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AOS PRÊGÀDORES

UMÀ SIMPLES OBSERVAÇÃO
Tem-se escrito muito sôbre a eloquência, ao ponto de
a arte da eloquência consiste em
escÍever um belo discurso, em decorá-io e recitâ-lo com

certas pessoas julgarem que
ffumeza.

A verdadeíra eloquência não consiste nisto; ela vcm
de mais alto, de mais longe. Para o êxito duas qualidades
são exigidas da parte do pràgador e duas da parte do discurso.

I. DÀ

PÀRTE DO PRÊGADOR

O pràgador deve estar ,convicto do que drz e deve amar
as pessoas que o escutam. A conuicção pessoal do pràgador
é o primeiro elemento do bom resultado na prêgação. Tal
convicção se maáifesta desde o princípio, pelo tom incisivo
e firme, com que se enuncia o assunto. E' preciso lan'çat a
verdade de um só jato, em palavras vivas e fortemente
destacadas.

A convicção dâ algo de vigoroso, de pinetrante, que
fixa o espírito do auditor e o excita ao desejo de conhecer,
mais a fundo, a verdade.
O amor ao auditóúo é o segundo elemento de sucesso.
E' preciso que o auditor sinta que o pràgador quer fazerIhe bem.
Trata-se de ganhar os corações e de entregá-Ios a Deus.
Só a caridade sabe descobrir os caminhos misteriosos, que
conduzem ao coração.
E' sempÍe eloquente quem quer salvar as almas. E'
sempÍe escutado com satisfação, quem ama.

t--

E' o

segrêdo da
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palavra viva e eficaz. Àí está a magia da eloquência sacral
Qo. belo exemplo nos oferece São Paulo !
A sua pràgação é a efusão de uma alma rcpleta de
caridade e de verdade, destacando, hàbilmente, os vícios e
es erros das pessoas, fulminando o mal e estendendo a mão
paternal aos que o cometeram.

,
r
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II.
.-

Ã

DA PARTE DO DISCURSO

Popularidode:

O

discurso Ceve ser popular e claro.
sacerdoie é o homem do povo, e a sua palawa deve
§er compreendida por todos.

O

.

,A eloquância
secra.

acadêmica

é proÍanaçáo da

O ;rande rnodêlo a irr,ttar e. e seÍnpre

será,

eloquência

a paTavra

Ce .iesus Cristo,

bfuinca homem íaiarâ n,elhcr do que aquêle que mais
se aproximar cia iinguagíem de Jesus Cristo.
Ã Clarezc:

segunda qualidade do discurso; clareza na exe no sentimento.
O povo nada entende das abstrações especulativas da

E' a

pressão

razáo. E' mister conciuzí-lo do conhecido ao desconhecido,
do sensível da religíáo às altas verdades dogmáticas. À palavra clara agrada a todos e faz o bem a todos, enquanto a
fraseologia bombástica diverte alguns espíritos, mas não penetra no coração,
O tom narrativo é o mais claro e o mais compreensível
para o povo: é uma espécie de dramatrzaçío da verdade e
expor.

E' o método do Evangelho. flaffa e discute pouco,
expõe, torna a verdade sensível pelas comparações e parâbolas e deixa ao ouvinte tftar a conclusão pessoal.
Pràguemos o Evangelho com convicção e amor.
Seja a nossa palavra popu[ar e clara.
E o êxito será explêndido, ultrapassando tôda espectativa.
Pe, JÚLIO MÃP.dÃ

-

PARECER

DO EXMO. SR. CENSOR
R. P. ÃNGELO CONTESSOTTO S.

J.

Santos, 15 de Setembro de 1938
Exmo. e Rvmo. Mons' Aristides Rocha

pressos conforme tôdas aS tegtas du manemotecnia, nãO derse.

'riam

faltar em nenhuma bibliotecazinha paroquial. E quan'

ticas,,o R. Pe. JúIio Mqria adqubiu mais um título à gratidão de todos os seus colegas de magistério sacerdotal.
Remetendo, pois, q V. Exçía. o meu NIHIL OB§TÃT, peço queira transmítir ao distinto Ãutot as minhas

I

'

Lr-PE. JÚLIO

MÀRIÃ.

mais sinceras felicitações pelo pleno êxito destas sucs lucubrações litersriqs.

Deus guarde a

V.

Excía.

