torrrar imens'a e cobrir a terra inteira.
5. Três eompanheiros de Daniel: Ananias, Misael
Azarias, reeusaram adorar

e

a estátua

cle Nabucodonosor
e foram denunciados ao rei, que os manclou lançar numa
fornalha abrasada. Mas o anjo do Senhor desceu com
êles, arred.ou as labareclas e os preservou clo perigo; caminhavam no meio das chamas, eantando e louvando a
Deus.

À vista do proclígio, o rei fez sair d.a fornalha os três
jovens e publicou uma lei, que proibia sob pena cle morte
de blasfemar o Deus de fsrael, cujo poder estava presenciantlo.

6. Daniel foi também a c&usa da destruição do templo
de um ídolo, porque descobriu ao rei as velhaearias dos
saeerdotes dêste ídolo. Porisso, irritaram-se os grantles
do reino e obrigaram o rei para que mandasse atirar
Daniel a um& eova onde estavam sete leões famintos.
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IIas Deus preservou o seu servo dos dentes e clas garras
feras; até mandou-Ihe de comer por intermédio cle
um anjo.
No fim de sete dias, o rei veiu em pessôa à caverna
d.os leões para chorar Daniel.
d.as

Vend.o-o ileso, sentado

e.

quieto no meio dêstes perigosos

animais, adorou o verdadeiro Deus, manclou retirar
Daniel e ord.enou que, em seu lugar, fossem precipitados

apenas em prazeres.

Durante sumptuoso banquete, atreveu-se a beber, em
honra dos seus deuses, uos vasos sagrad.os arrebatados
outrora do templo de Jerusalém. De repente, palawas
extranhas apareceram nas paredes da sala.
Aterrorizado, o reiiBaltazar mandou chamar Daniel,
que lhe explicou a misteriosa inscrição.
8. "A inscrição, falou Daniel ao rei, cousta de três
palavras ; Mané, que significa: Deus contoü os dias d.o
vosso reinaato e já m&rcou o fim dêles; Tecel, ou fostes
pesado na balança e encontrado muito leve; Farés,
anuncia que vosso reino será clividido e dado aos Medos
e aos Persas.
9. A preclição cumpriu-se na mesma noite. Com efeito,

os Persas desviaram o curso do Eufrates e penetraram

em Babilônia pelo leito do rio. A cidade foi tomada,
Baltazar foi morto e seu reino passou às mãos de Ciro.
10. O novo rei mostrou-se favorável aos Israelitas.
No ano de 536 antes d.e Jesus Cristo, publicou, a
instâncias d.e Daniel, um edito que permitia aos fsraelitas,
em troca de um tributo, voltar à pátria e reconstruir o
Templo. Assim acabou o cativeiro de Babilônia; durára
70 anos (cle 606 a 536 antes de Jesus Cristo).
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PERGUNTÀS,

L. Como os Israelilas foram tratailos em Babilônia? - 2.
o que aconteceu aos três Israelitas Ttwna fornallto. :- 3.
4- QuaI foi' a erçtliaação rlue
Narrai, o íonho de Nabucodonosor.
Contai,

Dani,el deu.

6.

Qual,

Íoi -a

42.

1.

-

5.

-

Que aconteceu ilurante o

esplicaçdo de Daniel?.

-

7.

festim ile Baltazar?

Que sabeds ile Ciro?

Oe Judeug tributrírios dos Pereae

I-.iogo âpós

a promulgâção clo eclito de Ciro, mais

de 42.000 Judeus tomaram o caminho cla Judéia, guiados
pelo sumo sacerdote Josu,é, e por Zorobbóel, joven prín-

cipe da casa de DaYí.

Como

Ciro lhet pernitiaae roltar à patria, oe,Iúleus
para u Juil,éia.

O seu primeiro cuidado foi

ilirÍgem-ec

reconstruir de noyo o

templo.

Mais tarde, obtiveram também a licença cle' erguer
outra vez as muralhas da Oiclade Santa,
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2. O povo voltou purifieado da idolatria pelos aofrimentos do eativeiro; os seus chefes trabalharam para

restaurar a religião. À lei de Mois& foi rememorada e
explicada e a alianga com o Senhor foi solenemente

renovada.

A religião foi melhor observada de ora em diante.
O país foi dividido em quatro províncias: a oeste d.o
Jordãq a Judéia, a Samar,ía e a Galiléiq, e a Ieste tlo
rio, a Peréia.
os Judeus foram governados pelos suraos sacerilotes

mes'mo

E

e pelo sanedrim,, que era o conselho supremo da nação.
3. Muitos Judeus, satisfeitos no meio dos Persas, não
voltaram à patria. Dêste nírmero faziam parte Mard.oqueu
e sua sobrinha Estér, joven órfão que adoptára.
Ambos habitavam Susa, uma das capitais do reino d.os
Persas. À ProviJência permitiu que o rei Àssuero, quando
ia tomar espôsa, escolhesse Estér, cuja origem ignorava.
E teve para ccm ela a mais viva afeição.
4. Naquele tempo, Aman,, primeiro ministro do rei,
ficou muito irritado por ver que somente Mardoqueu não
dobraVa o joelho quando aparecia em público. Porisso,
resolveu fazê-lo perecer, assim como toclos os Judeus d.o
reino. Para êste fim, persuadiu ao rei que os Judeus
existentes na Pérsia eram os seus maiores inimigos e conseguiu um clecreto que os condenava todos à morte no
mesmo dia.

5. Sabedor do caso, Mardoqueu participou à sua sobrinha o perigo que ia se aproximando e a corrjurou que
fosse ter com o rei afim de impeJil a matança projectada.
Ora, uma lei proibia, sob pena de morte, que ninguém
se apresentasse ao rei, sem ser chamado, mssmo que fosse
a rainha, pois, segunclo o costume daquele tempo, Estór
habitava um palácio separado.
6. Depois de ter jejuado e rezarJo, Estér entrou no
saláo onde o rei recebia as houenagens d,a côrte. Yeudo
e ru,inha, o mon&leÊ teve um raio de cólera que lhe
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siclade de Àman.

Ind.ignaclo, Âssuero logo manclou -prentler o pérfido
ministr'o e o Íez executar na fôrca destinatla a l\[ardoqueu.

Não somente Assuero reYogou o decreto de morte contra
os Judeus, mas ainda chamou Mardoqueu para a eôrte
e lhe deu os bens e as ,ligniclacles de Aman'
PrnouNtl,s.
edito de Cito 'Pcr
2, )iutlucle ten
- Assuero? 4
era
u.ril.

-

5.

De- qu+
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Conlad o que
-.6.
rei..
Í.oi o
--7.-Qual
penso
do Mailoqueu
413.

-

saGRADA
nilo Estér aftareaeu iliantc ilo
man? _ g.'eual foi, a recomile Áman?

Oe Judeue tributrírioe doe Gregoe
e dos Romanos.

persas foi derrubado,
após dois
.1.- O _império dos
por um príncipe grego, il,eaanà,re
M.a,gno, o mais eélebre conquistador que jámais
existiu.
sóculos de existêncif,

O- Orol!,9 conquíttailor Alamnd,re tríagno,
é rucêbi.do pota sumo

na entraila d,e Jerusalém,
"""":o:#, uof*r?ri*!"!r.ri íau.'onaaa " at"ançá

v
J
ridade. Como
com intengão
Depois de

mandou aos

timo rei persa, Âlexandre
e submetãr_se à sua auto_
rchou contra Jerusalém,
cidade.

2._Depois de implorar o auxílio de Deus por meio de
públicas, o sumo sacerdote, acompãnhado dos
-ora-ções
levitas e de todo o povo, saiu ao encontro ào venced.or,
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ÀIexandre
irritado. À vista dêste espectáculo religioso,
a multidão
ingança
esquece
9lqu?nto
Eá sãguicla' fazwa entracla
o saúda
de ofúecer um sacrifício ao
triunfal
aos Jucleus'
vertladeiro Deus no templo, afim cle agraclar
proteção.
sinão clepãis aá mes prometer a sua
Mas Alexanclre faleceu pouco depois'

,ríoã""tira

d'o sgu
3. Depois da morte de Àlexandre e a partilha
império eutre seus generais
do Egipto que a trataram
Um tlêIes, Ptolomeu Fila
do Àntigo Testamento do
então a mais esPalhada' Ê
nhec.ido pelo nome de Versão il'os Setento'
cessassem cle
Como os reis do Egipto, mais tarde' náo
* p."t"g"it, osJucleu"s entregaram-se a Antíoco o Granil'e'

rei da Síria.
4. À princípio, os Jucleus foram tratatlos com bra;rclura pelo rei Àn
ção; mais tarcle,
postos pelos suc
Sob o reinado tle um tl
maiores calaavarento e cruel, os Jucleus aguentaram as
que
popular
íiãuà".. Em seguicla a algum motim

".U."to"emJerusa]ém,oreiAntíosoEpifânio'outro
suceBsor, entrou em Jerusalém'

que renutrProfauou o templo e ordenou aos Jucleus
o§ ídolos'
e
ad'orassem
Deus
.iu.."À ao culto cIõ verdadeiro
foi
perseguiç6o
da
5. Uma das uais ilustres vítimas
dos
um
e
90
auos
de
ancião
Dl,eazar. Era um venerando
de
orincipais doutores da l-,lei' Deu notável exemplo
que alimentardo
morrer
antes
p""t.,iu
ít.*;;ã úroâo
;ã; ;u;"." p"oibidus pela lei de Moisés'
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coraJoso para

o suplíeio e morreu louvando ao Senhor.
cle Antíoco fizelam que os Judeus
se revoltaram por toda a parte.
Foi um sacerdote muito virtuoso, ehamad o Matatias,
que deu o sinal clo levante.

6. Âs persegtrições

cleixou seu filho Juclas, alcunhado
--Quand.o.morreu,
Macabeu
(ou o Martelo) para continuar a luta.

o

eueanclo na pérsia. euando
s Macabeu, tomou o caminho

faria da cidade o túmulo

8. Atacado

por

rro meio das mais
estaya sofrend.o o

na raiva e no

que

s; Â
dos

des
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OS .IUDEU'S !{OB OS NOI\TÀNO§
foi
T)p-nois de numerosas vitórias, Judas Macabeu
irmãos
os
foram
e
batalha;
-;ã."";." f;id" pã,
"úaiiu"tu" a pátria da tirania dos

ãàiü;.';;;b;;;

éculo

de

paz

aos Romanos
'o1

e de p. rosperidade' . uma
a ocaslao de intervir na

Pin'1'eu tornou o país tributário de

Roma.
'-

um Iclumeu'
riol".o depois, os Romanos ileram a corôa a
e o Messias
Judá
de
saíra
Herodes. Era o sinal que o cetro
ia aparecer.
Pnnourte§.
Conto f ot qac Álerandre Magno se
z.-óur, é o íc,sio dos Sctcnla? - 3' Co
1. Que sabeís do rettolta
Áor"Eiroror.

l.

'-.í.

Cnno -fatec'u Antioco?

6'

Que

7. Naquele tempot como
Pontpt'u?
io aparecer!

se
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O Noao ?eetamento conwga pcla Dvangelho

itre

JctuE Cristo.

NOYO TEST AIITENTO
NASCIMENTO E VIDA OCULTA DO
§ALVÁIX)R

M. _

.

Anunciagão.

certa para a redengão do
dol o anjo Gabriel. Dra

virgem humilde, pobrezintla,
de Daví. Chamava_se Maria.
aria, disse o anjo, cheia de
Bendita eois vós entre todas
_saudagão, Maria ficou per.
Então tranquilizou-a.,,fuõo
corasão de Deus. venho
-p9"
eomunica1sue tereis up fitho.
oareis a-õst"
no,ae de Jesus. Será ilustre. Será p"*UÀ"ao
"o*lli-ilàl
f,itho dà
Altíssimo. Deus, o Senhor, o .oto."ia oo
lrono de Daví,
seu antepassado, e há de reinar eternamente.,,
Maria não ficou orgu
tinha de ser mãe de um
Respondeu ao anjo com

H",:'htff,r"%-ill""i"l

I

escrava

do Senhor.

Suj

I Dooltuhar: eaviar, mandor.
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palavra." Logo foi-se, o anjo, Ievar ao céu a resposta da
Virgem.
facto acima
âl-rà no dia 25 de março que se deu oSantíssima'
É
Maria
referido: visita ao u"io Gaüriei a
da
Anuncíaçdn
da
festa
a
;â;ã; q"u u Ig".iu celebra
Santíssí,ma Yirgem.
PERGUNTÀS.

l. Que tsisita fez o

aàjo Gabr.i.el^à Santíssima'Yirgem'!

nrn que ilia se iealiaou essa

oisitra?

-

Maria vai ter com leabel'
1. Lemos, no Evangelho, que .o -u'lo Gabriel
45.

-

2'

não

Incarnaçáo' mas
ro-."t. *í"ciou a Maria o mistério da
que sua prima
ela
a
Disse
notícia'
outra
eomunicou-Ihe
f."ú4, ainda sem filhos, breve claria à luz um

.ã"t"

menino.

Esta criança havia

cessor2 do Messias.

Viri

chegada do Salvador.
João Batista seriam a
Nó-sso Senhor Jesus Cristo'

ue era mãe de Deus, muito
2.
imPortou com os incômodos
super
. Sem tlemora, Partiu Para-a
dessa
ca.a de Isabel. Esta habitava llebrão, na companhia do
nas montanhas
;óã; Zaearias. Era uma cidadezinha
queria repçozijar-se com

áa-Juttéia. A Santíssima Virgem
a prima, no Serfior. Queria dar-Ihe parabéns, e congrairir"-r. com ela pelo favor imenso que Deus concedera
a Isabel. 3. Infotmada pela voz secreta do Espírito Santo,
Isatrel, ao abrir ãs braços para- estreitar sua quericla
prima, exclamou: Bendita t ois vós entre as mulheres, e
L PÍecursoÍ: que vein aDt€§ e Bnutrcia,
? Pteilpcoceor: gue ven qnte!.
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q prim, aanto Ieabel, em

Eebrd,o.

4. Maria era a mais humilde das criaturas. Dava a
Deus todos os louvores que Isabel tecial a ela. Isabel a
erguia acima cle todas as mulheres. Ela, porém, Iogo
devolveu a Deus essa glória toda. Santameute arreb;tada2, proclamou a bondade suprema de Deus e manifestou sua gratidão imensa, cantando êsse hinos sublime
que a Igreja agora vai repetin.lo todos os dias nas prece§
do ofício divinon. A primeira palavra é Magníficit.
t Tecer loutores
2 Arreb«tur: ext
s .Aino.. côntico,
a Qfídtq dicino:

YtÁÍlo,

I

ouyores,

ar,

eDtu

rgoerdrt

tod,o
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Já, temos eneontrailo nesta
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história palavral gue

rezando, todos os dias, na Sauila4õo angéÜica, istn

o anjo quando chegou
eia d,e graça; o Senhor
se dá, a esta oragõo, o
nome de Saudaçã,o angélica.

À

seguntla

parte são as palavras da prima,

Isabeli'Bend,iia

santa
é
betú'ito
e
mulheres
as
aós
entre
sois

o

uido à Santíssima Virgem,

a

Maclre [greja.

de Isabel uns três

meses'

Depois, regressou a Nazaré'
PERGUNTAS.

46.

-

Nascimento do Salvador no estábulo de Belém'

1. Naquele tempo, o imper
deereto pu"u .. fazer o recen
ditos do impório. O chefe

de

à sua terrâ natal para ma

publicou um
toclos os súb-

tinha que ir
os Iivros do

govêrno.

2. fr por isso que José e
Ilavia -uita gettiu na cida
ãu"-... Àfinalldescobriram

Belém'
hosPe-

ertinho

de uma das. Portas; num estábulo'
L

Recen\eanento.' acto do arrolar ou iascrevc e

2

MaariculaÍ

coltÜ as pssôal ou

aaimais de um lugal'

: inscrwc, arrohr.
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3. 'Âlí

é qué Maria deu à luz êsse menino anunciado
pelo anjo, e que seria chamado Filho do Altíssimo. Ela
o envolyeu em paninhos e deitou-o num presépiol.

Só por amor de nós, fez isso. Não terá direito ao nosso
! É isso mesmo que êle quer. eue o amemos ! Não
é justo ? Não será um perverso, um d.esalmado, um desgraçado, o que não der, a Jes\rs, todo o seu coraçáo?!
5. A25 de dezembro, a Igreja festeja o grande facto
do Nascimento do Salvador. Chama-se Natal ou
amor

Natividade de Jesus Cristo.

Psrcuxles.

7,

Que

Áugusto?

- onde
Para

Z.
se âgasalhororn?

3. Ond
-ttailor?
-

-

s anlar êste Sal,Nosso Senhor?

47.

-

Adoragão doa pastoree.

alegres: hoje, nasceu o Salvad.or. Para reconhecer facilmente quem é êle, vejarn: Encontrarão o menino envolto
em paninhos e deitado num presépio.,,
I Praépio: cuüal, est6bulo.
z Manjaitrourà: l;é";-;;ã;-á. animais comem.
3 Deelumbranter brilhantÍssimo, t6o brilhente que ofusca a
4 Paoor : gtaude mêilo, muito receio.
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Logo que o anjo teve pronunciad.o estas palavras, veiu
mais uma porção de espíritos celestes, que entraram a
cantar os louvores do Todo poderoso, dizendo: "Glória
a Deus nas alturas, e paz, na terra, aos homens tle bôa
vontade."
Foram embora os anjos. Então os pastores disseram
uns âos outros: ttVamos até Iá para ver o que é. Vamos
contemplar esta beleza prodigiosa que Deus fêz e nos
mand.ou contar."
De corrida, desceram a Belém. Penetrantlo no estábulo,
deram com Maria e José, e mais o meninozinho reclinadol
na mangedoura. Viram, com os próprios olhos, que tudo
era verd.ade, o que se tlizia clesta crianga. O Bovo que
ouviu falar nisso ficou muito admiratlo. Pasmayãmz,
também, todos com a narraçáo dos pastores. Maria, porém,
escutava tudo. Nada perdia, metlitando naquilo no fundo
do seu coragão materno. Os pegureiros', depois de prestar
suas homenagens ao menino Jesus, voltaram a seu serviço,
dando gragâs; glorificando e louvantlo a Deus por tudo o
que tinham visto e ouvido.
PnnouNre

l.

Que aconteceu conx os pastores!

8.

-

Adoraç,ão doe magoe.

1. O naseimento de Jesus foi eomunicaclo aos pobre,
pastores das vizinhanças. Mas foi comunicado também a
gente muito rica, poderosa e cle alta posição social, que
morava longe, na Arábia. Não eram Judeus. Eram sábios.
Tinham estudado muito e estavam bem preparados, na
astronomia especialmente. São conhecidos pelo nome de
reis magos.
r

Rcclinail,o

: ileitaalo,

ext€nalido, lnclineilo,

2 Pma" : admirar profundsnente, assombrar, eepantsr.
3 Pegureiro: pastor, zagat guardarlor ile gado,
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2. Êstes magos tinham visto. no firmamento,
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uma
estrêla nova. Por outra sabiam cle uma profecia a respeito.
O aparecimento de um astro novo seria sinal da vinda.

ao rnundo, do melhor rei dos Jucleus. Compreenderam
que êste rei certamente acabava de nascer. Partiram logo
para Jerusalém afim de adorá-lo.

No ieserlo, os lÍlros caminham em direçd,o da -eslrêl«, que os guia
para llelém.