De V. Excru. Rlma,, o seruo em Xto.
Pe. Ângelo Coni.uroito S. J.
CART,A f\PROBÀTIVA

DO EXMO. SR. VIGÁRIO CÀPITULAR
DE CARATINGA

caríssímo padre

Tenho
elogios
lI-:
l:^r"^o meu
rne

Júf i,i:lffj

recer

25 de

setembro

de 1s38

e transmítir a V. Rvma. o
e o NIHIL OgSfAf de

pa_
seu

das_ Festasli.riig-iç"r, junrandoIMATUR.

I
Com tal livro, qualquer pràgador, seja êle até de mee oratóú^, A ,âp^í d,e pridurzir um sermão
de primeiro valor, tanto pelo fundo doutrinal, quanto pela
forma sugestiva.
E' um livro de ouÍo.
cujo sucesso está garantido
pelo seu próprio valor.
Meus parabéns, caríssimo Padre Júlio Maria; sei que
V. Revma. 'está sobrecarregado de trabalhos , porém, ,rao
pode deíxar descançar esta pena que tantos sãrviços vem
prestando à lgreja, aos sacerdotes, aos católicos, cuja fé
sustenta e esclarece e até aos inimigos da digiâo, cujos erros
díocre. capacidad

manifesta

e

pulveúza.

Em nossos dias de vacilações, não basta mais mostrar,

.
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a vetdade, é preciso torná-la luminosa, palpâvel e atraente e êste é o dom especial, que Deus outorgou
a V. Rvma. e que brilha em seus numerosos livros.
Sou de V. Revma. o dedicado amigo,
Monsenhor,lrístides Rocha
Vigório Capitular

simplesmente,

I

i

L

)
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INTRODUÇÃO

O presente livro é a continuação lógica do Evangelho
Dominical, e o seu complemento indispensável.
Existem diversos comentários do Evangelho de cada
um co'
Domingo, porém, não existe ainda, que eu saiba
- festas
mentário ex professo, do Evangelho das ptincipais
Iiturgicas e das festas dos Sairtos mais populares em nosso
país.

Pensei píestar serviço a meus ilustres colegas de ministério, apresentando-lhes um auxílio para as festas, nas quais,
presos pelo confessionário ou a administraçáo de outros
sacramentos, não lhes resta quase tempo para píeparatem e

instrução do

O

I

I

dia.

presente

* * *
livro tem uma feição nova' especial'

Nãó apresenta, simplesmente, um esquema curto, dividido e substancial sôbre a solenidade, mas quase sempre'
toma o Evangelho do día, tira dêle o assunto do sermão

ligando, dêste modo, numa unidade harmoniosa, o Evano objeto da festa litúrgica. Para a festa dos Santos
mais populares, tal método é uma inovação'
Ô Evangeiho paÍece, às vêzes, tet pouca rclaçâo coq
do Santo, entretanto quem olha- atento vê- qyl tll
vida
a
Evangelho é uma lição viva dela, reptodtzindo, admiràvel-mente, o seu traço característico.

ve"lho e

I

(Jmas festas têm várias instruçóes, de modo que o
otador possa vatíar e escolher o que melhor se adaptar e
seu gênio ou às necessidades de seu povo.
A Semana Santa foi tratada com especial cuidado, fornecendo assunto pa:.a pequenos e grandes sermões para pÊ-

I
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gaç&s mais particulares, como paÍ.a as grandes cerimônías
da Ígreja
A festa dos Santos contém uma breve monografia da
sua vida em geral e depois destaca a sua virtude particular
ou o ttaço saliente da sua santidade.
Dêste modo, tal vida torna-se mais inteligível e ao
mesmo tempo mais pútíca paru as almas desejosas de
imitâ-la.
O livro não será de menor utilidade para as coáunidades religiosas e as almas piedosas, apresentando-lhes um
assunto para o dia da festa.
Algumas instruções são um pouco mais compridas do
que no "Evangelho Dominical", porque certos assuntos
exigem exposição mais cornpleta por se tratar dos grandes
mistérios, e para poupar ao sacerdote o trabalho de consultar outros livros, para dar uma instrução doutrinal completa sôbre o assunto.
* {. *
Cada festa é. precedída de umas curtas notas lirurgicas
ou históricas sôbrc o mistério ou outro ponto com êle relacionado.

Assim coordenado; quer me parecer que o livro será de
certa utilidade pata os sacerdotes no ministério, facilitandolhes o munus sagrado da pràgação e da meditaçáo, em dias
que estão geralmente mais atarefados.
Possam estas instruões, €ffi número de 61, corresponder
à grande regra da pràgação sagrada, que Santo Ã'gostinho
resume:

Ut Lteritqs pateat,
Ut oeritas placeat,
Ut ueritas moüeqt.
E' a íníca aspiração do autor.

Pe. Júlio Maria

SOLENIDADE DO NÀTÀL

(25 de dezembro)
Natal é aniversário do Nascimento de Nosso Senhor
Jcsus Cristo da puríssima Virgem Maria, em Belém, na

r
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noite de 25 de dezembro do ano 4004 do mundo, segundo
a cronologia vulgar. Nêste dia o sacerdote celebra três missas,
em lembrança e como símbolo do tríplice nascimento do
Salvador:

I

Ã sua geração eterna no seio de seu Pai.
- O seu nascimento temporal no seio de Maria.
- O seu nascimento espiritual na alma do justo
- pela gÍaça.
Devia-se ajuntar um quarto nascimento, que chama2.
3.

o místico, na alma do cristão, pela Sagrada Comunhão, que todos devem ter a peito fazer nesta noite.

Eíamos

PRIMEIRA MISSÀ
EVANGELHO (LUCAS, II

. t-14):

I
E naqueles dios saiu um edito de C,,ésar Ãugusto, ordenando
o tecet'tsearnento de todo o mundo.
II
Êste primeiro recenseamento f oi f eito por
Cirino, gouernador da Síria.
III
E iam todos tecenseer-se cada um em sqa
cidade.

.i

I

-

IV

Nazaré,

E José, foi tqnlbém da Galiléia, cidade de
à Judéia,
à cidqde de Datsí, que se chamaLta Belém,

porque era da caso e famíliq de Daoí.
Para se rccensear juntamente com Eua espôsa
V
Mada, que- se achat:a grduida.
VI
E estando ali, aconteceu completarcm-se os
- deuia dar à luz.
dias em que
VII
E deu à luz o seu filho primoEênito, enfainuma mangedoura porque não haoia lugar
xou e o reclinou
para êles na estqlqgem.
VIII
Oro, naquela mesma regíão, haoia uns pastotes, que -uigiauom e fqzíam de noite a guarda ao Eeu
rebanho.

IX
Senhor,
mêdo.

e -a

X

-

E erc que apareceu junto dêles um anjo do
claridade de Deus os cercou e tioeram grande
Porém, o anjo lhes disse: Não temais: par-

O
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que eís que üos anuncio uma grande alegda,

que

o pouo:

terd todo

Porque uos nasceu nq cidade de Daoí um
XI
- é o Cristo Senhor.
Sallsdor, que
XII
E eis o sinal: Encontrareís um mentno enuolto em panos
e deitado em um presépio.

XIII

E,

sàbítamente, aporeceu com

o

an

jo

ums

- mílícía celeste, louuando a Deus e dízendo:
multidão da
Glória a Deus nos olturas, e pqz nq terrs
XIV
uontade.
homens
de
boa
aos

/

r
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PRIMEIRA INSTRUÇÃO
O GRÀNDE MISTÉRIO
Natal é a festa do supremo encanto!
Uma doce poesia envolve o presépio. Procuremos um
instante reproduzir a realidade do fato e penetrar os sentimentos, que deviam animar a Virgem Imaculada nessà noite
memorável, em que o próprio Filho de Deus se dignou
nascer de suas entranhas, como a flor nasce do botão, sem

perturbar-lhe a auréola viiginal, tornando-a mais Virgem
ainda, depois do parto do que o era antes. Contemplemos

uns instantes:
I
OS PREPÀRATMS do mistério
II -- A REÀLIZAÇÃO do mistério

-

I

t

OS PREPARI\TTVOS

Meia noite. .Conforme as predições dos profetas, o silêncio era
completo. Não r. oorria ,ó long. t.tn o uivo do chacal, nem
perto o canto dos pastores.
LJma calma extraordinfuía envolvia a cidade e os campos adormecidos. O firmamento, como extasiado , - fitava a
.

gruta, submersa nas trevas, ao flanco de uma sombria montanha e embora a estrêla dalva não houvesse ainda anunciado
a aurora, esta noite já se apresentava tal como tinha sido
cantada pelos profetas: "Suas sombras serão iluminadas de

todo o fulgor-do dia; esta noite será radiante de alegrias".
(Sal. 138-11-15).
Era meia noite. . . No seio do inverno, um vento rijo
e gelado soprava sôbre Belém adormecida, e gemia nas fu-

vores desnudadas.