Não estava em Jerusalém. Pediram informações. " Onde
fica, perguntaram êles, êste rei dos Judeus que acaba de
rlascer ? porque vimos, no Oriente, a estrêla dêle, e vimos
para adorá-1o."
Só eutão a notícia correu pela capital Não constava
que tivesse nascido ninguém. Houve reboligol grande.
Herodes, o rei, foi, mais que todos, sobressaltado, &ssombrado. Êle pensava: Com certeza aquêle meuino é uu,
1 Eoàoldfo.' EovlnêDto dorordcnailo, balbútdlr, decordco.

http://www.obrascatolicas.com

L.
ÀDoR^ç-io Dos ]IÀGOS

89

inimigo que depois rouba o meu trono. Convoeou imediatamen'te uma reunião extraordinária dos saeerilotes da
lei para que informassem acêrca clo Messias prometido,
esperaclo pelos Judeus para muito breve' Que dissessem
onde é que deveria aparecer.
Respoid.eram que, segundo os profetas-tinham dito, o
Messiãs nasceria em Belém. Então, Herocles teve com os
magos, uma conferêncial secreta. Quis saber o d'ia certo
u*-qou tinham deseoberto a estrêIa. Depois mandou-os a
Belém dizenclo: "Vejam Iá. Façam toclas as diligências
par" corhecerem tudó o que respeita a êsse menino' Assim
qo" o tiverem eneontraâo, passem outra vez por aquí
paru -" dar o resultado clas suas pesquisas2, porque'
Àab.m, eu quero igualmente visitar e aclorar êsse menino'"
Era mentira dêIe. Não tinha vontade nenhuma, o
malvado, de homenagear o recém-nascido' Queria, ê'
matá-lo quando, pelos viajantes do Orionte, soub-esse
exactamente o Íogu, onJe parava o menino Deus' Mas
a bôa Proviclênciá não deixou que o ímpio triunfasse'
Não custou clesrnauchar3 os planos do cruel monarea,
sah'ando clas garras dêle o menino Jesus, como veremo'§'
Os magos despediram-se do rei hipócrita que os acoIhera tão bem, ãisfarçando' Reatararu a mareha' Logo,
brilhou de novo, a seus olhos, a estrêla milagrosa que Gs
guiava desde o Oriente, e havia sumid,o, ao passar por
Íerusalém. Foi indo à frente d.êles'e parou precisamente
do lugar onle clescansava o rei menino'
por
' 3.cima
Os -ugo. confessaram que Jesus era o Messias
verdadeiro, o fiUro do Deus Altíssimo e Toclo poderoso'
Prostraram-se aos pés do berço e adoraram a criança
recém-nascida. Conforme se pratica na terra dêIes, ofereceram presentes ile valor. Ouro, incenso e mirran, que
êIes haviam trazido consigo.
1

rd
s

4

ô

medlctual.
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4. Eerodes pedira aos magos que prometessem de
voltar a Jerusalém para referir o que tin[am visto e feito,
onde estava o pequeno rei d.os judeus, etc. Os magos nãó
desconfiavam de nada. Queriam cumprir sua promessa.
Mas tiveram um sonho no qual o aojo os advãrtiu que
não passassem mais por Jerusalém, indo ao Oriente por
outro caminho. Ilerodes estava esperauito. Afinal entendeu que não vinham mesmo. Imaginou que os magos o
tinham ludibriad.ol, burlado. Teve. grande raiva.
5. Para lembrar a adoração dos reis magos, a Igreja
estabeleceu a festa da Epdfania. Celebra-se no diat áe
janeiro.
PrB,cuxrls.

7,

2. Que ocomeu iluronte a oingem?
Qytem
3. &rc fiaeram os nagos- em Bel,érn?
êíes a
-Ieru!)alérn,
- 4. Vottaram
conforrne tinham çtromctido o Eerodes?
5. eu,e aem
a set o Epdfania?
eranl os magos?

49.

-

no templo.
Purificagão de Noeea Se,hora.

Apreeentação de Jeeue

-

1. Deus queria que lhe fosse apresentaclo, no tempto,
todo o primogênito das famílias. Resgatava-se logo
dia"le certo pagamento. Davam-se cinóo moedas pl" -eo*
menino, e três por uma menina.
Além disso, a mãe, sendo riea, tinha de oferecer um
cordeirinho. Sendo púre, um casal de pombos. Era para
agradecer a Deus pela saúde eonservad.à e pela vida concedida à nova eriancinha. Esta cerimônià chamava_se

purifinagdo.
2. Quarenta dias depois do nascimento de Jesus, Maria
eneaminhou-se para o templo afim
Resgatou-se

o monarca supiemo,

de

riquezas d.o universo, resgatou-se com
I lJtilibriat:

I

€scarnecer, zombar, eaganer,

ilutlir,

dmprezar.
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A mãe, pobre demais para oferecer um cordeirinho, só
apresentou os dois pombos.
3. Na hora em que Maria vinha entranclo no templo
carregantlo nos bragos o menino Jesus, também entrava
um santo varãol muito idoso. Era Simeão. Fiel servo de
Deus, suspirava, ansiava, desde muito, pela vinda do

Redentor. Ficou ciente, devido I uma luz interior do
Espírito Santo, de que êsse pobrezinho, oferecido a Deus
agorinha mesno, era o próprio Messias tão almejado'z.
Louco de alegria, êle agarrou o menino, e, estreitando-o
t'Sim,
nos bragos, ergueu os olhos para, o céu e exclamou :
Senhor, já podeis deixar êste vosso criado morrer emlaz,
§egundo & promessa que me destes, porque viram, meu§
olhos, quem há de ser salvação tlo mundo, fachos das
nagões, e glória de Israel, vosso povo."
José e Maria estranhavam muito, venclo o que sucedia.
Simeão, entã,o, dirigiu-se a êIes. Explicou que muitos
homens se perd.eriam assim mesmo, nã,o querendo aproveitar da vinda dêste menino, o qual n&scera para salvação de torlos. Aaunciou a Maria que seu coragão materno
seria transpassado pelo punhal. Queria dizer desperlagado
pelo espeetáculo dos tormentos dêste mesmo Xrilho querido,
imolaudo-se \a, cruz para remirn a humanidade.
Nêsse instante, ohegou uma senhora

viuva, de 80 anos,

Vivia quasi sempre no templo, jejuando e
orand.o, de dia e de noite. Para recompensar esta sautidade, Deus lhe fez um favor igual. Viu ela o menino
Jesus, e conheceu que era o Messias prometiclo. Tão
jubilosa ficou que não parava de cantar a Deus hinos

chamada Ana.

louvor e agradecimento. Xralava dêste menino a todos
os que esperavam a red.engão de fsrael.

d.e

1

VaÍáo

;

homem.

z Almejor: deseiur.
s P@ho: luz, tocha, candieiro.
4 nemir: resgotar, libertar da

servidÉo.
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4. No dia. 2 de fevereiro, a Igreja celebra

essa Íesta

da Âpresentação de Jesus no templo e da Purificação de
Maria. É também chamala d,a Canilelário. Nêsse dia, a
Igreja benze e distribue velas, para lembrar que Jesus é

a luz

d,as Nações.
PpnouNres.

l.

2. Que
Qual era a obrígação ilos país,pelalei ile Moí,sés?
oferecru Marn Santíssi,ma, para obeilecer o esso l,eí? - 3. Qw
faatos suced,eram quando tr[aría chegou no tem,plo com- o ntenino
Jesus?
4. Qu,e festa foi institulda pcla Igreja para cornernorar
êstes ocontecimantos?

50..- Fuga para o Egipto e matança dos inocenteg.
1. Herodes debalde esperou que os magos voltassem.
Soube afinal que tinham ido para a terra dêIes por outros

caminhos, deixando d-e passar em Jerusalém. Quem sabe

também si alguém não lhe contou o que tinha sucedido
há pouco no templo. Certo é que o mêdo cresceu. A ambição estava ferida, ansiosa. Quasi que estouraval de
tanta fúria. Nesta loucura, concebeu o projecto bárbaro,
infame, de estrangular' todas as crianças do sexo masculino que houvessem nascido ,lesde dois anos, em BeIém
e nos arredores.
2. IIas, nem por isso, êste monstro3 coroado, verdadeiro
tigre sanhudoa, alcançaria o que desejava. Deus é mais
forte que os homens mais fortes. O céu protegia os dias

do menino Jesus.
Escaparia. E escapou mesmo. Porque, dura^nte o sono
de José, veiu um anjo que mandou ao santo protector
fugisse para o Egipto com o menino e eom a mãe, e alí
permanecesse até nova ordem. José não hesitou um só
minuto. Seguiu imediatamente.
I
I
I
I

lebmtar com

o

Saahud,o: irado, furioso, embrovecida

pegcogo.

slmmte cruel.
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os

carrascos', pagos por Herod.es, foram a Belém e aoS países
circunvizinhos. Mataram todos os meninos que ainda não
tivessem completado d.ois anos. Nem os gritos lancinantes2
dêsses coitadinhos sem culpa, nem a§ súplicas comoventes
das mães, nacla pôde abalar o coração tlessas feras
humanas.

3. A justiça de Deus não deixou Ilerodes

sem castigo,

mesmo nêste mundo. Êste rei algô2, detestad'o por seus
súbditos, acabou lazarentos. Um formigueiro de bichos
meteram-se no corpo dêIe, roenclo as carnes. As chagas,
de pôclres, tinham urn eheiro tão fétido que nem êle o
podia suportar. Morreu.
4. Desaparecido Herocles, o anjo avisou a José orclenando: "I:evanta. Toma, o menino com a mãe, e volta à
terra de Israel. Já faleceram os que queriam tirar a vicla
do menino." José obedeceu com a fidelidade acostumada.
Escolheu Nazaré para viver. Não se arriscavan a ficar
muito perto de Jerusalém, porque não tinha certeza que
o filho d.e Herodes não fosse tão mâu como o pai.
Parcuures.

7.

2.
Eeroiles aenilo que não conseguia o que queria?
- se
Onile
O meío bú,rbaro que enlpregou ileu resultad,o melhor?
3. Qml f oi o primeiro -castigo ile
acolheu a santa Família?
Eerodes?
4. Que di,sse- a Josê o anjo, depois ilo rnorte itre
- lugar foí Josê habitar?
Eerodes? Que

Que f ez

51.

-

O menino Jesus entre oe doutoree.

1. O Evangelho não contâ a historia cla infância de
Nosso Senhor. As pouquíssimas palavras que cliz a êste
respeito, são muito preciosas, muito úteis e instrutivas,
elgô2, verdugo, executor de slta justiçs.
2 I'ancineÍtc: que se faz sentir por picailas ou golpes internos; crucilnte,

I Cartasco:
pungente.

a Lazarento: leproso, coberto de chogas ou pústulas.
4 Arriscor: pôr em risco, trvcnturar, sujeitsr il sorte.

HrsT. sÀe., o.E.

-

4

http://www.obrascatolicas.com

a
Ersrónre

94

sÀoR^DÂ

especialmente para meninos. " O menino ia erescenclo,
sempre com mais idade e mais fôrça. Tinha muita sabedoria, isto é, muito juízo. A graça divina habitava nêle.
Obedeeia perfeitamente a José e a Maria Santíssima."

2. A distância, entre Nazaré e Jerusalém, são umas
trinta lóguas. Mas, ainda que viajando a pé, José e Maria
não perdiam a festa anual da Páscoa, nunca. Era para
cumprirem no templo as ordenanças da lei de l\toisés.
Jesus, quando tiuha doze anos, também foi. Passados os
dias da festa, Jesus d.emorou-se em Jerusalém enquanto
seus progenitoresl iam caminho de casa. Êstes não desconfiavam. Pensavam que o filho estivesse com algum parente
ou conhecido. Pouco depois, deram com a ausência dêle.
Indagaram um dia inteiro. Não estava. Muito aflitos voltaram até a capital. Aí procuraram mais três dias e foram

finalmente descobrí-lo no templo. Estava sentado eutre
os doutores da lei, escutando e iuterrogando. Todos os que

o ouviam ficavam boquiabertos2, estupefactos, com a sabe-

d.oria daquêIe menino.
3. Muito admirados também, José e Maria. Esta disse
a Jesus: "Ifeu filho porque vcr,ê tez isso? Andamos procurando, papai e eu, muito magoados, faz muito tempo!"
((p1sgq12r,
porque?
Jesus. Então não sabem
-que é miuha obligaçãorespondeu
tratar das cousas do meu Pai do

céu?"
4. Jesus

:

era muito afeiçoado a Maria e a José, não há
dúvida. I\[as devia amar infinitamente mais o Pai que está
no céu. Quis ensinar, a toclos nós, que si fôr para o serviço
de Deus, é preciso sacrifiear tudo, custe o que custar. Não
há motivo, não há eonsideração que nos possa d.eter no
cumprimento do dever.
I Progcnüor: o pei ou a móe.
2 Boqubbaito: t6o DasDôdo que íica eom a bôco abertr.
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PpnouNteg.

2. Porque
infâncxa d,e íesus?
- se ileu com
com a famÍ,lia? e que

7. Que rela
esta oTagem il
Jesus nâ capi.

-

4.

Que

sntoçã,o teae? que responileu
elíssíma resPtosta?

se

êl'e?

SEGUNDA PARTE

VIDA PÚBLICA DE JESUS CRISTO
52.

-

Batiemo de Nosao Senhor por São João.

1. Pouco antes que nascesse Jesus, Isabel, prima da
Santíssima \rirgem, teve um Íilho a quem puseram o nome
de João. Devia ser precursor do Messias. João viveu
isolado, afastado do público, até a hora cle cumprir seu
destino.

2. Jesus tinha

seus

trinta anos. Era o

momento

marcado para êIe abandonar a ciclaclezinha de Nazaré e
começar a pregação do Evangelho. João, nêsse tempo,
deixou também os ermosl. Veiu às margens do Jordão
para excitar os Judeus a fazer penitência, anuncianalo a
toclos que se achava próximo o Reino clo céu.
3. A multidão apinhava-se2 pressurosa em redor d.êle.
Queriam ouvir o profeta. Recebiam dêle o batismo, náo o
batismo que apaga o peeado, porém dispunha as almas a
receberem o perdão de Deus.
4. Jesus aproximou-se com os outros. Pediu para ser
batizado também por são João, que era chamado de Batista
justamente porque batizava o povo. João Batista, toclavia,
quando avistou a Jesus, humilhou-se: t'Quem cleve receber
o batismo, sou eu mesmo, clas vossas mãos, e v6s vindes
L DÍno: dêsêrto, alescampado, solidóo.
2 Aplnhdr: ajuntar, empilhar, amontoar, êtrchet.
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mim para que eu vos balize!" Jesus respondeu:
t'Homem!

por enquanto, assim ó que cleve ser. Convém
que desta forma preenchamos todos os requisitosl da lei
e da justiça."

E

Jesus

Jesua

foi batizado por João.

é tantailo pelo ilemônin,

5. Facto notável. Sempre que o Salvador, durante sua
vida, pratica algum acto d.e humildade, perante os homens,
Deus, parece que responde glorificand.o seu Filho por
meio d.e um proclígio. É o que se d.á agora. I-.iogo que Jesus,
meticlo entre a turba clos pecadores, teve recebido o batismo, mal vinha saindo das águas, eis que o céu se abre,
e o Espírito Santo baixa visivelmente na forma de uma
pomba sôbre Jesus. No mesmo instante, ouve-se uma voz
que clama do alto: "Êste é meu filho querido, no qual
repousam todas as minhas afeições."
Após o batismo, Jesus passou quarenta dias no cleserto
a jejuar e Íaze,r oração, como preparo para anu:rciar o
L nequisito: cousa exigida, qualiilaclê aecessária pera slg[mtr
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Evangelho. Em seguida deixou-se tentar pelo demônio,
para nos servir de exemPlo.
PERGUNTAS.

De q-u"
sua -pregaç&o

7. Que
tr)reau,rsor
Alénr de
reaebcr o

53.
I

1.

-

ôle

sta?

4. Não

s?'§,

Que se ileu

Primeiros diecípuloe de

Jeeus.

João Batista era seguido por muita gente que vinha
escutá-lo. Também teve discípulos que não se afastavam
mais dêIe.
dêstes, quando
Um dia,

avistaram
Batista dis

cle Deus, eis AquêIe que

tira

aPosentos. João
"Eis o Corcleiro
os pecad,os il,o munilo."

Intrigaclos3 com esta"s referênciasa tão lisougeiras por
parte d.o seu ilustre e santo mestre, os dois discípulos
[iveram vontade de travar relações com Jesus. Apertaram
o passo atrás dêle. Quasi o haviam alcançado. O Salvaclor

en1ão volve-se para êles perguntando:

"Que

d,esexam os

senhoresg"
"llfssf,vg, respondem, ond,e é s11n s0,5a,!" "Vcnham a-aeiarn,t'disse Jesus. Acompanharam Jesus à
habitação que êle ocupava. Passaram com êIe o dia inteiro.
Gostaram muito das práticas dêle e ficaram certos de que
fosse êle o Messias.
Ànclré, que era um dêsses dois, tinha um irmão chamado
Simão. Comunicou logo a êste irmão, a bôa notícia,
dizendo: "Descobrí o Cristo, sabe." No dia seguinte
levou-o a Jesus. O Salvador o contemplou e dissel. "Tu és
t Paleetrar: conversar, Íalar.
z Apontar: iDdicsr, mostraÍ.
a IrúrilaÍ: excitar a curiosiilatle, ilar o

ilesejo de §ober.

+ R,elerência: citoçóo, alusáo.
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Simã,o, filho de João; d.ora em d,iante, porém, chamarte-ás Ped,ro." Desde essa hora, André e Pedro ficaram
sendo discípulos de Nosso Senhor. Àmbos, mais tarde,
foram Apóstolosl.
2._

Jesus conviclou diversos outros para discípulos.

Ensinava-os, preparava-os para que pudessem áepois
pregar e espalhar a doutrina do Evangelho.
Pnncuxrls.

l.

Quois foram os prim,eiros iliscíçtttlos de Nosso Senhor tresw
Cristo!
2. Para que os preparauo êle?

-

54.

-

Jeeue nae bôdas de Caná.

1. Correu pouco tempo. Jesus chegou a Caná.
Celebravam-se, alí, bôdas, achando-se, entre os conüd.ados,
a mãe de Jesus. I-.iogo que se soube da vind.a de Jesus,
rogaram-lhe que assistisse à festa e tomasse parte no
banquete com todos os discípulos.
2. Jesus anuiu. I,[as, para o fim da refeição, faltou

vinho. É porque os esposos eram gente pobre. Tinham
comprad.o só para as pessôas presentes. Devido aos que
acabevam de chegar de improviso2, é que houve falta.
Maria Santíssima percebeu o facto. Ficou muito sentida
com a vergonha dos recém-casados quando vissem que
esc&sseavas a bebida. Quis evitar-lhes êste desgôsto.
Valeu-se do poder do seu filho, dizendo apenas, baixinho,
a Jesus: "Não têm ma,is uinho.tt No quintal, havia seis
urnasa grandes, de pedra, para as abluçõesó. Jesus
ordenou aos criad.os : " Encham ile á.gua aquelas nrnqs."
Os criados obedeceram, e Jesus, logo transformou em
vinho excelente esta água toda. Foi o primeiro milagre
do Salvador,
Apdttolo: homem que.Jesue enviou Dregsr o Evaugelho.
De imyrovito: ale súbito, ds lspeBto, aem uinguán ãsperar.
Eccoucat : rarear, falter.
Ana:_vzzo rBtigo, pÀrô recolher cinroe d,o mortos ou líquitlos.
Lblulfio

:

lavagem. beaho.

http://www.obrascatolicas.com

NAS BôDAS DE CÁNÁ

JESUS

99

PERGUNIÁs.

l. Na

cid,ad,e

ile

Caná,, ond,e

se hospedou Jesus?

aconteceu nas bôdas de Caná?

-

2,

Que

o

Smezará

riode

'§t
í.-&

N

Ârsüatla ':j
S Xm'atrs
Jeru

+$*M'lVeào

Máquerorate
He

^o
rao

0
llapo ila Polestina, M

25

tempo il,o Noeeo §lc*hot.
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55.

1. João ti

-

SÂGnÀDÀ

Illorte tle João Batista.
toda

devido à sua
Por isso o e
souberam

a Jucléia,

êle apregoavar.

enorme quando
ordens do rei

qu

Herodes.

Êste príncipe tinha raptados a mulher d.o s'eu irmão.
João Batista censurou afoutamenten êste crime horroroso.
Mas Ilerodes agastou-se. Ficou fulos e encarcerou o
profeta. Herodíade, que era essa mulher do rei, virou
harpía6. Queria que se matasse o importuno censor?.

Elerodes não concord.ava, porque, no íntimo da alma, res-

peitava muito a João Batista. Recuava diante clo

assas-

sinato.