I

Dois viajantes, uID operário e uma jovem, saíam da
não encontrando abrigo nas estalagens püblicas. O

cidade,

I

O

EVÃNGELHO DÀ,S FESTÀS

LITÚRGICÀS

15

seu exterior definhado, as suas
vestes modestas, e sôbre seus
semblantes esra doçura tímíía, que

distí;il;-, fisionomia dos
humildes, Iançavam uma ,o-Êr, à
Àu'.ãoitho* bereza da
vírgem e à ieal grruiárd.- do ..o companheiro.
À jovem,
que parecía ter uns 14 âDosr era
conjunto de pgteza,
YT
de $?ça angelical, de ,írrgular santida Íe.
o pêso materno, que era carrcgaya, não lhe pertu rbava
a marcha _ virginal . r,.irhur., a fadi{a itrciíi^
a id,ear rrans_
parência de seus traços.
um amor ruminoso impregnava
que se via de. seus traços, como se de crarão cerestial o
uma lâmpada
estivesse
acesa por detrás do alabastro de
sua ;;;..
os olhos eram tão diviname.tr. ão..r, os lábios
tão
suaves, o traje tão modesto e o porte
tão maje;;;: ;;;
Oor
::1,1"::
,g,.róbrios da pobreza ô aa humildaá., *nrllrecra
uma glória
divina.
Era meia noite quando os dois viajantes
entraram na
pasrores cosrumavam a.riàr,çr,
na vigia á;
,t Jrrr;.;#;.r:r
À gruta estava vazía; apenas havia palhas
sêcas no
fundo,
.a"o.u t.orr.i.r, e dois áimais de
pasto
deitados
o

abriso,
e rerirou-se

#T:.

nro.

,l[il,,""" i:L?I,.j
p'* i,[::*';.;
iratar a^o ,.,i*ri,' q,r. os havia

II

.{ REÃLrzAçÃo
Ã.Virgem ajoelhou-se

num recanto escuro;
sentia che"e*
gar a hora solene, predita
p;;?;;r;
f.ros
dese;ada
peras
súplicas dos iustos. bevia rãr...,
nessa hora e nêsse lugar,
o Messías esperadol
Doce e sublime êxtase apoderou_se
d.a Virgem. Seus
pensamentos fixaram_se em
Deus;. seu c_oração ardia de amor;
sua alma imacurada voou às regiõer
d; ;l;;"iara. e d.e re_
pente, railiante e so-ruçando de
amor,
era apeÍtaya ao seio
-s;l;d*
virginal o divino Menino _--o
- ã"o^ or.rao.
Tal o sol que emite
os raios,

L.

,.À o. I. Ihe

arterc o
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foco luminoso, tal a harpa que prodaz meiodias sem perdeÍ sua
integridade, tal, a flor que exala perfumes sem altenr o
esplendor, o colorido, a beleza, assim a Virgem Santa, sol
de amor, lira divina, flor do paraíso, havia exalado e produzido sua laz, seu poema, seu aroma, sem nada perder
de sua milagrosa virgindade,
A Virgem Maria cheia de graça, nesta linguagem divina, cujas palavras são beijos, cujas frases são olhar prolongado de amor, dízia ao recém nascído:
Qual o nome, que te devo dar?
- Como posso chamar-te?
- Um mortal ? Mas, foste Concebido pela virtude
do Altíssimo
Um Deus? Mas, tens o corpo de fúgíl criancinha!
psye prostrar-me parc oferecer-te o incârso ou
apresentar-te o leite materno ?
psye prodígalizar-te os afagos maternos ou adorar-te- com a fronte em terca?
Oh! Contraste maravilhoso! O céu é a tua morada e
eu te acalento sôbre meus joelhos. Eis-te aqui na terra, e
não deixaste o trono eterno.
LJma antiga e venerável tradição conta que logo após
o nascimento do Menino Deus, a doce Virgem, prostrada,
exclamara: "Enfim, eí-lo aqui, meu Deus, meu Senhor,
meu Filho". Ào mesmo tempo a Virgem beijou-lhe os pés
como de um Deus, as mãos como de um mestre; a fronte
como de um filho.
O Cristo, o Messias, dolorosamente esperado, ardentemente desejado, o Filho do homem havia nascido!
Êle, O Deus infinito, vivia do ar onde todos haurem
a vida, jazía sôbre a terta, marcado com o fetrete das dôres
humanas; unia a seus primeiros vagidos as lágrimas que
umedecem os olhos de todos os filhos de Ãdão.
Enquanto, lá nas alturas, os anjos entoavam e cantavam em côro, em harmonia celeste: Gloria in excelsis Deo
Glória a Deus nas alturas do céu, e paz na terua aos homens
de boa vontade! No meio do enlêvo do seu amor e da rcalidade da miséria, que cercaya tanta grandeza, a Virgem
Mãe, irrígando com o orvalho das lágrimas o seu primeiro

O
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sotriso de Mãe, tomou a pobre criança j^ enregeladâ pelo
frio, e ferída ao contato das asperczas da terÍa, envolveu-a
com paninhos e deitou-a sôbre a palha, que guarnecia a
mangedoura dos animais
o adorável Presépio de Belém.

III

-

-

CONCLUSÃO

Ãí está Êle, deitado, há 1.938 anos, estendendo os
bracinhos, mostrando o coração, lernbrando suas humilhações, indicando sua pobreza e perguntando aos séculos, que
passam: Fíz eu bastante pata merecet o vosso amor?
Quereis-me como a amigo nêste presépio, ou me quereis como jaíz na manifestação da minha glória?
Venho trazer o amor e venho pedir o amor. Quem
tem rnêdo de uma criança? Vinde, pois, a mim, vós todos
que gemeis sob o pêso das tribulações, vinde e eu aliviarei
os vossos ombros, darcí aos vossos corações o amor verdadeiro e às vossas aimas a felicidade completa e eterna. Virtde
ao meu presépio, ao confessionário. . . e terminai à Mesa
Sagrada, onde nos daremos o 'amplexo da eterno amizadel
SEGUNDA MISSA

EVANGELHO (Lucas,

II. 15-20):

XV
Naquele tempo, depoís que os anjos se tetiraram dêles-paru o céu, os pastotes diziam entre sí: Vamos
até Belém e oejamos o que é que aí sucedeu e o que é que o
Eenhor noE mqnifestou.

XVI
E foram com grande pressa. E enconffaÍam
Mada e José,- e o Menino deitado na mangedoura.

XVII
E oe,ndo isto, conheceram o que lhes tinha
- do lv[enino,
sido dito qcêrca
XVIII
E Íodos os que ouoiram se admiraram do
que lhes diziom. os postores,
XIX
Ora, Maria conserüü)a tôdas esrcs coiscs

meditando-aE- no seu coração.
XX
E os pastores uoltaram, glorificando

e loupor tudo o que tinham ouoido e oisto conforme lhes tinhq sido dito.

uando a Deus,

I

I

SEGUNDA INSTRUÇÃO

.

OS PASTORES PERTO DO PRESÉPIO

O Evangelho da segunda l\4issa de Natal é consagrado
aos pastores, mostrando-os diante do presépio de Jesus e
reconhecendo a verciade do que os anjos thes haviam anunciado.

Procuremos conhecer um pouco os sentimentos dêstes
humildes pastoÍes em pÍesença de Jesus. Êstes sentimentos
eram simples como simples eram oS conhecimentos, que
tinham d; vinda do Messias, e como simples são as idéias
do povo acêrca de atontecimentos, que ultrapassam sua comConsideremos, Pois:
preàsão.
l\s suas primeiras IMPRESSÕES
I
II - Os seus SENTIMENTOS verdadáiros

-

I

-

AS PRIMETRAS IMPRESSÕES

lls primeiras impressões deven ter sido de decepção
ante a aparente contradição entre os dois sinais indicados
pelos anjos, para reconhecerem o Messias esperado:
Hoje nasceu o Salvador do mundo. Ãchareis um menino envolto em paninhos e deitado numa mangedoura.
Çs6o I O Salvador, o Messias manifesta-se sôbre a apa-rência humilde de uma criancinha, chorando talvez, e sôbre
um trono <íe miséria. . . um pouco de palha numa mangedoura!

Pouco importa a esta gente simples, mas leal. Maria
sorriu-lhes; Jesus derramava laz e amor em seus corações.
O céu manifestou a notícia; êies crêem e ei-los a caminho.