2. Tempos depois, na ocasião do seu aniversário natalício, Herodes deu um festim esplêndido. Para o fim,
a filha de Herodíade foi trazida ao salão. Dansou com
muito donaires, muita arte e muita graça. O rei ficou
sobremoilo satisfeito com ela. Jurou que para resompensar tanta gentileza, daria qualquer cousa que ela
pedisse, nem que fosse a metade do reino.
A menina uão sabia o que havia de pedir. Correu a
consultar a máe. A fúria logo aproveitou o ensejo para
saciar seu ódio de víbora. Aconselhou à menina que reclamasse a cabeça de João Batista.
Quando Herocles ouviu êste pedido estúpido e d.eshumano, levou um choque. Estava magoadíssimo. Julgou
assim mesmo que não poclia voltar para trás porque tinha
t Grangear: ganhar, merecer, acliluirir.
2 Apregoar: pregar, publicar, auuaciar.

a .Ropt
a AÍoü
õ lulo
e

G

atar,
coraj
irrit

com violência ou

seduçÉo.

epidammte.

Earp[a: ave voracíssima; pessôa que vive de extorsões; mulher 6rida

má.

t- Censor: crítico, criticâilor.
I f)onail'e: grsçâ, garbo, gmtileza, ailôrno.
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empenllado sua palavra, com juramento, diante de todos
os convid.aclos. Julgou clue não devia negar à filha o que
ela desejava. Então, mand.ou um soldad.o à prisáo que
cortasse a cabeça de João. Executou-se a ordem iníqua e
nefanda, e o inocente foi degoladol. Depois, colocando a
cabeça numa bandeja, trouxe-a ao salão. O rei entregou à
moqa o troféu'? sangrento, e esta o levou à mãe.
3. Os discípu-los de João, ao saberem da triste ocorrência3, foram buscar o cadáver, deram-lhe a sepultura
e vieram dar

parte a Jesus.
PrncuNtas.

3.

2. Contct fu,lccett?
Joã,o Batdsta?
Que lizeram aúão os d'iscíçtnlos de João?

l. Porcnte'foi prcso

-

56.-Apescamilagroea.

1. Os discípulos de Jesus tinham acompanhado o
Mestre à Galiléia. Mas não o seguiam constantemente.
Quanclo regressaram, com êle, para as respectivas terras,

entregaram-se de novo, alguns, aos misteresn de pescaclor.
2. Certa madrugaala, estava Jesus à beira-mar. Viu
aí Simão, ao qual já pusera o apeliclo cle Pedro, com o
irmáo dêle, Anclré. Os dois iam lançantlo a rêde para
apanhar peixe. Jesus lhes tlisse que abanclonassem isto
de uma vez. Êle os tornaria pescadores de hômens.

3. Mais adiante, encontrou mais um barco com outros
dois irmãos, Tiago e João. Êstes concertavam suas rêcles.
Jesus chamou-os da mesma maneira, danclo-lhes a mesma
promessa.

4. Entáo, ajuntou-se tanta gente para ver Jesus e
ouvir seus ensinos, que o Salvaclor teve tle entrar na
t Dcgolat: corüor o csbeçe.
2 TroÍêu: ilespojos do inimigo yêncido.
s Ocortência: Econtecime[to, fecto, coso.
4 Mí8teÍ: trabalho, afazer, necessiilade,
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barca de Pedro, afastando-se um bocadinho da praia.
E daí, começou e pregar.
5. Acabando, quis realizar um milagre. Era paü
impressionarr os colaboradoresz que tinha essolhido.
Assim êles teriam um exemplo da pesca de almas prometidas por Jesus.
Disse portanto a Pedro que remasses para o alto mar e
jogasse a rêde. Simão atalhou que já estivera aí a noite
inteira, mas não se apanhava nada. Contudo, só para
obedecer, êle queria arriscar mais uma vez. Foram. Uma
quantidade colossal de peixes meteram-se na rêde e quasi
partiam as malhasn. Os pescadores não podiam com tão
grande presa. Acenaram6 para Tiago e João, que viessem
ajudar. Êstes Iogo acudiram. Encheram-se os dois barcos
tanto que por pouco não iam a pique6.
6. Pedro ficou atemorizado com tarnanho prodígio.
Arrojou-se aos pés de Jesus. Mas o Salvador o ergueu
bondosamente. Renovou a promessa que já lhe fizera.
Dora enr diante pegaria, em suas rêdes, ahnas, em lugar
de peixes. E não para a morte, mas para a vida eterna.
7. Uns e outros conduziram os barcos junto à terra, e
entregando-os à sua família, deixaram tudo para seguir
a Jesus, já não se separando nunca mais dêle.
PnRouxres.

2.
4.

l.

Que fi,zeram os iliscípulos de Jesus de aolta às suas terras?
3. Que ilisse êle a Tíago e a João?
Que lhes ilísse Jestrc?

-

- õ. Qu.e milagre realizou?
6. Que
Que fez Jesus ilepois?
7 . Que -fiaeram os
fez Pedro aenilo isso, e clue- ilisse Jesus a êle?
pescailores

?

-

t Impteacionar: comovtrr abalar, ferir a ateDção.
z Colahorailor: ajudanto de trabalho.
3 Remar: lazer andar um barco a poder ile remos.

4 Malha: cada um dos nós que forma a liahs nums rêtle. Aberturo que

êstee nós deixam entre si.

6 Aeenar: falar, chamar por sinal.
I Ir a pigua: ir ao fundo da 6guo.
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Reesurreição da filha de Jairo.

1. Um chefe cle sinagoga', chamado Jairo, aproximout'Senhor, a minha
se de Jesus, e humildemente rogou:
filhinha está morlendo. Vintle à casa, para impordes as
mãos sôbre ela, para ela ficar bôa, e viver ainda." Jesus
foi. A multidão acompanhava, numerosa. De caminho veiu
gente de casa dizendo ao chefe: "Agora, já é tarde,
morreu a menina. Não vale â pena incomodar o mestre."
Jesus falou: "Jairo, não fique desconsolado' Basta você

ter a fé."

Escolheu Ped.ro, Tiago e João para companheiros e
entrou na casa de Jairo. Aí encontrou muitas pessôas a
chorar e a gemer. Jesus perguntou: "Porque estão chorando? A menina não morreu, não. Está dormindo."
Êles zombaram de Jesus. Mas Jesus pediu que saíssem.
Depois convidando o pai e a máe da joven, com os três
apóstolos, foram ao aposento onde repousava o cadáver.
Jesus tomou a mocinha pela mão, dizendo "Moga, Ievaula-te." I-.rogo a mogo levantou-se e começou a andar. Todos
ficaram assombrados.
2. O falecimento desta menina de 12 anos lembra-nos
que não há idade certa para morrer. Por isso, é preciso
estar preparado a dar conta ao Juiz supremo a qualquer
instante.
PrriGuNTAg.

l. Como se deu o ressurreíçdo ilo lilha ile
deoemos ficor sem,pre em estado de graça?

58.

-

Jairo?

-

2. Porque

Escolha doe apóetoloe.

1. Jesus fazia muitíssimos milagres. Por isso acudiam
a êle, grandes levas2 de gente, vindo das terras vizinhas.
t Sinagoga: igreja judaica; casa onile os Judeus tinham reuniões públicas'
2 I)eDa: grupo, Dagotê, multidáo.
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separar seus Apóstolos.
Passou uma noite a rezat na montanha. Quando despontou o dia, êle reuniu perto de si todos os discípulosl.
Depois, separou doze que ficassem sempre junto dêle.
Dêste modo, pod.eria melhor formá-Ios, porque escutariam
com mais atenção e veriam as ações que praticava.

Ficariam assim preparaclos para o alto ministério'? que
lhes incumbias.

2. Jesus escolheu: Simão Peilro com o irmão dêle
André;Tiago, com João, irmáo dêle; Fil,ipeeBartolomeu;
Mateus e Tomé; fiago, filho de Alfeu; Judas T'ad,etc;
Sintd,o o Cananeu e Jud,os Iscariote.
3. O Senhor confiou a êstes apóstolos a tarefaa de
ensinar a verdade ao poyo, e deu-lhes o pocler de curar
os doentes. O nome Apóstolos quer dizer isto mesmo:
enviados para pregar o Evangelho ao mundo inteiro.
PrnouNres.

2. Qu,ais são
\. Quanilo escolheu Jesu,s os d,oze Áptóstolos?
- Ápóstolos?
3, Que tarefa foi confiada aos
Sermão eôbre o monte.
59.
1. Jesus deixou o cume da montanha. Desceu um
pouco, Parou num tabuleiros onde o povo estava espe-

os nornes dêles?

ranclo. Sentou-se mais acima no clecliveu p,ara que o vissem
e pudessem perceber suas palavras, ainda de bem longe.
Os discípulos o rodeavam e o povo ficava ua frente. Então

Jesus fez êsse discurso çlue encerra, resumidâ,
moralT católica.
I Discípulo: aluno,

oquêIe que aprcnde de outro.

2 MinístéÍio: mister, ofício, cargo, funçáo.
3 Incumbir: encarrêgor de; caber, competir.
4 fqteíe: trabalho, serviço.
Í Tqbuleiro: lugar alto o plano; pst&mar, petim.
a Declioa: inclinaçóo, ladeira, vertente, flanco.

i Moral:

modo de proceilimento; ciôncia dos costumes,
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2. Benaventurados os pobres por espírito, porque a
êIes pertence o reino do céu.
Benaventuraclos os mansos, porque hão tle possuir a
terra.
!

1í.u
'7

;- ---§\*-

-v-

-)Y, ::l í:=._-

A Eetuenta oro csi
Ama ilu patúbolns co^tal,aE 9or Jotu ; o ilo eemeol'or'
iÃ'irir"'*ú, ora é comida pelat aooe; naa ot grdos qua elcontrúm terrú
b6o ilõo cam Pot üm,

Felizes dos que choram porque serão consolatlos.

Felizes dos que tiverem fome

e

sêcle

de

justiga,

porque hão cle ser fartos.
Felizes dos misericordiosos, porque

hão de obter
misericórclia.
Felizes dos que tiverem o coração puro, porque verão
a

Deus.

Felizes dos pacíficos porque serão chamatlos filhos de
Deus.

Felües dos que sofrerem perseguição por justiça porque
a êles pertence o reino do céu.
PsncuNres.

7.

Onite é que Íesus fez um sermõ,o rnuíto imptortante?

Quais são as benalenluranças?
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60.

-

saclRADA

O filho da viuva de Naim.

em altas vozes: "Moço, levanta-te, que eu manilo.,, O
joven levanta-se, eomeça a conversar,-e Jesus tomairdo-o
pela máo entrega-o à mãe. Toclos os circunstanteso fi_
caram cheios de respeito. Davam louvores a Deus e
exclamavam: "Ifm profeta ilustre apareceu entre nós.
Deus visitou o seu povo."
a

p

n

Muitas mães vertem lágrimas amargas, porque o filho
não tem juízo, procede mal, e, devido a essas desordens,
está morto aos olhos de Deus. Elas choram, as mãeS. D
pedem ao eéu, para o filho, vida nova. Isto é, que volte
o querido filho, à pratica dos seus deveres religiosos. O
Salvador, compadecido, atende. Muda o coração do moço
e devolve-o à mãe, que fica doída de alegria. Isso é uma
ressurreição superior à ressurreição do corpo. É milagre
maior.
I Polmi,lhat: percorrer a p6; calcar

2 Topar: etc
3 Corteio: co

I Íúnebre:

6 Agonier :

andando.

d.

L

6 Oirauwtant
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PEE6úNTÀs.

ilo
l. Coria se realizou o milagre que tresus fez iunto ila porto
2. Não ltó, outra rnorte mais ternerosú quQ a
cid,ade ile'Naüm?
Não- se 'pod,e ressuscitar?
do coryto?

-

61.

-

MultiPlicação dos

1. Jesus retirou-se, cousa de

Pãêá'

poucos dias,

i

para um

sítio distante, muito deserto. Queria descansar junto com
seus apóstolos. O poYo não cleixou. Viu que tinham em-

bareado no lago ae GatitAia. Então ilirigiu-se a pé para
ás luga.es ond"e Jesus, provavelmente, havia de aportarl'
bôa
Quaoâo Jesus o pe"cõbeu, regozijou-se com essa^
fazia,
sempre
como
doulriná-los2
vontade e logo entiou a
e curava os doentes que se lhe apresentassem'

Entretanto, declinàva' o dia. Os discípulos vieram
ttMestre, já vem a noite, e aquí gão
avisar seu mestre:
há casas. Precisa mandar embora essa gente' Que

eomprem alimentos nos povoaclos mais próximos, porque
nós, não temos Para comer."

2. "Nada, retorquiu Jesus. Não 1têm lque land-ar-à
procura de pão. Podem ficar aquí, eios senhores darão
a êles o que fôr necessário."
Depois, erguendo os olhos e consirleranilo essa multidão
imensa, ai... u Filipe: "Como havemos n6s tle arranjar
pão para sustentar tanta gedte?" Isso, Jesus falava, s6
para ter uma resposta do apóstolo, pois bem sabia o
Mestre o qne quetia fazer.
3. Filipe respontleu: "É verdatle. Nem que se compra.sse poi duzentos dinheirosa, não dava nem um peda'
cinho para cada um!"
4 jesus, então, perguntou aos apóstolos quantos pães
está, respondeu Ândré, um rapazito que
t*lr1_ní
7 A.portar: desenbarcar, eutrar ao pôrto'
2 DoutriwÍ: ensinar s doutrina, catequizar.
3 Dechnar: baixar, abaixar.
4 piotlairo:4oedg romano vêlesdo maie ou menoB 8f ile hoie'
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Depois de se fartarem, Jesus chamou outra vez os
diseípulos e mandou:
"Ilecolham os sobejosz, porque não se deve perder.
uada." Deu para encler doze cestas.

PDRGUNTÂs.

7. Dnqu
- 2. Q,ue d,is
tinha Jesus?

o

ep
qu

poao, oend,o

62,

-

Jeeue abengôa ae crianças.

1. O filho de Deus levára o dia todo iustruindo os

que o seguiam. Estava para se recolher quando algumas

!g!!olas, muito bôas e pieclosas, lhe trouxeram seus
filhinhos para que desse a êles uma bêngão e fizesse uma
prece a favor dêles.
t

Oaaoda:

c

2 §obaio: o

3 Comcnlar:

4 Pernoitar:

iaferior, ótimo para fabricar cerveja.

fica demaig.
tar algums reflexáo.
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po-que- sabiam que o
o descansó' Então não queriam

Os discípulos não gostaram'

u."ir" ilrrt, a. ir píra

AS CIiIANçAS

É

cleixar aquelas mããs aproximar-s-e' Repeliam-nas com
isso'
,ooaà* -oo. u palavras- pesaclas' Mas Jesus notou
d'iscípulos
tlos
proceclimento
êss-e
com
Ft."; indignadô
'junto de mim
is;;;r;;;:óir.., "Deixem que venham Entáo
d'eu-lhes
não!"
ãitã* à"ir".inhas. Não as afastem,
cabecinhas'
nessas
clescansando,
í Uã"Oo, beijanclo-os e
suas mãos divinas.

Jesus
lostatrú
"" "--íii

muito ilqs crinnqts e as abençoaoa' At.é ralhow os avóstolos
prit"nd,to* imlnd,ir que 08 pequenÍnos Diessen e êle'
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suspend
o jogassem
nenhum dê
templam a
lhe

de moinho e assim

em não desprezar

anjos dêles conno téo.,,
Ppnouutas.

Como.se aê rlue Jesus amaua os nteninos?

^_7,
êle
o resgteito da humititaite!

63.

-

a resçteito ilos

Jesus conta a parábolar do

_2. eue ensinaaa
escô.nilalos?

filho pródigor.

As mais conhecidas são:
O Semeador, cujas sementes prod.uzem mais ou menos

segundo o terreno onde caem.

9 *u Rico, em qtle se vê o pobre I_Á"zaro ir ao céu
-aã
após os sofrimentos da vida e o rico ul,u"*to i"
inferno.
O bom Samaritano, exemplo cle caridad.e para com um
infeliz.
O Filho pród,igo, que vem abaixo com tod.os os por_

menores.

2. Um homem tinha dois filhos. O mais moço falou:
"Papai, faça favor de me dar o quinhão que me toca d.os
bens da família." O pai deu.
Poucos dias mais tarde, foi-se embora êsse mocinho
para longes terras, com o diuheiro que tinha apuradoa
. t Pardboll: alegoria, comparagÉo, hist6ria para mostrar uma
2 pr6digo !
dissipailor, esbanjador, gastador.
s vulgo : o
homens, o povo, a classe popular.
4 Apu,rar: t
, escolhot, sélecioaal.

lmportante.
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PÀRÁBorJÀ Do FITJEo PRóoroo F{
da venda clo seu patrimônio. Aí esbanjou' tuclo em comes
e bebes2, brincalhão de fôrç

Quando já não Possuia ma
uma granale fome, e o ra
extrema. Para ter o que co
um fazendeiro. Seu ofício e
Apertava-o tanto a fome, que teria siclo feliz' potlendo
alimentar-se com a comida roienta clêsses irraciouais'
Mas ninguém lhe d'ava nacla.
Errtão reflectiu, e afinal resolveu : " Ora essa ! Na easa
de papai, os próprios criados têm páo até dizer: chega !
e eü, àqú, esíou morrenclo à míngua de tudo ! Está bem'

êle: Papai'
o senhor'
contra
fui mau. Fiz pecado contra o céu e
Trate-me,
filho'
cle
chama'lo
Per«loe-me. Já náo mereço ser
o senhor, com si eu fosse simples agregado4'" Dito e feito'
Parte. Volta à casa Paterna.
Estava ainda a certa distância quando o pai o avistou'
l\fuito comoviclo, correu o bom velho ao encontro clo
filho, e abraçou-o amorosamellte, apertando-o ao peito'
"Meu pai, disse o moço culpado, mas arrependido,
pequei. Éequei contra Deus e eontra o seuhor' Jâ rláo
sou mais digno que me char e de filho'"
Mas o pai não fez caso. Só atendia ao gôzo que. sentia
na alma. Mandou: " Tragam clepressa o terno mais linclo
pãru -." filho vestir. Ponham-lhe ao dedo um anel de
trilhanteu. E calçado fino. Preparem uma lautad mesa'
Venham toilos os meus amigos. Regozijem-t" ssmigo,
porque estava morto o meu filho, e ressuscitou' Andava

Vou'me embora. Vou ter com meu pai

e clirei a

perdicloejáoachei."
t Etbaniar: gâstar perdulariamente; consu-mir à tôa'
2 Comes e beúes: aquilo que se como o se bebe'
3 §uízo i norco.
i.aitíaoo ajuntailo a algum serviçoi coloao'
ilu;ií"aà'
s liuíont", diamante plano óm cima-e facetatlo em baixo e nos lailos'
6 Lauao: abundante, opíparo, megnífico, §untuoso'
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para entregar-se à vida pecaminosau, aos desmancloso
sua vontade desnorteadaT.

remorsos

da conciência os atormentam. E agora,
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PARÁBOIJÂ DÀ FICIUEIRÀ

ESTÉRII'

II3

na
como são felizes, os çlue andam na vista, na companhia'
resolvem
;;i;rã; ã tu-íiaridade de Deus, êIes afinal,obrigações'

oJim pu"u casa, isto é, para a prática ilas suas
A bondade, a misericórclia cle Deus é tão grantle' que
êsse

pai, indulgente e extre

slr.osot, oferecenclo

o

Perclã

arrepencliclo, toclo o afecto
Àntós, regozijemo-nos. Agr
tão caúnhosamente, os nosso
com o Pal
Congratulemo-nos
-;

;ã.

,r..-o.

clesvelos'i

si, por desgraqa, caíssemos

naquelas loucuras.
PEROUNTÀS.

2' Como
l. Porque ensinatta Íesus çtor meio il-e ytardbotas?
ilessa
3' Qual é o sentido
,*ãaà o-itrtório d, lillto pràd'igo?
contçtaração

-

?

64.