[I

I

O
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Ao lado da críancinha uma mulher, u'a tnáe resplandecente de p:uÍeza, no
olhar, no gesto, na palavra e até nas manifestações de seu
amor maternal.
Ela se lhes aparece táo bela, tão nobre, que não teriam
a coragem de dirigir-lhe a palavra. E', porém, táo convidativa, táo meiga, que se sentem animados, a perguntar-lhe
se aquêle menino é seu fiiho, donde vem, que vem fazer,

extrema, em címa de um pouco de palha.

qualquer coisa.
Examinam depois o semblante patriarcal, majestoso e
humilde de José, que lhes fala com bondade e na 'linguagem ústica dos campos.
Os rudes pastores compÍeenderam as explicações de
José, o olhar de Maria e as lágrimas da criancinha e lhes
ofereceram tudo o que haviam ttazído para êle: frutas, leite,
ovos e outros alimentos do país. José agradeceu a todos.

se precisa de

II

-

SENTIMENTOS VERDADEIROS

Nos sentimentos evangélicos nós somos inclinados a
dar à ação sobienatural uma parte preponderante, que quase
suplanta a açáo natural. El um êrro.
Deus formou a nossa natureza e dotou-a de muitos
Iecursos.

Devemos emprcgr êstes recuÍsos enquanto são úteis
para o nosso fim e não recorrer à açâo milagrosa, senão
quando tais recutsos são impotentes.
Deus não transformou de repente ô espírito e o coÍação dos humildes pastores, os primeiros qüe chamou paru
perto. de seu berço, a lhe prestarem suas homenagens.
Eram rústicos e ignorantes antes da aparição dos anjos

e assim permaneceram.
Ora, os sentimentos das pessoas ignorantes e rústicas
são, sobretudo, a admiração e dedicação. Tudo aquilo lhep

I
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era novo e rcf.algente

. Conservavam no olhar'o resplendor
da 7uz, que aparccere no céa, enquanto aos seus ouvidos
ecoavam ainda as melodias celesies. para êles o estábulo

Na alma do povo simples, um
prirneiro: é a dedicação.

segundo sentimento

segue êste

Que poderíamos fazer para êle? Q,r. poderíamos oferccer-the? Perguntarn uns aos outros. E os pobres pastores
acham naturalmente que tal Rei, não pod e fícar hospedado
numa estrebaria j é preciso uma casinha onde possa abrrg^rse contra o frto e a chuva.

Consultam, índagam, e pouco depois, embora o Evangelho não o cÍiga, encontram ui-fla casinha, que oferecem a
José pa:a ali fixar-se eÍlquanto peÍmanecer em Belém.

III

-

CONCLUSÃO

São êstes os dois sentimentos, que o divino Menino
quer encontrar em nós, visitando-o em seu humilde presépio: a admiração e a deciicaçáo.
Não merece a nossa admiração, o Aitíssimo, que se
faz críancinha, o Todo Poderoso, que se faz fraqueza, o
Rei, que se f az escravo I
Mirabiiis Deus !
Sim, é bem o Deus admirár,el
Salmo
67, )'6).
- basta, poróm, a adir-rira.ção. E' preciso como os
Não
pastores, oferecermos-lhe o pÍcsente de nossa dedi.cação, o
presente de nosso conçáo para arrrâ-lo, o presente de nosso
corpo para serví-lo, o presente de nossos bens pata suavizar-lhe os sofrimentos, na pessoa Cos que sofrem, o presente
de nosso espírito para Íazê-!o conhecido daqueles que vivem afastados do seu amor.
,\mar é darl Àmando ao pequeno Jesus, façamos-lhe o
presente dc que nos é mais quericio nêste rnundol

I

TERCEIRÀ MISSA
EV

I

ANGELHO (João, I , | -14) :

No princípio

erq,

o Verbo e o Verbo

estat)a

em Deus e -o Verbo era Deus.
II
Ele estaua no princípio em Deus.
III - 'I-ôdas cs coisas foram feitas par Êle e nada

do que foi-ieito, foi feita sem Ê,1e.

IV

homens.

-

V

liEle

estaL)a

E a luz

não a compreenderqm,
VI

chamatsa João.

a uida, e q uida era a luz dos

resplancíeceu naE treueE,

e as treüos

ltsuse um hcmem enuiado por Deus, que se

VIII
Éle não era a luz, mq,E erq para dar testenho da luz,- afim de que todos cressem por meio dêle.
VIII
nte ndo era q luz, mos era para dat testemunho da -luz.
(O Verbo) era a luz uerdqdeira que íluminu
IX
todo o homem
que uem a êste mundo.
X
Estaoa no mundo e o n'tundo foí feíto pot
Ê,1e, e o mundo
não O conheceu,
XI
Veío para o que era seu e os seus não O
receberom.

XII

Mcs a todos os que O receberam, deu poder
filhos de Deus, aos qLte crêem em seu nome.
Os quais não naEcerqm do sangue, nem da
XIII
Ltontade dq-cqrne, nem da uontode do homem, mas de Deus.
XIV
E o Verbo se fêz carne e habitou entre nós e
- glória, glória como do Unígênito do Pai, cheío
uimos a sua

de se tornarem

de graça e de oerdade.

{
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TERCEIRA INSTRUÇÃO

O TRÍPLICE NASCIMENTO

o

\

I

Evangelho da terceira Missa é uma página sublime.

São João tomou o seu vôo de águia . rurn preâmbulo,
penetra na eternidade, onde nos mostra o verbo com Deus,
sendo Deus e Criador de tudo o que existe.
Descendo destas vertiginosas alturas, mostra-nos o \,'eÍbo feito carne, no meio dêste mundo, trazendo a todos a luz
da verda de e a salvação.
Era homem, lnas era Deus embora não recebido pelos
seus filhos da teÍta, Êle manifestou, entretanto, a sua 91ória no Tabor, na ressurreição e na ascensão.

Temos dêste modo a história dos três nascimentos do

Salvador:
I
O seu nascimento ETERNO no seio do Pai.
II - O seu nascimento TEMPORAL no seio de Maria.
III
O seu nascimento ESPIRITUAL nas almas,
'

I

-

O SEU NASCIMENTO ETERNO

Dizer que o Filho de Deus nasceu na eternidade, é um
modo popular de exprimir um fa.to, que ultrapassa a nossa
compreenúo.

.
,,
.

O Verbo divino, sendo a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, nunca nasceu, pois sempre existiu, sendo eterno
como o Padre e o Espírito Santo.
No Evangelho, Jesus Cristo intituiou-se o Filho de
Deus:
Para que o

Filho

de Deus seja glorificado (João

XI. 4).

I I
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Disseram todos: És tu, o Filho de Deus?
Êle respondeu
Vós o dizeis, eu o sou''(Lucas XXII.

-

70).

t,

Êle será grande e será chamado o Filho de Deus (Lucas
r. 32).
Se Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus é, pois, seu Pai.
'
E ouviu-se do céu uma voz: Tu és o meu filho amado,
em tí pus minhas complacências (Marc. I. If).
Jesus Cristo o proclama bem alto: E' Íneu Pai quem
me glorifica (João VIIL 54) .
Tudo o que rneu Pai possui, é meu (João XVI. 15 ) .
Como meu Pai me enviou, assim Eu vos envio a vós
(João XX. 2l).
A idéia de Filho e de Pai suscita, natnrakrette, a idéia
de nascimento; por isso dízemos que o Verbo nasceu Co
Padre Eterno, descle tô<ia eternidade, embora nunca nasceía
e nunca deixe de nascer, sendo tal nascirnento eterno.
A Missa celebrada à meia noite, significa que êste nascimento eteÍno do Filho de Deus não pertence ao tempo, mas
está acima e fora do tempo.
De fato, o instante da meia noite é de transição, Não
pertence nem ao día precedente nem ao dia seguinte. Pertence aos dois. Assim o Verbo divino não pertence nem ao
passado, nem ao futuro; Êie não começou, nem acaba: é
eterno.

II

-

O SEU NÃ.SCIMENTO TEMPORÀL

Deus Eterno, condoeu-se dos homens, perdidos pelo
pecado original e resolveu livrá-los da escravidão do mal.
Sendo puro espírito, portanto invisível, sem corpo, não podia, de maneira cont eniente, apatecer neste mundo, ensinat
averdade e a virtude

Podia tomar um corpo fictício ou tomar um corpo
por que -enganar os homens e mostrar-se
como nío era na verdade?
Resolveu-se, pois, a nascer de u'a mulher. O Deus
Eterno, o Verbo Imaculado de Deus, quis nascer nêste mriçrdo; devia nascer, porém, de u'a mulher virgem, como nasemprestado; mas,

PE. ,rúlto
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cerd

na

eternidade de um

tarnação.