-

Parábola da figueira eetéril'

1. Um homem plantou, no seu vinheclo,.lma figueira'

Veiu colher os figãs e não achou nenhum' " OIha aí' disse
que
êIà ao gereote, cúta essa árvore à tôa' Faz três anos
ocupanclo
Está
venho üuscar irutos e aincla não vi um só'
i""Ui*."tu êste pedaço de chão' Para que deixar?"
"Meu amo, responcleu o vinhateirot, tem tazáo'
Mas dê licença para mais um ano, porque, quero ver sl
ao" um-jeito uisso. Vou afofar? a terra e trazer
"a"
,raoUost. Entãã, d'audo figog bem ! si não der, corta-se
mesmo."
1

2
4
extÍ
-..';-a
a
?
8

inquieto'

3

Prichoso; Pervertido'

: cuitlatlo, carinho
iro: dono'de uma
tornar fôfo, mole,

, iletlicaçio'

cultiva uma viuha'

áciilo'

tempêro, estrume,
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Prneurres.
7.-C-otno reza,

se

a

çtaró,bota d,a

d,ecluzcm?

65.

-

figueira e§,érit? _ 2. Que

ensinos

O Farieeus e o publicanoa.

1. "Dois homens, conta Jesus, foram ao templo para
orar. Um era fariseu; o outro, publicano.

O putlicand coitad.o, escondia-se no fundo, atrás de
uma coluna. Não se atrevia a levantar ao céu os olhos.
1
3
tidB

mimo, tr"&tar com mimo; acaticiar, acariuhar.
bro de uma seita de Judeu8, que o8tentayam gr&nile
vida.

san-

4 Publicctno: rendeiro dos dinheiros públicos, eatre
o8 aatigos Romauos;
hoEem de uegócio.
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JESUS É BOM PÀSTOR

1T5

Batia no peito suplieando: "Tencle compaixão de mim, 6
Deus, poryue sou um Pobre Pecador'"
Pois bem, eu o afirmo: Foi-se, êste, para casa atentlitlo
e justificado. O fariseu, não. Porque-o- que se humilhar
seiá exaltad.o, e o que se exaltar será humilhado'
PrncrrNr.l'.
7. Que pardbola

narrou

66.

1. O Salvador

-

Jesus o resçrcito

Jeeue é

ilo faríseu e ilo çtublicano?

o bom Pastor.

querenclo clar a entencler quanta ternura

Ihe vai na alma, quanto êIe gosta de nós, compara-se a si
com um pastor. O pastor alimenta
-..*o, no Evangàlho,oncle
se encontra capim abundante'
suas ovelhas; leú-as

protege-as contra algum ataque tle animal
au"i"frá'.i..o""tu, isto para nós. Náo só nos proporciona

viçosol

;

o- born passailios; não só nos preservava dos perigos, chegou aô ponto de dar a própria vitla para nos salvar'
Não"merece o título de bom pastor? que mais poclia fazerdo que morrer pata arranear-,,os das garras do inimigo ?
"Sou o bom pástor, declara êIe, o qual cIá a vitla para
suas ovelhas."-E acrescent&: "Conheço as minhas ovelhas,
e elas me conhecem."
2. Na verdade, conheceremos a Jesus Cristo' si fôrmos

dóceis, ouvind.o a voz dêle, como são dóceis as ovelhas,
quando ouvem a voz d.o pastor. A v9z de Deus, em nós,
é- a eonciência. Devemos obeclecer. É também a voz clos
pais, a voz dos ministros cla Igreja. Si não conhecemos a
i..r., quer dizer que não somos ovelhas dêle, porque disse
que toclas, sendo dêle, o conheciam' É preciso pensar bem'.
O negócio é de imPortância.
1
2
s

om Íôrça: virente, ile vegetagÉo êxuborante'
d'ano; nocivo, ruim'
comida ili6.rio.
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PERGUNTÂs.

1.
Duans
que

^,-^^^ ,^..-

?,ffíi,'n'i[i;,,?rytr."ff*,âZ
e Nosso' Scttltor. Jcsus Crísto?

é

67.

-

Reeeurreigão de Lázaro.

l.--Havia, em Betânia, próximo de Jerusalém,
uma
^
família
que Jesus afeiçoavã muito. por.uru alí,
de vez
em quando. O dono da casa era Ltâzaro. Elabitavam
com
-- êle suas duas irmãos Marta e Maria.
Adoeceu Lâ2arc. As d.uas irmãs mandaram
um recado
a Jesus dizendo assim: ,,Enfermou o qra vós
amais.,,
Jesus apenas respondeu que á molesti, aeju não
era para
a morte sinão para manife tação da glória cle n""'.. b
permaneceu mais dois dias nos lugareJ onde pregava. ._No entanto, Lânaro tinha morrido. Jesus não1 poala
lqno-ral porque é llomem- )eus e sabe tuclo. Falou aos
diseípulos: "Nosso amigo está ao"-i"áá. Mas vou
a
Betânia e eI o despertarói.,, Os discípulos interpretu.ã_l
aquilo ao pé da letra e contestaram.^ ,,pa"a que acordar
o homem? Si dorme, está bem. Sinal que sara.,,
Vendo que não tinham entendido direiito, Jesus
explicou
abertamente: "Lázaro morreu. E é melhor que eu
não
estivesse aí, em Betânia, nessa ocasião. Assim
vossa fê

fortificará mais.,,
alcançaram Betânia, fazia quatro 'dias que
Quando
_
Lâzaro havia falecido. por ser Llm arrefoalde, cle Jeru_
salém, mrritas pessôas tinham vinclo da capital para
consolar Marta e Maria e apresentar_lhes pêiam..
;;l;
morte do irmão.
Marta, informada que Jesus vinha vindo, correu_lhe
ao encontro muito apressada, e d.ebulhadas em pranto,
se

1
z
B
que

r entcnder, explicar, j
Darte da cidade fora
esbagoor, separar do ca

o.

uzir,
subúrbios, arredores.

"ir.-í"i"tíoaoim-õranto,
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disse: "0 senhor estando aquí, náo teria morrido meu
irmão. Mas agora, bem sei que Deus concederá tudo o
que o senhor peclir.
náo, Marta, teu irmáo ressuscitará, respondeu
- Pois
comovido com o Pranto dela.
Jesus
Isto sei eu, continuou Marta. Na ressurreição geral
- acontecerá no último dia.
que
Sou eu mesmo, explieou Jesus, sou eu a ressurreição

e a- vida. Quem acreclitar em mim viverá, aincla que tenha
falecido. Quem vive e crê em mim, não potle morrer para

sempre. Crês nisso, Marta?

Filho clo Deus vivo, que veiu a
so, foi embora, e em segrêdo
: t'Chegou o mestre' Quer falar

ê
c
com você."

Mal ouviu o recado, Maria levanta-se e vôa pelo caminho para ver Jesus que ainda não entrâra no povoado'
Tinhã ficado no mesmo lugar tla conversa com Marta'
Os Judeus, porém, que estavam junto cle Maria, na
casa, consolanilo-a, ficaram ad,mirad.os, vencto que se
erguia, sainclo com tanta pressa. Seguiram-na dizentlo:
"Pobrezinha, vai ao túmulol clo irmão para ehorar."
Contud.o, Ifaria quando esteve aos pés de Jesus'
prostrou-se' e disse: "Meu bom Mestre, estando o senhor
aquí, não teria morrido o meu irmã0."
Jesus a considerava, desfeita em lágrimas, e mais os
Judeus que também choravam. Estremeceut Jesus, no
seu espírito. Perturbou-se, êle próprio. Depois, perguntou: "Onde o pusestes?" Responderam: "Venha o
senhor, e veja."
Jesus, então, chorou.
t Túmulo: sepultura; monumento no lugar ontlc a'lguém est6 enterrado.
2 ProstÍer: deitar por terra; submeter, subiugar; prostern&r.
3 Estremecer: causar ttemor; sacudir, abalar; anral euterneitlsmente;

soblessaltar-se, assrrst&r'se.
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Isto provocou algumas reflexões entre os

assistentes.

uma pedra grande para fechar a entrada. ,,Tirem esta
pedra," manclou Jesus.

a Marta e l\[aria, vendo o milagre que Jesus acabava de
Íazer, ereram nêle.
Pnnourr.e..

l. Quais são as principais
L,ázaro ?

ci,rcunstdnaias

ila

ressurreição ile

A ceiaz em Betânia.
1. Para o tempo da festa da Páscoa que se aproximava,
veiu Jesus a Betânia, onde morav a l_râzaro.
68.

I Sudd,rio_:- pano cor que oe antigos limpavam o suor. Lençol para
volver o cad6vcr; uortalho.
z Ceia: teÍeiçáo ao cair da noite; última refeiçÉo tlo tlia.
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De noite, houve banquete, por essa ocasião, em casa de
Simão o leproso. Marta servia. Um dos convidados era
Lá2arc. No decorrer da refeiçã0, Maria trouxe uma libra
de perfumes caríssimos e eom êles foi ungindo os pés de
Jesus, enxugando-os depois com as tranças' do cabelo.
2. Âlguns discípulos criticavam isto que a mulher
Íizera. "É um despropósito, diziam êles, perder tanta
cousa! Para que?" Um dêles, Judas o Iscariote, por sua
vez falou: t'Não era melhor vender êsses perfumes?
Podia-se apurar uns trezentos dinheiros que a gente teria
dstribuído pelos pobres!" Mas era fita2 do homem. Bem
que se importava com os pobres, o ladrão. Queria é furtar
a quantia. Porque, gatuno e finório como êle só, tirava
para si os fundos' que se depositassem na bôlsa confiada
a êle. Jesus, ao par disso tudo, disse a Juclas: "Náo magôe
essa senhora, não. Não fez nada demais. Praticou uma
obra excelente. Pobres, sempre os haverá uo mundo,

tenha paciência. Eu, nã0. Não estarei sempre aquí.

Derramando êsses perfumes, ela anuneia que já vem o dia
em que será preciso embalsamar, para a sepultura, o mel1
corpo. Na verdade, eu digo, por torla a parte oncle se
pregar o meu Evangelho contar-se-á, com louvores e pa-

rabéns a ela, o que fez agora essa mulher."
3. Nêste episódion, pode-se achar a refutagáo5 clos que
julgam exageradas as quarrtias gastas para promover a
beleza do culto de Deus. Jesus provou que são legítimas
e muito meritórias.
L Trúnça: fios entrelaçados formanilo um conjutrto; mâaleixe de cabelos.
2 J,ita: tecid,o estleito e eomprido; 1e1Ícu1a de cinematógtaÍo; cousa
Íalsa para onganar.
8 lunilos: dinheiro.
4 Dpisóil,io: incidente, acontecimeDto acessório; facto relacionailo com
ums série de outros.
5 Relutaçd.o: ployo qu6 destrói o quo foi alegado; ilesmeatitlo d.s uma
pmposiçóo.
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Prncurres.

l. Que ação prati,cou Maria na ceia d,e Bctâni,a? 2. eue
crítica fez Juilas?
- Como resçtonileu Jesus? - B. Que nos ensina
ôste facto?
69.

-

Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Predigão da ruína da cidade.

-

1. Deviclo à festa da Páscoa que estava às portas, uma
multidáo imensa se acotovelaval nas ruas de Jerusalérn.

losus é aclumailo pelo poxo; oua entraila em Jerusalém é tm tríunfo,

Três anos já tinha pregad.o Jesus o seu Evangelho. Não
ia longe a hora da sua morte. O milagre da ressurreigão
de Lírzarc despertára grande interêsse, provocando um
alvorôço2 enorme. AS testemunhas do acontecimento não
se cansavam de repetir todos os pormenores. Por isso,
L Acotooelat : empuuar con o cotovêlo para abrir caminho na multidóo.
z Ahsoriço: sgitsçEo, perturbeç6o, al&rma, entusiôsEo, pre8sa.
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desde que o povo soube da vinrla cle Jesus à capital, preci-

pitaram-se todos, a receber e ovacionar' o clivino Mestre'

earão com trincheiras'z. Eneerrar-te-ão. Apertar-te-ão por
toilos os lad.os. Derrubar-te-ão ao cháo, tu e teus filhos
que guardas no teu seio. Não rleixarão, de ti, peclra sôbre
p.d"á, porque não conheceste a hora em que foste
visitad

a.

3. A

"
multiclão transportou-se

ao encontro de Jesus'

E gritava: "Benvind.o seja o filho de Daví! I[oura e
glória àquêle que vem em nome do Senhorl"
- Era um delírio3 de entusiasmo. Alguns 'cleitavam suas
roupas na estrada oncle devia pisar. Outros cortavam
de árvores para juncara de folhagem os caminhos
"aút
de
Jesus.
O cortejo alcançava a ciclacle.
Os cliscípulos, contentes com essa recepção brilhante
feita a seu mestre, também qomeçaram a gritar. "Benclito
seja o Rei que entra em nome d.o Senhor ! paz

ta terra

e

glória do éu !" Estas aclamaçõesã reboavamo pelos ares'
4. Quem não gostava, eram os fariseus. Ficaram fu-

riosos e escandalizados como estas homenagens que o povo
tributava? a Jesus. Fizeram o propósito de lançar mão
de qualquer meio para fazê-Io morrer.
! Ooacíonar: aclamat em público, houar de modo entusiasta e clamoroso'
z Irincheirú: ercavagÁo a céu aberto, fôsso cavado no solo e protegiilo

parapeito.
'pors um
Daürio: perturbaçáo da alma por doença; exalteqáo, eutusia§mo, tran§-

portê.

1 ,Iuncat: mbrir com juncos; cobrir de fôIhas, flores, ramos.

s

Aclmmaçd,o: aplauso, aprovaçáo, brado

s favor.

6 neboat: Íazer éco, retumb&r, repercutir-se.
7 IÍibutaÍ: dar, pagar,
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_ 5. A

bênção das palmas e a procissão da Dominga d.e
Ramos, oito dias antes da festa da páscoa, é a coriemo_
raçãor desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

.

pERcuNTAs.

1 Porque

correu o f,oao ao encontro tle Jesus?
2. eue
preili.ção fez Jesus, ao ilescortinar a capítal?
- ,, ioru
B. Conto
oeram a multid,ão e os apóstolos?
4. Depois que fizeram os
fariseus? e que fez Jesus?
5, euand,o
comàmora a lgreja êstes

-

sucessos ?

70.

-

Traigãoa de Judae.

1. Dois dias faltavam antes da festa da

páscoa.

Reuniram-se os chefes cla Sinagoga na resiclência do
Sumo Sacerdote. Aí combinaram d.e que jeito podiam

prender a Jesus.

2. A tração de Judas é muito repugnantes sem dúvicla.
Dá nojo6. Entretanto, tod.os os pecadores imitam Judas,
o vil traidor ! Vendem a Jesus I TaI e qual o apóstolo
indigno. Acontece quando send.o tentados, sendo convidados a abandonarmos a Deus, consentimos. Esquecemos
o amor e a glória do Salvador. Preferimos o clemônio d.a
mentira, o demônio da ira, o demônio da preguiça. Judas,
|

Õomemoragd"o: lembrança, celebração, aniversório

2 SucesEo: Íacto, econtocimeEto.

_acto do entrsgar ao inimigo, de sbaudonar alguém
- s Ir_aiç_ã,o:
deve
fidelidade.

4
5

uqão.
rotroceder.

6
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E O Í,AVAPÉS

por trinta dinheiros, entregou seu mestre. Por muitn
o seu Deus.

menos atraiçôam os pecailores

Pnnouxras.

preparassem

o

necessário para cumprirem

a

obrigação

pasãoal, êIe com os apóstolos. Era na quinta-feira.
hstando pronto tudo, sentaram-se em redor da mesa. AIí
estava, como os demais, Judas, o desgraçaclo. O demônio
imperava' no coração dêle, feito senhor absoluto. Náo
fosse isto, não es'tivesse completamente empedernido', sem
dúvida havia de ficar abalado com as palavras comoventes
que o Salvador pronunciou nessa ocasião solene. Contemplando seus apóstolos nessa reuniáo íntima e suprema,
ttDesejava
disse Jesus com acento de ternura profund.a:

imenso, tinha uma vontade louca que comêssemos juntos
esta Páscoa antes de eu sofrer."

2. O lavapés3 erâ um rito, uma cerimôn'a que sempre
devia cumprir quem ia tomar parte no festim. E geralmente aos criados e aos escravos incumbia êste serviço.
Desta vez, os papéis foram inverticlos. Jesus queria dar
a seus apóstolos um exemplo sublime de humildade.
Queria exemplificara, êle mesmo, os ensinos que lhes dera:
" Quem dentre vós quiser ser primeiro, faça-se a si mesmo,
servidor dos outtos." Para isso ergueu-se da mesa o Filho
de Deus. Despiu a túnica e cingiu o corpo com uma
toalha. Depois deitou água numa bacia e comegou a,
Iavar os pés a seus apóstolos.
I Inperar: mardar,

comandar, dominar,

2 Empeilemifu: endurecido, duro como pedra.
3 Lqoapés: scto dê lavsr os pée ra quinta-feira santa.
I Ermplilícur : proyar com êxeEplos, aplicar couo ersmplo.
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3.
que

SÂGR,ADÁ

Agora, era a yez de Simão PecL'o. Não podia cleixar

o divino Mestre lhe lavasse os pós. "Senhor!

disse

êle, isto não ! Não pode. Não quero nunca que meu bom
llIestre me lave os pés!" Jesus respondeu: "Está direito,
Pedro, não entendem o que estou fazenclo agora. Paciência, mais tarde hão de entender. Não lhe lavand.o, eu,
os pés, Pedro, não entraria comigo no meu reino." Pedro,

já não relutou' mais.
4. Quando acabou, Jesus envergou2 de novo a túnica,
e de novo sentou-se à mesa, dizendo aos apóstolos: "Dei a
torlos o exemplo. É para que façam, todos, como Íiz, et
ouvindo isto,

mesmo. Lembrem-se dos meus ensinamentos: não é maior

o criado

d.o que

o seu dono."
Pnncuxres.

1. Dstaaa Juil,as, na Ceia, com Jesus c os outros oçtóstol,os?
2, Que uso euistio naquôles temçtos? e porque sc conformou Jesus?
3. Qu,e fez sã,o Ped,ro quantTo Jesus se ahegow a êle?
Que
- ilente
dísse
êle a Jesus, e qu,e respund,eu o Salaador?
4. Que se
concluir da humililaile ile Nosso Senhor?

72.

-

Instituigãos da Eucarietiaa.

1. Jesus havia comido, eom seus apóstolos, o cordeiro
pascoal. Era lembrança da libertação do Egipto. Era a
recordação piedosa da- aliança formada, outrora, entre

Deus e.o povo de Israel. Mas agora, isto já não basta.
instituir um rito novo, um Sacramento divino
que seja lembrança e recordaqão da Redenção do muaclo
e da aliança nova que Deus formava com todas as nações
da terra. Poucos instanteS lhe sobravam cle convívio5
amistoso com seus discípulos queridos. Já se avizinhavam
Jesus quer

a
2
3
4

ilo

Relutar: resistir, obstinar-se, lutar de novo.

Dnaergqr: atar as velas àe vergasi vestir, enÍiar pelos bragos ou pelnas.
: estabelecinento, fundaqão, criaçáo.

Inslítuiçd.o

Eucqristia: a&craEento do verdadeiro corpo e ilo verdaileiro sangue

Jesus.
'o ConUírio: vialâ

uns com outros; camaradagem, convivência,
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os iuirnig,,s pata l.,reur[ô-lo, I] tto rliir st'grtitLl r'. lruvia
e\Pit'sI pl'e$âr1t, l1.i í,1'112. Euii,,. ii1.;;1 1r,,1;1 rlr'r'l';trl"

dc

;í,
;(

)'a l«rde de Quirrlu-I'eir« 8«nt«, Je"tLs institrLe rt.§rrrrtissizo« Errc«rislí«
tlitltibue o co»tunhdo rtos a»órtolos.

e

iustitrritr Nosso Senhor .lesus (lristo a I)Írscoa clos
cristãos, isto ó, a .santíssima Eucaristia. Tomou o páo.
Rotnpeu-o err diversos peclacinhos que distribuiu pelos
apóstolos dizendo! "Tomai e comei. Isro É MEU coRpo,
que será entregue por \'ós. Fazei isto em memória de
mim."
O mesmo fez Jesus com o cálice de vinho. no fim cla
refeição. Benzeu-o e derl a todos os seus cliscípulos,
pronunciando estas palavras: "Bebei dêste vinho, todos
vós. Pois rsÍo É IIEU sÀNcuE, que será derramado em
vosso favor e cle muitos outro,s, para a remissãol dos
peeados.
i

"

7!'.)/?ir§.io

I LerdÍ0.
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^ Q dia em que a Igreja comemora êstes mistérios, é
Quinta-feira santa.

a

Poor Nosso Senhor

J.3;

dias,

,".it'.t

iãrrllyt§

e o vinho

são

:"ül': TT'-'J";
3. Ardente,

generoso, inabalável, deve ser

o amor de

PnaouNres.

7. Quanilo inst
2. Onile é que

-deaetn

ser as

o fea!
Çiuais

ilisp

Meso?

TER,CEIRÂ PAR,TE
PAXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
73.
Âgonia2 de Jesue.
Yai prero.

-

-

7 PoÍtentoso: prodigioso, naravilhoso, ertraorilin6rio.
2.Agon:!?:_ oxtinçáo gradual das Íôrçe8 vitais; luta derradeira com o
moúe; afliç6o, nóuseas.
3 Dutacamentor grupo de sotdados que s6 sepalam da tropa para fozer
um serviço.
1 Á.tropêlD: acto de calcac passeado por cima, ile d€itar ao ch6o, de em.

PUrrar.
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nas vascasl da morte. Um suor de sangue cobria-lhe

o

eorpo.

óeus náo afastou de Jesus o cálice de amarguras' Mas
enviou-lhe um anjo do céu para o fortalecer'
6. Yoltou aonde tinha deixádo os discípulos' Dormiam'

Muito manso, Jesus os rePreendeu.
7. Nem acabava de falar, aparece Judas o traidor na
frente de um bando armaclo com espatlas e com pàus'
Êste bando cle gente baixa, os chefes da Sinagoga o
haviam arranjado.
t Renogat: objurar; eÍecrar, odiot; tralr, abandonar.
2 Yúga? : ilobrar, curvar; eubmeter, acoBtuar.
a A-csbtrthat: coDtristar, afligir, oprimir, entrist€cer.
I Tuco: gtantle onvuleilo ; ônsia

excessiva

;

n6usea.
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de Jesus. ,,IIestre, disse o des_
graçado eu vos sãÍrdo!" E cleu-lhe um beijo. ,,Àmigo
Jucl_as aproximou-se

'Irtdt's tttiin h[rattit,rt,ttc

respolidelr J esrrs.

a

i;"!')::,,:;,,1'';i"r,?!tto\]tttr

qos

trthl,tlos í!tL? t'il/

íll rê

lrorneur por nreio cle rrm be
o tr:fool cla soltlarlesca2 e
curando?" Responderam :

eu mesmol" disse Jesus. E logo cuit.arn tclclos,,
como que
fulminadosr. l,Ias Jesus rleixori'que lln .r:g,l.*ro_.
Repetiu
que era êle mesmo a pessôa qlre vinllam
buscar. Então,

prenderam-no.

Perlrt, indignado corn a br.utalitlarle dos esbirrosa.
puxou tla espada, e bateu_ na cabeça de um
clêles. Jesus,

porém. censnrous o seu apóstolo. e man«lori que
guaretasse,
7 1'tôlo: purte de urn co
2
Dor(ão rlc
3 ^\olrltrlesca:
.I'ulitiwr: ferir conr o
Esl'trro: beleguirn. emn
=
;

c'"r.",,rnri',1à'p."",i,rlr]t'

http://www.obrascatolicas.com

ado inÍerior-

D]I

C^SA

DD CAIF.íS

129

na bain}a', a espacla. "Etrtão pensas. disse êle, que não
posso pedir Ír mell Pai ? Enviar-rne-ia, imediatamerrte.
legiõesj cle arrjoi rllre nle livlasserr (le to,lris ,,s irrintigos.
;\[as, é preeiso (lue se cumpran as Sagraclas Escritulas."
Os discípulos, amedrontados3, fugiranr.
Pnnctrxr'-rs.

l. Q,tal fai o

Tttttccdiitrcnto

[nfu»ttrlr Jttdt.s?

?«ra

ondo

tcr ínsl iluítlo a Lutut islío? -').
:\ Ql? tlisxr úle
- otação
uos u[ti:;tolos n,o lrtrlo dc Getsônruni? --- 4. Otrc
]t: .lcsus
u seu, l'oÍ?
5. Como liaou Jcsus? -- ConLo rr,,spondeu o tr,Lt à

f oi.

,[rsts

d.r'pois da

pt'ccc do Saltador?
Jesus t'ollou?
Que
n lytirlrtt rh' rlot.'

74.

A- Que tslnt-ttnt lazcnrlo os rlix.ípulos

lcz

,Ir,*trs,

entãol

Em casa de Caifá2.

-

7

rlttu.tttlo

Qtre strcedcu qututdo

{p6stasia' de Pedro.

1. Os que se haviam apoderado tle Jesus le'r,aram-no

à

casa rle Caifâ2. o qual pl'eenchia, acluêlc atro, as frinções
c1e Suriro Sacelrlolr,. Pedlo acoml)arllaya rlr Jonge. Etrtrou
no qlrilltal e stnloLr coln a eriirtlugturc ])atÍr vet lo qlte

dava arluilo.

2. No entanto, os príneipes rlos Sacerdotes com toclos
os mernblos do conselhti proeuraYam algum pretexto,
algum falso testemrurho paràl colr(lená-lo à rnorte. Não
descobriram nacla. Finalmente vielam tlois sujeitos com
esta acusação Íalsa: "Jesus alisse: l)osso rlestruir o templo
tle I)eus, e depois. em tl'ês clias. o edifir:al cle novo."
Nisto ergucu-se o Surrro Saccltlote, pelgut)tanalo: Não
ortYjstes? Narla terrclt,s íllto tiizer.eonta o rleltoimcnto;
clêstes dois?" 1\'la.s flclva calarlo. "ELr l'os ordeno, em
rrorne rlr Deus viro, contirrrou Cniflz, (10 nos <leclarar, si
1 lrtlitllL«: estôjo em que sc cnÍia a fôlhl de uma espoila,
2 Le7iioi reuniáo de 6000 soldatlos romanos; grande rrrimero.
:\ -lm?(l tontar : dar mêdo, csl)ântar.
I Inlonp i Tergonhoso, ril. baixo, sem horrra.
5 -lposllsie: mudança da re)igilio vetdatleira; abandono; tràição religiosa
\i (:tiadu1em: grupo ou classe dos criados e criaclas.
; Da)nimento : afirmaçío, alegeçúo, tostemuuho.
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vós sois

o_ Cristo, Filho tle Deus.
Bem o dissestes, res_
pondeu Jesus, sou I E mais ficai- gabenclo. que, um dia,
vereis o Filho de homem, sentado à mão dirãita de Deus
Padre todo poderoso, vindo sôbre as nuvens do céu, a

julgar o mund.o."

Ouvindo tais palavra§,

o

sumo Sacerd.ote rasgou

Pot trêa rezes aucoeilow,tU.

1r;!;""Xir#.a

lawo o ite ropettc.sruta

a§

o

: t'Êle

blasfemou, ! Para que mais
? Não perceberam a blasfêmia ? Que mais
querem?" Gritaram, tod.os: "É réu de morte.,, Logo

vestes exelamando

testemunhas

euspiram-lhe no rosto. Davam-lhe sôcos. Outros puseramlhe sôbre os olhos uma venda2, depois, agrediam-no8 às
bofetadas, perguntando, zombeteirosa: " Seu Cristo, d.iga,
adivinhe quem é que bateu."
I BlasÍemar: falar mal

de Deus ou dos santos.

2 Vcnila: laixa para cobrir as vistae.
a Agred,í": at8c8r, evançtr coEtrs alguém.
4 Zombeteiro : motejador, irôuico, escorninho.
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3. Pedro, totlavia, sempre no quintal, sentado. Veiu

uma criaila que disse: " Ora, você também estava com
Jesus de GaIiIéia!" Mas, tliaute cle todos, Peclro negou:
"Nem sei o que a senhora está dizendo." Qús sair d,o
quintal. Então, outra criada, que o viu passar, falou alto
aos que estavam aí : " Êsse é companheiro cle Jesus de
Nazaré." Pedro negou segunda vez, com juramentot:
"Nem conhego aquêle homem!" Finalmente, poucos instantes depois, i:rsistiram com êle dizendo: " QuaI ! é fácil
ver. Você é mesmo dessa gente. Pois até pelo sotaque2
galileu, Iogo a gente percebe." Então Pedro comegou a
rogar pragas, jurantlo que não tinha nacla com o homem,
nem sabia quem fosse. E nessa hora o galo cautou.
Acudius à mente do apóstolo, a profecia de JesuS: "Àntes
que o galo cante, negar-me-ás três vezes." Foi-se embora.
Chorou e chorou. Obteve o perclão.
PrneuNres.

l.

Áond,e

foi

Jesus conduziilo por seüs ini,rnigos!
- 2. Que
ile Caifáz?
3, Como grroaeileu Peilro?

acontecew erh aasa

75.
Suicídioa de Judas.
Jesue perante Pilatos
e Herodee.
1. Os judeus tinham sentenciado6 que Jesus era réu
ile morte. Mas a cond.enação somente valeria quanrlo fosse
homologadao pelo governador romano, Pôncio Pilatos.
Judas, entretanto, que tinha vendido seu mestre, arrependeu-se. Não julgava que quisessem supliciar a Jesus.
Arrepencleu-se e levou o dinheiro aos Sacerdotes para
tlesmanchar o negócio. Disse: "Pequei entregando o
sangue inocente!" Responderam: ttQue nos importa?
a Jtramanto : atirmaçÉo tomEndo a Dms como testemuaha.
2 Sotaque: pronúucia peculiar a um iudivíduo, a uua reglÁo.
a Acuil,ir à menta : vir ao espÍrito, Dotar, IEDBu.
1 Sticíitrio: acto de ge E8tar r rl mqno.
6 Sontêrúhr: julgar, @trdeDcr.
6 Eínoloiot t eprow!, confirEor, rotiiicar.
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Jsso ó lír c,,r vouô.,, Juclas, cntã, atirou êsse
tli,heiro
pat'a clentro c1o teurplo, saiu. ê (lesesper.ado.
foi
e

rrr()I'uil I'-sc l.

3.,\ lei ,rosaic.r

rrãrt

pe.nritiil ílllc os.Jrlcle.s

c()lrr_

o paganrento ([o tr.ibuto', a César, irnperarJc»r rourano, de

tcr'-se ploclamaclo Cristo, o qual clevià scr o r.ei.
Jesus cornltarecetr perante o govelnador,.
Êste interrogou o acusaclo clizendo-lhe : ,,É o senhor
rei dos Judeus?
Bem o dizeis, respondeu Jesus. Sou. _
- queixas
Não ouve quantas
contra o senhor?,, Jesus nada

falou. Pilatos estava adnriraclo. Entendeu perfeitamente
que os chefes da Sinagoga tinham condenado a Jesus só
porquc estivessem coln raiva, com inveja.
E,nforc«r: su;iliciar susperrrlcndo pelo pescoço na fôrca ou cnr lugor illto
Gentalhq: ralé, gente orilinária, infima ptóbc.
Etcogit«r : pensar, reflectir muito.
llotaico: relativo a Xloisés.
Culpar.. acusâr, imputa!.
'f'ributo : imposto, coutribuiçio.
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4. Informado cle que Jesus era Galileu, Pilatos o
FrJaclErrÀçAo

coRoÀçÃo

mandou a Herodes quó goveroava aquela província. Êste
Ilerocles era filho clo que ordenára a matança dos santos
Inocentes. Tinha muita vontad.e de ver a Jesus, porque
esperaya presenciar algum milagre' Jesus, no entauto, não
pronunciou, aIí, uma úniea palavra' Foi taxadol tle louco
e devolvido a Pilatos.
5. Na festa da Páscoa, existia, entre os Judeus, êste
costume de dar liberdade ao preso que o povo d'esignasse.
Ora, no calabouço, havia, então, um criminoso, chamado
Barabás. Numa revolta, cometera um assassinato. Pilatos
propôs aos Judeus: "A quem quereis soltar? a Barabás
ou a Jesus conhecid.o por Cristo?"
Os príncipes dos sacerclotes aconselharâm ao povo que
pedisse o perd.áo para Barabás, e reclamasse para Jesus
a pena de morte. Todos gritaram: "I-.riberclade para
E Jesus, então, que farei com êle? continuou
Barabás!
Pilatos. - Seja êIe crucificado'
Que mal Íez ê1e1"
crucificado!"
fôrça:
com
mais
Gritaram
"Seja
PEBGUNTAS.

7.

Qua

fim

leoou Jesus?

na moilrugaila ilo Seata-feira
Pilotos?

4.

2, Para

-

3.

onàe foi coniltniilo ,Iesus,
Que se ileu rw tnbunal, de

Que sucedeu en7 casa ile Eeroil,es?

empregou- Pilatos ptara liorar Nosso Senhor?

76.

-

-

õ.

Que reaurso

Flagelação. e coroaçáo de espinhoe.

1. Pilatos repugnava, apesar do peclido dos Jucleus,
em condenar Jesus inocente. Por isso, o tinha enviado a
Herod.es; depois o apresentara ao povo, de preferêacia a

Barabás. Como não tivera resultado, imaginou outro
recursoa. Chamou os JucIeuS e d,isse: Os senhores trouxeI lauar: tratar, consiilerar,
2 Oruciíicar : pregar algu6m

cleclarar,

pelos pés e pelas mÉos nuna cruz.
3 ?lageaaçd,o: Buplício dê bater com azolrague' chicote ou Yara8.
4 RecuÍEo: meio, jeito,
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ram-me êste homem por ser êle revoltoso e perigoso
agitad.orl, deSencaminhanilo os cidadáos pacatos2. Mas
interroguei-o na presença de todos. Vi que nfis finh6
praticado nenhum dos crimes que lhe foram imputadoss.
Heroiles, como eu. Contudo para dar satisfação aos reclamantes, vou mandar que sej,a açoitado; depois o
despedirei. "
2. Para eumprir esta sentenga iníqua, agarram a
divina vítima, despojam-na violentamente, e amarram-na
a uma coluna. Vibram os azorragues4 no seu corpo inteiro
e o sangue jorra copioso. O suplíeio é crudelíssimo,
horloroso, bárbaro.
Cansados de tanto bater, os algozes desligam o paciente.
3. Outras brutaliclades. Jesus foi chamailo de rei ilos
Jucleus. Os soldados sabem disso. Então, para mais um
divertimento grosseiro e estúpidq aproveitam. Com
galhos de espinhadeiro, entrançam. uma corôa temerosa.
Cravam-na depois, à pancadas, na fronte6 augusta? do
Salvador, e de novo corre o sangue. Lrangam-lhe aos
ombros um manto côr de purpura8 e na mão colocam-lhe
um caniço a modo de cetro9 real. E agora d.obram o joelho
diante dêle, dizendo por escárneolo: "Rei dos Judeus,
salve

!

"

De vez ern quando, tiram das mãos dêle o caniço para
c.lar na corôa de espinhos, cravando-a mais e mais.
4. Naturalmente não há quem não fique comovido com
êstes horrores, cúm tantas hunrilhações, tantas afroutas,
t Agitail,or: excitador, perturbador, movimeutndor.
2 Pacato: quieto, tranquilo, paoífico.
3 Imputat: acusar, culpar.

4 Azomqgue: chicote, l6tego.
5 Dntrançer: dar forrna de trança; enastar, entrelaçar.
6 ?ronte: testa; pute superior da cabeqa, aa frente.
7 Attgusto: venerando, mêjstoso; maguífico, solene.
a Púrpura: côr vermelha, belÍssima, usada pata os reie.
I Cetro: bastõo de comando, usado pelos reis.
70 Iisrdrneo: zombarin, mola, motejo,, menosprêzo, desacato:
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que sofreu o nosso Salvador. Mas é preciso não esquecermos, também que tuclo isso foi para nGS resgatar
expiando os nossos pecados. Logo clevemos ajoelhar-nos
com todo o respeito diante de Jesus ludibriaclol. Ajoelharmos e adorarmos. Reconhecê-lo e amá-lo como Senhor

e Deus

nosso.
PERGUNTAS.

Que mais inaenton Pilatos para salttar a Jesus? - 2. Como
3. Que suplício sofreu Nosso Senhor,
a flagelação,
4. Que sentimentos ileaemos ter oenilo os çtailecimentos
depois?
ile Nosso Senhor Jesus Cristo?

l.

se ileu

77.

-

Condenação à morte.

1. Pilatos trouxe, à varanda clo paIácio, o Salvad.or,
nêsse estado lastimoso. Mostrando-o à multiclão apinhada,

exclamou: ttEis o homem!"

Mas o povo assanhado2, mal avistou a vítima, vociferou': " Crucifique ! crucifique !"
"Nêste caso, disse Pilatos, poclem levá-lo e crucificá-lo

por §ua, conta.
Quanto a mirtrr

não acho nêle
crime algum."
Retorquem os
Jutleus: "Qual!

não

acha

I

N6s

temos uma lei. E

de

acôrclo com
esta lei, êle é réu
de morte Porque

Mapa

il,e Jeruaalém

e ilos orrairoras.

pretencleu s e r
Filho de Deus."

escorDecer, zonbarl enganar, iluilir.
z Á,aeotthado: irritado, enÍurecido, raivoso.
a Yocü.Íat: falar com cólera e gritando.

t Luilíbtbr:
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Pilatos perturbou-se mais. Entrou com Jesus na sala e
disse-lhe: "Onde uasceu?" E Jesus, calado.
Pilatos continúa: "Não me responde."
Não sabe, acaso, que tenho pocler de crucificá-lo e pod.er
de lhe dar a liberdatle !"
Jesus redargúe: "Nenlum poder teria si não the viesse
clo alto."

Pilatos assustado, ainda quer salvar o inocente. Sai
outra vez a falar com o povo. Senta-se e manda que lhe
tragam o acusaalo. Então, mostrando-o, cliz às turbas:
"Aquí está o seu rei!"
Mas a gritaria cresce: "Morra êle, morra, crucificado."
"Como há de ser? diz o governador. Então eu haveria
de crucificar o seu rei?!"
Responclem os sacerdotes judeus: "Rei? nada!Nenhum
rei temos nós que não seja o imperaclor César. E si lhe
deixardes a liberclade, não sois amigo de César."
2. Pilatos desanimou. Viu que seus esforgos não
ad.iantavam nacla. E o tumulto cada vez maior. Mandou
buscar água. Diante de todo o povo, Iavou as mãos dizendo: "Sou inocente do sangue dêste justo. Yejam os
senhores si consentem em tomar as responsabiliclades I
Pois não, respondeu a turba-multat. Caia sôbre nós- e
sôbre os nossos filhos o sangue dêle l"
Então Pilatos soltou a Barabás e entregôu Jesus aos
Judeus para que o crucificassem.
Poneuxres.

2.

7.

Que enplicaçôes foratn trocailas entre Pil,atos e
Como foi Jesus, fi,nalmente, coniknailo à cnorte?

I Turbe-ilu,ta: grantle nultitlão em

ilesordem, tropel.
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JESUS É CRUCIFICÀDO
78.

-

I37

Jeeue levado ao Calvrírio e erucificado.

1. Queú tinha de executar a sentença injustíssima
de Pilatos, erarn os soldados romanos. Tiram de Jesus o
rnanto escarlatet com que fôra fantasiado', e restituem
suas vestes.

2. Os cond.enaclos viam-se obrigados a levar, até ao
lugar do suplício, a crrrz, instrumento do seu martírio.
Jesus, exhaustos, coberto de chagas por onde escorria

o seu sangue, náo podia com o pêso do madeiro
enorme. Então, constrangeram um homem, de nome
Simão, encontrado quanilo o cortejo ia saindo tla cidade,
a ajudar a Jesus. Caminhavam juntos dois ladrões para
serem crucificados também.
3. Quando estiveram no Calvário, apresentaram ao
Salvador vinho de mirra. Esta bebitla, oferecida geralmente aos condenados, tinha por fim entorpecera os
senticlos, diminuindo assim o tormento. Jesus não aeeitou.
O que êIe queria, era padecer atê ao úItimo limite, era
sorver' até às fezes6 o cálice da clôr, fieantlo igual, desta
forma, o seu sofrimento com o seu &mor para eom os
homens. Então, d.espiram-no. Deitaram-no sôbre a cruz, à
qual o fixaram com pregos grossos, transpassand.o-Ihe as
mãos e os pés.
4. O profeta Isaias tinha anunciado que Jesus seria
cond.uziclo ao suplício feito cordeirinho mauso, sem que
lhe ouvissem a merror queixa. Com efeito, não lhe saiu
da bôca nenhum lamento. Enquanto o martirizavam, pelo
contrário, orava pelos verclugos'. "Meu Pai, düia êle,
perdoai-Ihes, porque não sabem o que estão fazend.o."

tod.o

t Dacadatc: Dúrp[ra, üaila côr vemelhs reserade paro os rele.
z Íctttuüt: crilr ae lôDtasia, iruginu; diaÍarçôt, rucara!.
a Euhouaoi oúoúurdo, ergotarlo, sem fôrgcs.
. Da,otpccc?: cruôôÍ torDor, illminuir s oacrSls, o seaeibllldrde; ailo;'
DOOU.
6 goto.Í: mgori bebor aos rórvos, Douco r lpúoo.
G Dsct: rodlmmto, borras; ilep6slto mlui cec6rla.
z Yctütge: crnesco, d3ôr.
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Pnrouures.

L. Que tratarnento teae tresus por parle ilos solilailos.ile pitotos?
2. Porque consttangeram Simão o auxíliar o Salooitor! 3.

-Que oÍereceram

4. eue g,"eitdfu

a Jesus, no Cáloario? aceitou?
fízero leaios a respeito?

-

79,

Ittorte de Jesus.

I

-

Palarrraa de Jesue na Cruz.

-

l. JâL está Nosso Seuhor pregado na cruz, entre dois
malfeitores, exposto, no alto, à vista da multidão imensa,
que se ri clêle. Acima da cabeça, ajeitam uma tabuletal
com dizeres que expliquem o motivo da condenação:
Jesus de Nazaré, rei il,os Jud,eu,s. O que dâ a entend.er:
mereceu esta sorte porque pretendia ser rei dos Judeus.
2. Os que vinham passand.o junto da cruz meneavame
a cabeça com ares de mofa e pouco caso. E blasfemavam
dizendo: "Ora, tu, que derrubas o templo de Deus e o
reedificas em três dias, porque não te salvas a ti pr6prio? !
Si fôres mesmo Filho cle Deus, desee da crt)2."
Os Príncipes dos Sacerdotes motejavams com pouca
vergonha : " Salvou aos outros, falavam êIes, e a si mesmo,
não se póde salvar. Venha, êle, agora, abaixo da cruz, e
havemos de crer nêIe."
3. Assim, todos. Até um dos criminosos amarrados na
cruz também, aos lados de Jesus, o insultava da mesma
maneira: "Si fôres o Cristo, blasfemava êIe, salva tua
vida e salva a nossa. " O outro ladrão era muito diferente. Admoestava4 o companheiro mal eriaclo. Dizia-Ihe:
"Então, você não teme a Deus. Nós d.ois, sim, é justiça.
Sofremos a morte, é porque assim o temos merecido por
trossos crimes. I\[as êste, que mal fez êIe? Neuhum!"
I Iobuleta: tóbua

com lotreiro intlicativo.

2 M.cncur: mover de um lado pero outro; saracoteat, reaejer.
a üoteiar: oscaroecer, ceDeuar, gracejar, chesquear.

I

Admoector

:

repreender levemente, salvertir.
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eg
Depois, dirigindo-se a Jesus: " Senhor, qu
o
no vosso reino, Iembrai-vos cle mim. d,igo, rapondeu Jesus, h'oxe estará com'i'go
4. Era para o meio-clia. Densas trevas envolveram a
terra até àL,s três horas. Náo se percebeu, nêsse intervalol
toclo, a luz do so[.

5. À santíssima Yi
Calvário. Impelia-a

e forte. Agora

o

estav

discípulo predileto'.

Ao pé d'a

*"'' n"'":":uí*';:

;::;i:rT.*rpo

de letus',

qua

para ela, a palavra clo profeta Simeão' Dissera-lhe, no
ãiu au Apresentação, que teria o coração ferido por um
punhal.
t Intctoob: espeço, rlistôncia.
z Proilileto: muito amado, prefericlo.
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6.

Jesus, vendo alí-su-a mãe, designou-lhe, com o olhar,
Joã0, e disse: "Mu,lher, eis o aosso Íilho." Depois aó
amigo fiel. "Eis a uossa ntã,e."
são.

7. E de novo, tudo, em silêncio.
exclamon: "DIILS meu! Dcus meu!
nastes?t' E cle novo pairoul o silêncio

A hora derradeira aproximava-se veloz2. Jesus curtia
os sofrimentos de uma sêde atrocíssima. Falou: ,rTenh,o
sêd,e." Um soldado apresentou-lhe, na extremidacle de
cheia de
'Estd, tu
ed.enção;

. Cumpr

tade de meu Pai.

as pedras.

E diversos mortos ressuscitaram. O centuriãoa

e os outros s'old.ados,

que

teste-

munhas do que sucedia,
deram deixar d.e confessa
de Deus !"

o puFilho

Pnnguxres.

7. Q
2. pue_
3. C
-4. Que

esaritoe
falat:ant os
am os iloie I
oro em que

o Salodor? _

arn

oo pé ilo cruz?

com Je&s? _
5. Onitc

I
3

a

. een goldador.
I ogl[Dtàr.
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BO.
Jeeue poeto no eePulcro.

1.
roga
dos

trada e foi

-

vinha
que
Para

os

141

o§l Judeus
com a vida
cadáveres

embora'

Pilatos, enjoaclor, respondeu: "Lrô se svenhaxr6 I Têm
guardas. Deixem-me e fagam o que entendereu." Fora'm
t Eolicilan: Deilir' rotar.
2 Inpcttp" , ergeaador, abustclrc; vriiloro' cheio de ri.
I Oboéqtbt tavor, gÊltilercr Frçr.
I Etloailo: alostimtoso, obonciilo, ccnsoilo.
6 Aúit-ac : anaajar-ee, entader-es.
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embora. Tomaram suas providênciasl para terem plena
certeza que ninguém roubaria o corpo de Jesus. puserem

na pedra que fechava
ficaram alí.

sêlos2

a

entrada,

e

sentinelass

Prnsuxnes.

7. Como dconteceu ser traspassailo o coração ile tresus! _ Z. Á,
quern coube a honro de sepultar a,Iesus!
B. eue çtatsos ileram,

junto de Pilatos,

- e
os çtrínci,çtes d,os Sacerdotes

oi

loriserrs?

QUARTA PAR,TE

VIDA GLORIOSA DE JESUS CRISTO
81.

-

Reesurreigão de Jeeue Crieto.

1. Jesus não aceitou o desafioa atrevido e insolente dos
seus inimigos. Não desceu da cruz. Fez um prodígio mais

estupendo6. Três dias depois da sua morte, saiu, triunfante, vivo e glorioso, do túmulo. É o milagre vitorioso
da ressurreiçã0. É: a base da fé católica.
Apareciam os alvoreso do primeiro dia da semana, após
a morte de Jesus. As santas mulheres não o tinham
deixado até à hora em que fôra 'sepultado. Agora, já se
apressavam em comprar aromasT com que embalsamassem
o seu corpo. Depressa, rumo ao sepulcro. Confabulavams
entre Si: "Quem nos há de remover a peclra tumulars?',
Era, de facto, enorme. Mas aeharam-na já removida.
L Proviilência: cautela, disposiç6o.
2 Sêao: mlrca, sinal tla autoridade.
3 Sentinela: soldado que est6 de vigia ou de guarda.
1 DesaÍío: cham&mento a um combate siagular, ployocâção
6 Dstupenilo : Bpantoso, extraordinário, assombróso.
6 Aloor: primeira luz dB Eanhó; alva; arrebol.
7 Arome: substôncia odorífera; fragrância.
I Confabular: contar, dizer, falar,
I T umular : próprio de túmulos.
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2. Procluzira-se um terremotol. Um anjo de Deus tinha
baixado do céu. Derrubára a lousa2 e esperava' sentad'o
em cima. Seu rosto fulgurava como o relâmpago' Suas
l-estes tinham a alvura ãus ,eres. Os guardas, com êste
..p.àt coto, ficaram estupefactoss, como que mortos cle
§usto.

3. As santas mulheres penetraram no sepulcro' Não
estava mais o corpo do Senhor' Tiveram com isso uma
dôr profunda. Avistaram, sentado, um moço, tle roupas

racliántes cle luz. Tremiam de mêdo .
"Nad.a tendes que recear, falou o jovem' Sei que
andais procurando u J".o. que foi crucificaclo' Não está
mais aquí. Ressuscitou, como êIe mesmo disse' Vinde a
ver o Iugar oncle repousou o seu corpo. E d'epois, correi
a seus discípulos, para lhes comunicar o faustosoa acontecimento." I-rogo, Áairam do sepulcro, cheias de respeito
e veneração. Tiansbordantesõ de júbilo, queriam voar' a
dar parti, aos discípulos, do que elas tinham visto e
ouvido.

4. Eis sinão quand.o o próprio Jesus lhes aparece,
cumprimentando-as. Elas o reconheceram' Aproximaramse dãle. Beijaram-lhe os pés. Adoravam-no. "Nada tendes
que recear, clisse Jesus. Itle pedir a meus irmãos que vão
à Galiléia. Alí é que me poderão ver."
5. No entanto os guardas vieram à ciclade. Referiramd
aos príncipes dos Sacerdotes tuclo o que havia sucetlido'
Êstes tend.o cleliberaclo', ofereceram, aos soldados, uma
gorJa quantia para que clissessem terem vinilo, de noite,
os discípulos cle Jesus, roubando o corpo enquanto os
t Terremoto:

abalo do solo, treEor de terra.

z iou"a, lêmina de pedra, lage; l6pide rasa que cobre a sepultura'

B EstupeÍoto: entorpãciilo, quã n6o tem setrsibilialsdel assonbrailo, espontatlo,
t Fauatoso: que tem fausto, o§têntsçáo; pomposo.
a Praruborilar: stittdo fora das bordas, não cabendo em 8i.
i ReÍerir: co[ter, Dalrar, ilar parte.
a Delibetur: eraminar, discutir, resolver após exame.
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guardas estavam dormindo. ',Si o governad.or tiver conhe-

oimento disso, acrescentaram êIes, não se incomodem.

'Iomaremos providências para não lhes aiontecer nada.,,
Os soldados embolsaram o dinheiro e fizeram, o que se
pedia dêles. Esta mentira ainda corre entre os Judeus.
Pr&euNTAs.

ao túmulo ile Jesus,
3.
iteu
- 4. Qttcm
Co\no se il

o?

5. Qttc rnentiro foi,

82.

-

_ 2.
factos

szs ôs
nciçtes

Âparição de Jeeue a Madalena e aos apóatolos.

1. As santas mulheres, de volt
aos onze apóstolos e aos outros
acontecid.o. Ninguém lhes deu
imaginação exaltada ! diziam os apóstolos.
2. Contudo, Pedro e João, querencto tirar as clúvidas,
s_a1ram logo em demandaz do sepulcro. Iam correnclo, oÁ
dois, à porfias. Primeiro chegou João. Incliuando-sc ao

chã,o, viu, jazend.oa aIí, as faxas em que fôra enyolto o
corpo de Jesus. Todavia, João não entrou. pedro, che_
galqo quasi na mesma hora, entrou no s,epulcro. Viu o
sudário que se tinha coloeado na cabega. Eitava dobrado
e guardado num canto, à parte. Os dois apóstoLos eraminaram bem tudo e regressaram para a casa.

t
2
3
1

gÀacia, darcêrlo.

parô o

led.o.

a ilesafio.

5 Dcbtuçor: pôr de bruços, inslinar.
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quem procüras?" Perguntou
fosse o jardineiro e disse: "S
diga-me onde o pôs, eu o
exclamou Jesus. E Iogo Mari
aos pés clêle.
4. Na tarde do mesmo dia, os diseípulos estavam
reuniclos. Tinham trancadol as portas por mêdo dos
Jucleus. Jesus, de repente, encontrou-se no meio dêIe's'
e

t
v
"Becebeí o Dspírito Santo. Os pecailos
serão remitiil,os àqueles a quenü os remitird'es. Serão retid,os àquetes a çluenx os retiueril,es."
nte
Tomé, que

sôbre êles falando

z

Jesu
d.iscípulos co
conústou': '

quando

os

Êle
clos

pregos; si não puser o dedo nas feridas e a mão no Iado
ãU.ito pela lança, não acreditarei que res,suscitou."
Oito dias mais tarcle, estavam outra vez os cliscípulos
naquele mesmo lugar. E Jesus, de repente, encontrou-se
no meio dêIes, embora estivessem fechaclas as portas'
Disse Jesus : " A paz seja convosco." Depois, a Tomé:
"Ponha aquí o d.edlo, e veja minhas mãos. Meta a sua
nesta chaga do meu lado. E deixe de ser incréclulo. Seja
L Trancat: Eegur8r ou fechar com tranca.
2 Contestar: úntender, contradizer, Degsr; Drovar cou o tmtemunho
ouirmr, conÍirmar,
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fiel !
e meu Deus ! exclamou Tomé, cheio
- Meu senhor
de confusãq
de respeito e admiração.
Acreditou,
- sem
Tomé, porque viu. Felizes los que crerem
terem
visto

!

"

Sdo Tomé não pod,a

Jecue

ilai.ar ire reconhecer No$o Senhor rceruccitailo,
o obriga o pôr a míio no ferid,o ü lalo.

quoa.ilo

PnnguNtes.

l. Acreditaram os apóstolos no rlue referia,tn as santo,s mtlheres?
2. Que fizeram Peilro e João? 3. Corno ee realiaou a aptado Bal,oailor a Maria Moilalena?
riçõ,o
4. Ndo 4e nostrou tarnbém tresus aos d,íscíçtulos?
83.

Aparição na Galiléia.

Primazial de S. Pedro.

1. Segundo o conselho de Jesus, os apóstolos, depois

das festas, retiraram-se para a Galiléia, perto do lago cle

Tiberíade.
I Ptinqzia : superioridade, prioridade,

excelência.
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Uma noite, Peclro disse: "You pescar'" Os

L47

outros

responderam: 'iTambém nós, vamos com você'" Foram'
Iridaram' até o dia seguinte e não pegaram nem o menor
peixinho.

Ao alvoreeer2 apareceu Jesus na praiat. Mas os discípulos, assim de longe, não o reconheciam. "Filhos, clamou

Nada, náo senhor! responêle, apanharam pescado?
Jesus, cleitem as rêdes
Pois bem! continuou
clerail êles.
Obetleceram e logo fiearam
à direita do barco."
pareciam prestes a rebentar'
que
até
cheinhas as rêcles,
Eutão João viu que o homem tla praia era o Salvatlor e

falou a Peclro:

"É

l\[estre!" Peclro meteu-se na
Os outros vieram com
depressa.
s
clo, viram que estava servida uma
or Jesus, o qual disse: "Venham e

nosso

comam."

2. Depois da refeição, volveu-se Jesus para Pedro e
perguntôu: " Simão, filho de João, tens para mim mais
amor clo que êsses?"
Pedro respondeu: "Pois não, meu Senhor, bem sabeis
quanto vos amo !"
Jesus clisse-lhe: "Àpascenta minhas ovelhas."
Segunda vez, Jesus perguntou: "Pedro,

filho de João,

tu me amas?"

Pedro respondeu: "Senhor, bem o sabeis, amo-vos!"
Jesus repetiu: "Apascenta minhas ovelhas'"
Tereeira vez, renovou a pergunta: "Ped'ro, tu me
amas ?"

Pedro ficou triste e d.isse: "Meu Senhor, conheceis
tudo, bem sabeis que eu vos amo!" E Jesus concluiu:
"Apascenta meus cord.eiros."
t lriilúr:
2 Alüorec
3 Prai&i

igar-se.

r, começar a manifestar-se.
de arcia, ua beira do m&r.
4 Merend,a: ligeira refeição entrc o almôço e o jantar.
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3. Muitas vezes, Jesus tinha-se comparado a si mesmo
com um pastor. I_:ogo, ovelhas e cord.eiros vêm a ser os
nomes carinhosos, com que designa os seus diseípulos.
TaI o pegureirol que dirige, norteia2, forma, apadrinhar,

protege, trata seu rebanho. Peclro está incumbido de
dirigir, nortear, formar, apaclrinhar, proteger, tratar,

numa palawa, de governar, o rebanho todo: fiéis e
bispos. Pedro foi promovidoa, por Jesus ao posto de
vigário5 d.e Deus e supremo pastor da Igreja.
Pnnourus.

7. Como se ileu o aparião de Jesus na Galiléia?
2. Que ilisse
Jesus a Pedro? e quai* forarn as resçtostos ilo optóstoto?
B. Que
consequências se iled,uzem ilaí?

84.

-

Âecengão de Jeeue ao céu.

1. Amiudaclaso vezes, nêsses quarenta dias, mostrou-se,
o Salvador, a seus apóstolos e discípulos. Palestrou? com
êles. Ministrou-lhes as últimas instruções. E só os d.eixou
depois d.e ter fortalecido nêles a fé na ressurreição.
2. Finalmente, levou-os a Betânia. Alí é que arrancára
do túmulo ILiuaro. AIí quis dar suas ordens para que
fossem a todas as nações pregar o Evangelho. "Ide, falou
Jesus, batizai os poyos todos, em nome d.o Pad.re, do Filho
e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observarem todas as
cousas que prescreví. E tende certeza que hei cle estar
convôsco, eu, até ao fim do mundo."
3. Acabando estas palavras, Jesus estenileu as mãos
para abençoar os apóstolos. E enquanto os abençoava,
ia separand.o-se dêIes. Viram-no a erguer-se, erguer-se
L Pegutciro: psstor, zagal, giarilailor ile gcdo.
2 Nottcot: alar o nortê, ilirigir, guiar, encaminhar.
a ApúrinhaÍ: servir de padrinho, protêger, amparar.
I Prorr@o.t: dar impulso a, trabalhar a favc de, originer.
õ YíC6rb: sub8tituto, IuBar.têDêntê, auilior.

: repetiilo, frequente.
I Po)astrar: convsrsr demorsdanêDto, csyaquear, contabular.
,6 Amiuil,oil,o
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sempre, até que uma nuYem o escoDdetl ao§ olhares da
multidão. Subiu ao céu oncle está sentaclo à diteita de
Deus, Pailre todo poderoso.

Jceue

ild at (rltimae listtüções aoe apietoloe a oe mondo etangeWat o
mund,o irúairo.

Os espectadores continuavam a olhar para cima. Então,
apresentaram-se-Ihes dois homens, trajanclol de branco,

que lhes disseram: "Ilomens de GaIiIéia, que estais
fazendo aquí? para que ficar olhanclo assim à tôa'? Êstc

mesmo Jesus, que acaba de elevar-se ao céu, dentre vós,

descerá

um dia como o vistes subir."

4. Os apóstolos, jubilosos, regressaram para Jerusalém'
Ad.oravam aquêle que tinha ressuscitado três dias clepois
da morte, aquêIe que na presença d.êIes se fôra para o
céu.

t ltaiar: vertir, usar como yestuário.
2 à tôa: §em reflexBo, âo &caso.
5
HI§T. SÀG., C.E.
-
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Pnnouxres.

7.

À[osí,rou-se aí,ndo Jesus, aos scus discípul,os?
2. Áonile os
- a Áscensão
leoow!
3. Como se realizou
Que lhes d,isse entdo!
ile Jesus Cristo?
4. Que fízeratn os aptóstolos depois da Áscensão

ilo Saloador?

85.

-

-

Deecida do Bspírito Santo.

1. Cincoenta d.ias depois da Páscoa, estavam reunidos
os discípulos de Jesus. De repente, houve um ruído
extraordinário e forte que vinha do céu. Parecia de vento
tempestuoso, violento. Ouvia-se por tod.a a casa. No mesmo
instante apareceram labaredas de fogo como si fossem
Iínguas. Estas chamas repartiram-se, indo uma dessas
línguas d.escansar sôbre a cabeça de cad.a apóstolo. E todos
foram cheios do Espírito Santo. Entraram então a falar
diversos idiomasl, conforme a vontaile de Espírito Santo
que os inspirava.

Estavam de visita, em Jerusalém, nessa ocasião, Judeus,
homens religiosos, de todas as nacionalid.ad.es que existem
debaixo do sol. Quando correu a notícia do proclígio que
acabava de sucoder, muitos dêles acudiram e rodearam2

os apóstolos. Ficaram pasmad.oss, porque cada ouvinte

entendia na própria língua o que saía da bôca rlêles.
"Como é isso? diziam os estrangeiros. Âquêles homens
são Galileus, todos. Dond.e vem que a gente compreende
o que êles falam, como si êIes se exprimissem com as palavras da língua da nossa terra? !" Outros, porém, davam
grandes gargalhad.asa, afirmand.o que era isso um efeito
de vinho novo que os apóstolos houvessem tomado e os
tivesse embriagado.

a liliomo: língua de um povo.
2 nod,caÍ: cingir, cercar, circundar, percorrer em roda.

I Pmor : admirar profuudamente, aesombrar, e8patrtor,
I Gargalhada: risaila prolougado e estriilente; cachiaaila.
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2. Pedro, alevantando a Yoz em meio da celeumal,
obteve silêncio e disse: "Judeu§, vinclos de tod'os os países,
ou habitantes d.e Jerusalém, vós todos presentes aquí,
stai atenção. Nenhum
somos ébrios. Si não
prodígio, Porém, que
é aPenas

das profecias. Fizest
missào junto de nós
lagres sem eonta !

a tealizagáo
' ÊIe, cuja
as Por mimão d'os

clia. Disso
mãlvados. Mas Deus
glória'
na
Àgola,
estí
testemunhas.
somos, nós todos,
Mandou sôbre nós o glorioso Espírito Santo, e êste
Espírito é quem fala e oPera em nós."
Com estas palavras, um número avultadon ile ouvintes
fiearam comovidos e abraçaram a fé de Nosso Senhor.

eristã, que se estenderia, breve, a todas as partes do
mundo.

3. À festa do Pentecosúes é destinacla a lembrar, todos
os ános, a vinda do Espírito Santo sôbre os apostolos'
PERSUNTÀS.
CgmoEspírito Santo, sôbre os apóstolos?
l.
2. Que sermão foi feito por Pedro? -- Qual
se ileu êste facto?
foi o resultado d,e -pregação d,e São Ped,ro? - 3. Que festa aem a
ser o Pentecostes?

Quando il,escett, o

L Ocletno: vozearia de narinheiros ua taina; barulho, algazsno, ôlormn

2 Abonf,r: apr€sontar couo bom; garantir, afiançar, autorizar'
I Attcnticorl torn&! iucotrtêstÁve! reconhecer como verdadeiro'
* Aorltndo: volumoso, corDulsÀto, graDdo, iúportante
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Dispereão doe apríetoloe.

1.
apóstolos repartiram, entre si, o universo para
-Os
espalharem nêle as luzes do Evangelho. Todoq menos são
João, perderam a vicla nos suplicios.

4. Desta forma foi consiituída a Igreja, à qual temos
a ditas suprema de pertencer.

PoncuNras.

l. Qtr,c
S. Petl,ro,
tólico?
Quc sc -ac

2.

Onàe fi,tou

tuabalh,o açtosã,o

da lgreja?

eu,s apóÃtolos?

I Irogéd,ia: acontecimmto funesto; poema de teâtro para excitàr o terlol.
ou a piedade.
2 Bti,rbaro: iaculto, pouco civilizado.
s .Ddúo r felicidatle, ventura, sotisfagÉo.
1 Séculoa em lora: até o Íim dos s6culos, até o Íim alo munalo.
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A Igreja Primitiva'
semanas houve

i"*"lHTil"t:
para
Os primeiros fiéis viviam com tanta carirlade uns
uma
e
coração
um
outros que pareeiam ter apenas

"om
alma.

Perseguições contra oa Apóstolo?' - Ot príncipes
dos sacerdot-e. Íi.a"u- estupefaótos à vista das múItiplas
1os. E como tinham Persemodo Perseguiram também
e Joáo foram Presos

2.

.Pedro

afronta pelo nome de Jesus Cristo'
3. Um anjo liberta são Pedro. - Herodes mandou
prãoa"" Peclro e dispunha-se a fazê-lo morrer,.afim de
àgraclar aos Judeus. Tocla a igreja de Jerusalém orava
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a Deus para que protegesse o seu chefe. Durantc a noite

antes da execução, enquanto pedro estava dormindo
entre dois soldados, um anjo lhe apareeeu. A um sinal
dêste, levantou-se e as correntes lhe eairam das mãos.

No dia ilo

Pontecoet_ee,

eão ped,!-o lvrega deotemüaÍnanto à, multiitã,o

truil,eue reuniilos

Pedro
I realida
viu a porta
esta porta a
São

ou

ni

pra7a púbtica-,

doe

um sonho, uma visão

lava na frente,
*'lt#iín", atravesson
anjo desapareceu.

4.. Criagão de diáeonos.
Os fiéis eram csda vez
mals numerosos; porisso os apóstolos
não tinham mais
tempo de atender a todas as necessidades da Igreja. para
http://www.obrascatolicas.com
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cott'os. Êstes tiveram

olas entre os fiéis e
distribuir a
O mais conhecido foi santo Estêvão, que teve a glória
cle derramar o sangue, primeiro que toclos, afim de atestar
a verdacle da fé cristã
5. Martírio de ganto Eetêvão. - As numerosa§ conversões que fazia santo Estêvão levautaram contra êle
todos os inimigos de Jesus. Acusaram-no de ter falado
contra l\[oisés e contra o temPlo'
Estêvão compareceu perante o saneclrim; confundiu os
seus acusado"ei e repreencleu viva,lnente os Judeus por
acabou de falar,
causa da sua increcliriidade. Quando
t'Estou vendo os céus
e
exclamou:
os
olhos
levantou
abertos e o Filho do homeh sentado à clireita de Deus!"
tentes taparam os ouvid'os, griA esta
tando
; em seguida, arrojaram-se fu-

arrastaram-no fora da cidacle
riosos
onde o apedrejaram.
Durante o suplício, Estêvam teza.va pelos algôzes'
6. Perseguigão contra os fiéig. A morte de santo

Constranfoi o cómêço de violenta perse6aiçã0.
fugir, os fiéis dispersaram-se pela Judéia e a
§amaria e por toda a parte anunciaram a palavra de

Estêvão
gid.os a
Deus.

O mais ardoroso perseguidor era então um joven fariseu, chamado Sailo, originário de Tarso, capital da
Cilícia.
7. Converaão de Saulo. - Nosso Senhor ouvira a
oração cle Santo E§têvão, B. rezar pelos algôzes, em pàrticular por Saulo, o mais furioso dêIes. Eis como o
atendeu:

ia para Damasco afim cle prencler toclos
que
puclesse encontrar.
cristãos
Saulo
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da eidade quando foi, de súbito,
deslumbrado el Ceitaclo por terra,
izia : ,,Saulo, Saulo, poique estás
pond eu êIe : " Quem sois vós,

d,o

Ienplo, sdo Pedro curú un paral[tico dc

mascimento.

Senhor?" A. yoz continuou: "Sou Jesus de Nazaré, que
andas perseguindo.
Senhor, que quereis que eu foOo?,,
- e confuso. O Senhor acrescentou:
repligou Saulo trêmulo

"Entra na ciclade e alí dir-te-ão o que

deves fazer.,, Saulo

levantou-se do chão, mas não enxergava nada. Os compa-

nheiros tomaram-no pela mão e levaram-no a Da-asco,
um discípulo chamado Ananias o recebeu, lhe devolveu a vista e o batizou três dias depois.

onde

PERGUNT'Ás.

7,

Quontos Juileus contserteram,-se pelos ptrimciras çregações de
sõo Pedro ?
2 . Que fiaeram os Juileus ptara impeilir quã oi Á,pAs_
loTos pregassem?
3. Para que seraiam os üd,ionos?-- 4. Càmo
faleceu santo Estàuõ,o?
Que era Saulo ontes d,a çen116ysfi6!

3. Cottoí etto

-5.
conaeredo.
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À Igreja no tempo dos Apóetoloc.

I. Dispereão dos Apóetolos. - Durante alguns anos,
são Pedro pregou o Evangelho em Jerusalém e na Jucléia.

Em seguicla, foi para Antioquio, capital cla Síria. Foi

nesta eidade que os cliscípulos de Jesus Cristo comegararn

a ser

chamad.os cr'üsÍâos.

Àfinal, foi

estabelecer-se em

Roma.

Cada qual para seu lado, os outros apóstolos disperfoi todo evangelizado.

saram-se no Oriente, que em breve

Os trabalhos e as
Trabalhos de aão Paulo.
que os dos
mais
conheciclos
Paulo
são
são
viagens de
outros apóstolos; e é por êles que sabemos os sofrimentos
aguentados por todos para estabelecer nossa santa religião.
Uma vez convertiilo, são Paulo percorreu toclo o
Oriente, pregando a Jesus Cristo por toda a parte. Ia de
ciJacle em eidade, e passava o d.ia a fabricar barracas de
acampamento, segundo o ofício que aprendera em pequeno. Ao cair da noite e nos dias de sábado, anunciava o
Evangelho aos que desejavam escutá-lo.
3. Viagens e perseguigões de são Paulo. - Quando
se olha para um mapa da Asia Menor (página 160), quasi
todas as cidades antigas que nêIe figuram, escutaram as
pregações de são Paulo. Por várias vezes êste apóstolo
atravessou o mar Egeu e o Med.iterrâneo. Então os barcos
eram pequenos e de velas; porisso são Paulo naufragou
três vezes. Três vezes também foi agoitado, uma vez foi
apedrejado e deixado como morto, em numerosas ocasiões
foi encarcerado. Nunca perdeu ânimo, trabalhou sempre
e conseguiu fundar bastantes igrejas, pequenas então,
mas que prosperaram com o temPo.
4. O que se chamava igreja. - Naquêle tempo, chamava-se igreia, a reunião de algumas famíIias que abraçaram o cristianismo. São Paulo e os outros apóstolos
ordenavam bispos para dirigir estas igrejas e êstes bispos
angariavam novos fiéis.

2.
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levado preso para Roma, em seguida às

acusações dos Judeus de Jerusalém.

5. Martírio doe Apóetoloe.
os apóstolos
- Tod.os
tiveram a honra de padeeer o martírio
por JesuÀ Cristo

e testemunhar assim sua

foi crucifica
foi decapitado
São Tiago foi martirizad
crucificad.o em Patras, na Gréeia. São Tomé sofreu nas
Índias.
São Pedro

são Paulo,

DuÍart. a

perteguiçd,o itre N ero, súo PMl.o é ilegolait,o nuna
Roma e d,errama o aafugue por Íeeus Criato,

ilu portu

ije

6. Caetigo de Jeruealé Nosso Senhor alunciara
a ruina do Templo e de Jerusalém. Realizou-se no ano 20.
Os Judeus revoltaram-se contra os Romanos e êstes sub-

meteram a Judéia e sitiaram a capital Jerusalém.
Furiosos, os Romanos tomaram a cidacle de assalto e
degolaram inúmeros Judeus. Cem mil foram erucifieados,
e eentenas tle milhares foram vendidos como escravos.
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O Templo foi incendiaclo e dêle ficam apenas ruinas. Os
Jud.eus foram clispersos e até hoje ainda não conseguiram
reunir-se em nagão organizada.
PrnouNres.

l.

Quais são as 3 graniles cidades eaangelízadas por são Peilro?
2. Como loi êle martit'izado?
Que persegudçdo ltoileceu
- 3. 6,
-são Paulo? 1,. Çsv6 faleceu, êle?
Qual, foi o oastigo ile
J

crusalém

?

-

-

89.

As perseguiçõee romanae.
No tempo de Nosso Senhor,

- pagão.
l. O tmpério

- romanos, assim eomo todos
eram pagãos os imperadores
os poyos que êles governavam. Apenas os Judeus adoravam o verdadeiro Deus; todo o resto d.o mundo tributava culto a ídolos.
Depois cle dar a morte a Jesus Cristo, os Judeus
perseguiram também os seus discípulos; em breve os
Romanos fizetam outro tanto afim de defencler os seus
falsos deuses contra os cristãos.
2. Perseguiçõee. .- Porisso, durante três séculos,
houve terrível oposigão à religião cristã. Os Romanos empregaram toda a sorte de
suplícios afim de matar os
cristãos e impeür que se mul-

'
Nerot prinaito imparal,or que
persegüiü oa crbtdoe; loi tn

moistio ile

cruelilaila.

tiplicassem.
Nossos antepassados na fé
foram obrigados a ocultar-se
para receber o batismo ou assistir à missa; quand.o eram
denunciad.os, sabiam que os
esperavam prisões, multas,

trabalhos forgailos e mesmo a
morte nos tormeutos.

3.

Coragem dos criatãoa.

cristáos tiveram a coragem de resistir a todos os
-seusOsperseguid,ores.
Não pocliam construir grandes e belís-
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simas igrejas pomo as temos hoje, mas reuniam-se às escond.iclas. Em alguns casos, como em Roma, reuniam-se,
de noite, em cemitérios subterrâneos chamados catq,cumDas. Houve elevado núinero d.e mártires, calculado em
vários milhões.
4. Duraç6o dae pereeguigões romanas.
A primeira perseguição foi resolvida por Nero, mau imperador,
que depois de incendiar um quateirão de Roma, acusou os

cristãos dêste crime e os fez perecer nos suplícios. Começou

no ano de 64 e durou 4 anos.
A última grancle perseguição deu-se em 303, sob o imperaclor Diocleciano. Durou 7 anos. Foi a mais terrível e

=M

ZDI?ZENÂMEOO Orierúe, no tenpo ila Igrejà pÍiínitiua.

sanguinolenta, porque os cristãos eram

já muito nu.

merosos,

Entre estas duas perseguições, contam-se 8 outras. De
modo que são 10 ao tod.o e que durante a têrça parte do
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tempo que vai tle Nosso Senhor até o ano de 310, os
crisiãos^foram supliciaclos e tlegolados por toda a parte
onde os pagãos os surpreenderam'

serem devorados

por feras, para divertimento clo povo

romano.
6. Caso concreto. - Eis um exemplo conereto do que
na
se passava por torla a parte naquêIe

rco
França actual, no auo de 177, sob
foi
Auréiio, a polícia prend.eu todos os
são
possível encontrar. Ilavia urls 50,
Potino, o primeiro bispo 'desta cidade. Puseram-nos em
horrível prisão, que ainda existe hoje, perto d'e Fourviêre'
Depois de vários interrogatórios e numerosos maus tratos,
que cleram a morte ao bispo então com 90 anos de id'ad'e,
foram levados ao circo, num dia de festa pública. Toclos
foram mortos de diferentes moilos. Santa Blandina,
joven criada, foi obrigada a sentar-se numa cadeira de
ferro em brasa e depois exposta a uma vaca furio§a, que
a atirou para os ares, e enÍim degolada.
PxRGUNTA§.

7. Porque eranx f,erseg
iluraram a7 grandes prrs"g
4.

Cdt@í alg-uns dos

iuplíci

2' Qu'anto tempo
Que sã'o as catacumbas? 5'
s çtelos çtersegttidores'

tãos?

Quc sabeis de santa Bland,ina?
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Triunfo do erietianiemo.

1. Constantino.
O imperador Constantino era
filho de pai pagão e -de mãe crlstã, santa Helena. Foi o

instrumento de Deus para acabar com as perseguições.
Na morte de Diocleciano, quando rebentou a guerra
civil, Constantino, que se encontrava então nas êátia,

(França), pôs-se na frente de suas tropas e dirigiu_se
para Roma, capital do império.
2. Aparigão tla Cruz.
Ao atravessar os Alpes,
^
- acêrca
Constantino
percebeu um dia,
de meio-dia, ü-á
grande cruz luminosa ao redor d.a qual liam-se as pa_
lavras : Por êstc sinal h,á,s d,e oencer. Orclenou qoa art,
imagem servisse de estandarte, que foi chamado lábaro.
Na
\renceu o seu principal adversário,
^realidade,portas
Maxêncio,
nas
de Roma. Em seguida, .o^.ço, á
proceder publicamente como imperador cristão.
3. Edito de Milão. Não perseguiu os pagãos, mas
concedeu aos cristãos, -por uma lei chamadà paiío ae
Miláo (313), a mais completa liberdade. Mandou que lhes
fossem restituídos os bens confiscados e isentou d.e impostos o clero e os edifícios cristãos, como era coStume
para os sacerdotes e os templos pagãos. Mesmo d.eu
um palácio, o do Latrão, ao papa, que ainda o po,ssue hoje.
Quanta diferença com os tempos precedentes !
4. Santa He'lena.
A mãe de Constantino, a im_
- mostrou-se
peratriz santa Helena,
devotíssimá pelas
Iembra_nças religiosas que se encontravam na Judéia-, em
Jerusalém principalmente. 'árias vezes foi em romaria a

Jerusalém.

Teve a dita de encoutrar de novo o lugar oncle foi
erguida a crrrz de Nosso Senhor, ocupado náquêle tempo
por um templo pagão. Descobriu igualmente o túmulo
de Jesus e a própria cruz, que fôra atirada dentro de
uma velha cisterna.
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5. Festas e santuárioe' - Santa IIeIena mandou
igrejas em Jerusalém e Belém-e recolheu as
que ainda
"aiii.*
;;lín;;. ãu-Íü"áo. Foi instituícla uma festa
da
descoberta
a
para
comemorar
maio,
3
de
c"IeÊ"aoros, a
Santa Cruz.
seus
Em Roma, santa l[elena transformou um clos
munclo
clo
que
ca-pital
a
de
afim
puraão.'Ã igreja,
da
ã;trtá; tivesse" tãmuam seu tlesouro das relíquias
do
escada
a
hoje
Éui*áo. E' aIí que aincla se venera
Nosso
passo-u
pituto*,
d'eg-raus
cujos
sôbre
;;lá.t; a.
da
Senhor d.urante a Paixão, e também a coluna
flagelação.

À Igreja
6. Conetantino e o concílio de Nicéia'pelas
préclicas
Constantino,
de
foi oerturbada, no tempo
que
str-stentava
Ário;
chamado
egípcio,
ã;;* sacerdoie
verdadeiraera
J.*r. C"i.to, embora'grande profeta, não
;;;;. Deus. Ário ganhou muitos partidários e provocou
sran,fes e prolongadas desordens'

"^ôà"JÀíi"o piopo. a reunião tle todos

os bispos

clo

império, afim de que deciclissem esta questáo' À assemilrei, ãã"-.. em Niãéia, cidade t1o Oriente' Os 318 bispos
ãii t.""iáo. condenaram a doutrina de Ário e redigiram
i Cr"ao que aincla agora se canta clurante a missa'
PxRGúÀirAs.

orilenou Que se liaesse
Quem era Constantino? - 2' Porque
3. Que é o Ed'ito ile Milõ'o? - 4' Que fez Santa !'.k"!
na Palestina?
-- S. Qu, fea ela em Rorno? - 6' Que sabeis ilo
Nicéia?
de
concílío

l.

o

t-àai,:il

91.

l.

-

Convereão do mundo romano'

Eetado do mundo debaixo de Conetantino'

tinha realizado

Quando faleceu Constantino, a Igreja
maravilhosos progressos' Durante as perseguições, foi
com muito cuslo quu chegou a organizar bispados e cristanclatles na maior parte das cidades ilo mundo romano;
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pagãos aind.a formavam

populaçã0.

a grande maioria da

2. Juliano o Apóetata.
Um sobrinho de Constantino,
_
Juliano, veiu a ser imperador,
em 868; embora educado
na religião cristã, declarou-se pagão quando ascendeu ao
trono. Porisso é cognominado o Apóstata. Tratou de
ressuscitar o paganismo prestes a morrer. Caçoava publi_
eamente da religião cristã e por escárneo chamava Nosso
Senhor de Gatiteu..

3. Juliano tenta fazer reconetruir o Templo.
Juliano o Ápóstata resolveu dar um desmentido ,lo Errr_
gelho, onde foi anunc
do
Jerusalém. Animou o
eco
Os trabalhos foram
as
saíam da terra e queimavam os operários; a emprêsa
parou logo e foi abandonada até hoje.
4. Morte de Juliano. Durante uma guerra contra
- foi veneido elerido. Tinha
os Persas, o imperador Juliano

O curto reinado d.e Juliano o Apostáta náo impecliu os
Igreja. Vinte anos mais tarde, o imperador
Teoclósio, um clos slteessores de Juliano, vendo-que os
templos pagãos estavam abandonaJos e não tinham uso
algum, ordenou que fomem feehados ou transformador
cm igrejas.
prog-ressos da
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5. Grandes e eantoo doutoree desta époea' - Até
então, a igreja tivera sobretudo santos rnálrtireS' Dora em
diante, produz ilustres oradores
e escritores. Os mais notáveis

receberam o nome de Podres da

IgreXa; são os seguintes:
Santo
6. No Oriente:
Atanú,sio, patriarca de AIexandria, que foi o PrinciPal adversário de Ário ; sáo Basílio e

seu amigo de infância,

são

Gregório Nazianzeno, que ltLtaram também contra os Àrianos I
sáo

ot

João, alcunhado Crisóstomo,
bôca d,e ouro, Porque falava

de moclo arrebatador.

Santo

só,rio

Atanálio, o granil,e ailaer

ilo

arianiamo (299'373).

Êste

quatro grantles bispos falaram ou escreYeram em gregot
Iíngua ào Oriente; os Padres da lgreja, que Yem adiante,
o latim, língua tlo O.cidelte'
"^pr.gutu?. Íf" Ocidente: - Santo lIitd,rio, que foi bispo ile
Poitiers, nas Gálias; santo Ant'brósio, que foi no comêço
gor.*uâo" de Milão, mas o povo o obrigou a aceitar o
ãargo cle bispo; teve por diseípulo, santo Agostinho, cot'r'
e batizado po" êI., antes clue viesse a ser bispo de
""rTiao
Ilipona, na Àfrical enfim, sáo Jerônimo, que viveu como
religioso na Palestina.
PEB.GUNTAS.

2' Porqu'e o imos cultos pagã'os?
1,. Quanito ilesaçtareceram
'
- Que fez çtara o
elidado o Açtóstata?
p"*a"í
-.3' palattra'
5'
4. Citaí a sua últirna
Temçilo
telnpo, no Oriente'
daquele
cr'ístítos
torcs
f oúf ao
6. D no Ocidente.

Convereão doe Bárbaroe'
92.
l. Oe Bártrarog. - Chamavam-se Bárbaros os povos
pagáos que viviam nas fronteirae clo Império roman-o'
il"t"r"to êste teve fôrqa bastante, manteve-os além clo
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Reno e do Danírbio. Mas quando os Bárbaros notaram que
eram os mais poderosos, atravessaram êstes rios e invadiram- o Império. Os Fr.ancos, os yândalos, os Godo{ os

Burgúndios fixaram-se sôbre as ruínas do Império

2. Sua convereão.
A
foi obrigada"o*árro.
a con_
- umaIgreja
verter êstes invasores. Foi
tãreJa demoradã e custosa;
conseguiu-a no fim de um século ou dois po"que já se
encontravam cristãos por toda a parte. UmÀ aas .oi.r."sões mais notáveis foi a clos Francos, cujo chefe, no fim

do século, era Clóvis.
3. Batalha de Tolbiac.
Clóvis desposou santa
Clotilde; mas esta, embora falasse cla religião
""i.tàl"
,ru*a
31.i-+o, não conseguiu que se convertes.e-. O"a,
batalha, que se deu em Tolbiae, Clóvis lembroí_se, nó
momento em que seus soldados começavam a fugir, o que
lhe disseram do poder de Jesus Cristo. Então e*cÍa*ou,
Deu,s de Clotilcle, si nte iJeres a uitória, serás meu úniccj,

Deu,s.

- Com. efeito, ganhou a batalha, guardou a promessa e
fez-se instruir no cristianismo. Foisão Remígio, bispo-de

Reims, que o batizou. O exemplo de Clóvis tãuá po"
sequôncia a conversão de todoi os Francos.
"ori_

4. A Gália crietã.
Como
Gauleses já
- Francos numerosos
eram cristãos, quando os
se converteram, pôde-Áe
afirmar que, a partir de Clóvis, tocla a tr rança foi'citólica.
Pouco a pouco os costumes e as festas pagãs tiansfor_
maram-se ou desapareceram, as leis abrandaram_se, e as
nações adoptaram disposições cristãs nos actos públicos e

particulares.

_ A França foi mesmo chamada a filha Ttrimogêrvita da
fgreja, porque os Francos foram o primeiro pová bá"br"o
que abraçou o catolicismo.
5 Biepoa e Bárbaros.
Durante o tempo clas invasões, não raras vezes aconteceu
que os bispoJ de várias
cidades protegeram os seus concidaàãos, q.lu. organizando
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tratamento
PjIo bisPo

; Paris foi
Pelo PaPa

são Leão Magno.

civilizou a EuroPa e o mundo todo'
PoncurtÁs.
em
7. Que sabeis dos Bárbaros? - 2' Que houue de notá'oel
quand'o os Bárboros alocoaotn
roíiuíi - 3. Que fanam os bt'spos
4, Que faziatn os rel'igíosos entre os
que díri,giam?
â
"iaàa,
Bálbaros?

93.

-

A Igreja durante a Idade Média
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esmolas dos fiéis. O dinheiro d.o culto chama_se
d,ízima

e

paga-se em natureza; serye para entreter igrejas,
hos_
pitais ou escolas; as mais importantes escolas fõrmaram
então as Universidades.

Um Árabe, ehamado Maoüete,
P.' O. M-uçulmanos.
criou, no VIIo século, -ürrâ religião nova, que levou o
nome de maometismo. Seus acleptos, chamados também

m,u,_çtilmanos, invadiam os países crisiãos
onde roubavam
tudo. Eram os Bárbaros do sul. Conquistaram quasi toda
a Espanha e atravessaram os pireneus. Mas o chefe dos

í.a,-'-r-" *lB

"a".,,
*_i:?^

yl:trar at
d",X,.:-l::-":gt

rdp-id,at conquistu leílos petos Árabes, d,uranfe o
: ile 682 a iBz, No OrÍente, loran iteitid,oi
imp:ra4,ores p,"soi d," õi""in"níino,to e itepoit petas
o o)':!o,"
c i d p nte,, r r;
pf{n. * p, p etõ s r r an coc, em

!.r::tcltuiu « ntorte de Maomete
aecuto que
uI

u z qcLe

s.

^

#rr!:jio !i"

",

"

Francos, Carlos Martelo, foi ao eneontro dêles. Alcan_
çou-os em Poitiers, derrotou-os e libertou o resto da
Europa da tirania dêstes invasores.

4.

Ae Cruzadas.

Mais tarde, a convite dos papas,
começaram
as heróicas expediçõeÀ ôha_
-séeulo,
madas Cruzad,as.
Os soldados cristãos costuravam uma
cruz vermelha na sua roupa, sôbre o peito ou o ombro;

no XIo
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porisso foram chamados cruzados' Partiam para o Oriente
àli* a. combater, até nas terras dêles, os muçulmanos'
tudo
lue haviam tomado a Palestina onde destruiam
quanto era cristáo.

Os cruzados arrebataram Jerusaléú em 1'099 oncle
fundaram um pequeno reino, que clurou mais ou menos
duzentos anos. Elouve cruzadas d'urante vários séeulos'
5. São Luiz. - No XIII. século, a Franga foi governad.a por um grande santo: são Luiz, e êste tempo foi
um dos mais belos períodos da sua história' Provocou

rei a admiração até dos seus inimigos' Intrépiclo no
combate, justo nos Seus julgamentos, cariclosíssimo para
com os seus súbditos, foi irrepreensíve1 em todo o proceclimento. Mandou construir a Santa Capela, em Paris,
afim de guardar e honrar a santa Corôa que aleançara
do imperador de Constantinopla. Morreu na Tunísia
onde estava dirigindo uma cruzada.
êste

A mais antiga ordem reliOrdens religioeas.
ou discípulos de
Beneditinos,
dos
é
a
giosa, no Ociclente,
\rI'
no
século
Bento, nobre italiano que vivia
No XIII" séeulo, criaram-se duas outras; n t--[os Donti'
rticanos, fundados na França por um Esparlhol, são Domingos, e a dos Franciscanos, fundados na Itáiia por são
Francisco tle Àssís.
Os benectitinos viviam no campo, clentro de vastos
mosteiros, isolados clo muntlo. As d.uas outras ortlens esta-

6.

beleceram-se nas cidacles e nas Universidad'es, onde auxiliavam o clero secular. Estas orclens foram muito prós-

peras, contaram numerosos membros, prestaram inílmeros
serviços e ainda existem hoje.

I
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:;"^{#rn,off,
d,e poíti,ers? _ 4.
são Luiz?
- 6,
94.

-

A Igreja nor tempos

modernos.

encoraJavam os que queriam apod.erar_se dos bens
das
igrejas e dos mosteiros, não demorou em ter numerosos
partidários.
Resultaram muitas d.esordens e até guer.ras e a Alemanha viu-se em breve a fogo u u .urgo".
Da Àlemanha, o
o sul, que perma_
ra o norte: Dina_

Estas perdas foram compensadas pela descoberta da
América e os progressos que o catolicismo fez no novo

mundo.

3.

Mieeões.

Desde

a

deseoberta

da

Améri

ca

atê,

- inúmeros missionários, que vão
nossos d.ias, existem
espalhar os benefícios do Evangelho nos países pagãos.
http://www.obrascatolicas.com
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Jã Íaz tempo que as duas Américas são totalmente

cristãos; outro tanto se pocle clizer da Oceania hoje' A

África

começa a receber os benefícios da religião vercla-

deira mas a Ásia aintla fica muito atrasada'
Mas, tlesrle um século, os progressos de nossa santa
religião tornam-se cada vez mais rápiclos'

4. A lgreja no Bragil. - O Brasil nasceu à civilização
religião católica: em l-'risbôa, houve uma

nos braços da
missa solene para que Deus abençoasse a expedição tle
Cabral; duas missas foram celebradas no Brasil apenas
Índios' e
descoberto, na presença dos descobridores e dos
cruz no
uma
Cabral tomou posse da nova terra erguenclo
continente'
,
.
O servigo religioso
(r

-

3r,,r
N
.)'

'\

r

\\

do Brasil existiu. logo

(aa. grande
::::T?:::.--*-:"1*
incremento com
)u\ .

os Jssuítag.

lfi'l

No período colonial,
a religião.ca.tg,i:, toi

.,tíil)i

'
ii', ,

)

õ\

1

gresso do Brasil e a fe-

licidacle do povo'
No tempo tle D. João
VI e dos imperadores

\

D. Peclro I e D. Pedro
II, a Igreja continuou
a ser oficialmente a

religião

mas, na prátiea,

foi

do

Estado;

sempre contrariatla e impeditla pot'
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SAGNÁDÀ

uma série de leis abusivas em que o govêrno usurpava
autoridade eclesiástica.
No tempo da República
, l.:\Ii
a Igreja católica, no Brasil, perdeu o privilégio c1e
-)....::
religião oficial, o que ó
grande ilesvantagem. Mas
ganhou toda a liberdacle,
t\**
de modo que, por toda a
parte, hoje, vai despert"

tando com vigor novo.
Até agola a rlevoção a

a

\
\

Nossa Senhora Aparecida

foi um

preservativo de
muitas calamidades para
o Brasil.
Na eapital do Rio de

Janeiro, em cima

clo

Corcovado, ostenta-se o
O Cri.cto
no Corcoaad,o esplônmaravilhoso Cristo Re- il,iil,o ato Rerlentor
de lé ilo Brasdl c panhor itrc
bônçã,os para a pátria.
dentor; é o emblema das
bênçãos de Deus e de seu Cristo para nossa pátria.
r

PrRouNras.

l.

Quando principiou

o

tr)rotestantisnxo?

conLeçou e ytor ond,e se alastrou?

B. eue

4. Falai ila reli,gião catótica no-Brosil.

_ 2. Ern
sabeis
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e
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I

-
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83
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-
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Jesus
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Agonia rle Jesus
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Àpostasia rle Pedro -. .
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104
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-
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Coudenagão
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à morte

...,

crucificaclo
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L14
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tempo
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141
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-
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O fariseu e o publicano.. 114
Jesus é o bom Pastor ... 115
Ressurreigão do Lâ"z.aro 116
A ceia em Betânia ...... 1lg
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Às perseguigões romanas
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Conversão do mundo roDatro

153
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.

146

Âscensáo tle Jesus ..,...
14g
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Dispersáo rlos Àpóstolos 152
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Conversáo rlos Bá.rbaros 165

L57 À Igreja tlurante a Itlade
r59 Média .

L62 À Igreja nos tempos

16A cleruoe
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NA MESMÂ COLEçÃO, ENCONTRAM.SE:
LEITTIRÂ PORTUGUESA

4 Quadros murale, da dupla lace, para ensinar o nlíabeto pelo métoilo
simultâneo.
Novoa prlncípioa de l*iture, ot Oartüha para os qus ainila nóo Bsbem ler;
80 páBinos, Íartameutê ilustradas.

Gula da fnÍáncla, 2.o lLivro ile lLeítura,

l.r partei uma8 150 páginas, com

trumerosaa figuras; contém assuntos morais e ligõee de cousas.
Gula da Infâncla, o\ 2,o Íliaro il,e Leitura,2.Â par:e; umss 150 páginas, com
numerosfls figuras; á a contiauaçdo ila l.a parte.
Gule da lofância, ot 2.o Í,ioro de lLeitura, l.a e 2.â prÉG rêunldrlt umas
300 páginas; é un livro completo pera o ensino da leitura corrênte.
O prlmeiro ltvro do Àndré, 1.. p.rte, IredtuÍa e recitaçd.o; umas 150 póginas,

ilustradíssimas; encelra: lições de leitura, vocóbulos explicailos,
exercícios p&râ escrever, question6rios e numerosas poesias.
O prlmelto livro de Àndró,2.4 parte, Lei,tura e recitaçd.o; umas 150 páginas;
6 e continuação do livrinho precedente e obedecê eo mesmo plano.
Noçóes de Ciências físicas c naturaisi 4,o LiDro da Leitura; umas 400
p6ginas com numerosaa figuras explicativas. Oontém um pouco de
história notural, de física, de química e de higiene e em particular
o programa para a adnissáo ao Colégio Perlro IL
Instrução moral o civica3 ótimo livro para dar e conhecer e fazer amar
o Brasil.
Mrnual de clvllldadot enaiDô ag?silayelment€ os bons uodos nâ sociodede.
EISTôRIA SAGNÂDA

Hlrtórlr

ile leituta;

Etrtórll
Daleô
d8t
Elrtód.

ti8

:

de

;

Sagrada, oumo clomcatu, 176 páglnas, 2,o lÀ1tto
simples, numeroras ligures.

eetilo

6

CALICNAFTÂ

Cadorn

-

CÁLCULO

-

oblotrgo; na. 1,

DESENEO

2, I

o alÍabeto

DB.4€5,aplicaçóes
astarda o gótica; n.

aveltlcôl;
e todos os

Crdeaoe do dgrrlrnoe, para eDsinar os slgarismos o âs operaçõeg mais
elemeutares aos principiantes.

Prlmelro llvrhho do Cálculo, ensino intuitivo da numerogÃo € das
numerosÍsgimog gr8yulas.
Excrcícloe de CÉlculo, sem problems, Bôbre êE 4 operagões,
8OO Preblomqr sôbre as 4 operaqõu; de grende einpliciilade
Eruoíolor dc Gilculo, com probaoru 8ôbro aB 4 operagões.

Parta ila n.tttc, o ncsru lÃrà os g liwos

4

contas;

o g"tdusdoó.

procealoDtêo.

Crdcnor dc l)oroúo, uteo clemcttor, aúnero I at6 6; para o
prim6rio e o de edEirsÉo sú ginÁBios,
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cur6o

a

LÍNGUÂ POETUGUESÁ

7.o CAR§O PREPA&Á,TóVÍO

Ieoria granatícal tinuíto sinpl.E, en

linguagem ld,cil, com 274 eoercícíos
ile aplicagdo ilm ragras, ílustrad,o.
Estudantes de 7 e 8 ânos de idatle
Mermo livro, parte il,o mestre,
2.o OARSO ELEilIDNTAil.
Dasemol»e e amplia grdàwlnente a teoria\
- en número da 632. Ectudantes da 9 e 10
e multiplica os erercicios
anos de iilaile.
ilesmo llvto, púrte d,o mettra.
3.o CARSO MÉDIO.
Dirige-sê a Estudantes iI€ 11, 12, 18 aDos. A teoríú
- Traz noçõea pÍecüú a clarB tôbre amd,lite e estilo
é mais completa.

con lO25 eiercícios ilc nplicaçiio.
Mcsno livro, parte d,o mestre.
4.o CU&§O SECUNDÁRIO.
Este aolume olerece tud,o qüünto ila teril,ail,eiramente ped.agígico-a asimílútel se tem d,etermdnail,o até o presente
côbre a língwa portu7uesa. 758 eoercÍcios aarinlldssimos. Estudantes
ile 14 a 15 anos.
Mecmo llvro, pqrte ilo mestre.
ÀNTOLOGIÀ ILLUSTRÀDA f'. T. D.
OÍerece belíssimos trechos em
todos os gôneros de composiçáo literária.
Sáo leituras anenas muito
interessântes, para servirem de moilêlo e de incentivo. Firmadas a
. (3.o liwo de leitura).

O
À

precedenteeasoguinte.

de obr&B cl6ssicas. Âmplâ
reegata a maior varieilade.
fulgrrrantel em pros& € eE yersol

Um escrínio das proiluções nais
na literaturô uacional. (4.o livro de leitura).

CÁLCULO
Caderoo de

ÁIgtiuor.

Primeiro Liyrinho dc Cálculo, ensino intuitivo da numeraçÉo
illustrado.
Exercíclos de cálculo, sem problemas, sôbre es 4 operâções.
8OO Problemas sôbre as 4 oper&ções, para principiantes.
Exercicios de cálculo, con problemas sôbre es 4 oper&ções,
PaÉe do mestre, a mesma para os 3 liTros precedentes.

e4

contas,

ÁBITMÉTICÂ
Arithética, cur6o pleparalório, numeraçáo, 4 contas, sistema m6trico,
O mesmo liDro, Ii.zrte do mestrc.
Ârithéiics, c. olemenlar, admissáo eos giq6sios.
O mesm.o liDrc, p^rto do mêstle.
ÁÊtméticr, c. sccundátio, progr. completo do Colégio Petlro II.
O mesmo liaro, plrio do mcstre.
SuplomêEto à parte do medtEe, dêste curso sec. de Âritm6tica.

Aritmótica, curso superior, ailmissão às Escolas superiorm.
O meemo lirro, paltê do mestlc.

ÁLGEBRA
dc ÁIgebra, curso olomenaat, l.a e 2.a série do Cbl. Pedro ÍÍ.
O mesmo liclo, part€ do m@l!c.

Noçóes

Álgebra, curso módio, programa ginasial completo
O tnesmo lirr/o, parto do hesare.
Álgebre, c. sup., admissáo a todas as Escolas Superiores.
O mesmo litro, parte do mestre.
Complemonto de Álgebra, progroms do 4.o ano ginasial ontigo,
O mccmo lÍoro, parte do mestre.
PÀRÂ

lÍars rrvRog DA corrBÇÁo,

pEDrE

o

cÂTÁLoõo-
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