MÃRIÀ

Pai virgem. E' o milagre da En-

,..,*a*-,

Jesus Cristô, o Verbo feito catrLe, nasceu do seio imaculado de María, por obra do Espírito Santo, que lhe comunicou a ficundidade, sem pertarba, a sua vírgindade.

Marià Virgem era casada com um homem virgem, o
justo José, e sem que coabitassem, nasceu dela o Filho de
Deus feitô homem.
' Por uma série de disposições da Providêhcia, Maria e
José foram obrigados a deíxar Nazaré onde habitavam, pera
se inscreverem em sua terra de origem, que era Belém.

E' ali, na

pobteza de uma grlta, que à meia noite
Foi à meia noite paÍa mostrar de novo que se
Êle veio a êste mundo, náo era d.o mundo e vinha ialvar

nasceu Jesus.

Ü resgatar pelos seus meÍecimentos,

tanto os justos do Antigo
Testamento, como os homens de boa võntade do Noío
Testamento.
O passado e o futuro reunem-se aos pés dêste presépio para dar-se a mão e se separarem definltivamente num
amplexo de mísericôrdía, devenão a lei nova, tôda de luz e
de amor, substituir a lei antiga, rcpleta de sombras e d.e

figuras.

III

-

O SEU NÀSCIMENTO ESPIRITUAL

Jesus Cristo veio para salvar os homens, mostrandolhes o ãaminho cia verdàde e dando-lhes o exemplo. do homem regenerado, vivendo no meio dêles e como um dêles.
Êle habitou entre nós, diz São João, e nós vimos a sua gl6ría,
que era uma glória tôda divina. Esta glóría ê a sua habitação espirítual nas almas, pela gÍaça; sendo esta gÍ.aça, no
dizer de São Pedro, uma participação à r.atareza divina a
divinae consortes narurae _ (pet. L. 4) .
Jesus quer viver em nós, sobretudo pela sagrada comunhão, sendo esta habitação, a presença fí§ica de seu corpo
adoúryel, e depois uma .presença mística, após a desaparição
das santas espécies. Tal habítação de Deus nas almas é uma
das glórias do gênero humano. Faz do coraçáo do homem
o templo de Deus, como o dtz São Paulo:

r
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Não sabeis que sois o templo de Deus? (Cor. III. 16).
Os vossos membros são o tempio do Espírito Santo

Cor.

VI.

19)

.

Vós sois o templo

VI

-

de

Deus

vivo. (2. Cor. VI. lOl.

CONCLUSÃO

Glória a
Os anjos cantaram por cima do presépio:
- de Deus
Deus e paz aos homens de boa vontade. A glória
é Jesus, é a sua Encarnaçáo, é a sua habitaçáo nas almas. À
paz é a salvação, que Êle vem trazer pela sua doutrina e
pelos seus exemplos.
' Sejamos êstes homens de boa vontade, adorando o pequeno Jesus, abríndo-lhe o nosso cotação paÍa amâ-Lo e
cumprir fielmente a sua lei divina, tôda de perdão e amoÍ.
Seja o nosso coração o presépio no qual o Verbo Eter'
Íro, feito Verbo Encarnado, possa nascer espiritualmente,
para ali manifestar a sua glórta, como Filho Unigênito,
vindo do Pai, cheio de gÍaça e verdade, na expressão do
Evangelho de hoje.

I

I

I

Ü,

QUARTA INSTRUÇÃO
MARIA E JOSÉ PERTO DO PRESÉPIO
Natal ! E' o dia das suaves e sublimes recordações.
'E' o dia do mistério, qu. faz palpitar os corações mais
indiferentes.

E' o

Cia em que

o povo cristão se prostra diante do

presépio pata aí adorar o Deus feito homem, feíto criança,
nos braços de zua pura e irnacuiada Mãe, a Virgem Maria.
Não só podemos aproximar-nos, mas até reverentes ê
amantes, beíjar os pàzinhos do Menino Deus e também a
mão da Virgem, que, soÍíidente, nos apresenta o seu tesouÍo,
a nossa salvação. Façamcs rerriver uns instantes as cerias enternecedoras dessa noite gloriosa.

Os fatos são conhecidos,

mas não basta conhecê-los; é preciso Íazê-los reviver, dando'
ihes as côres cla gratidão e do amoÍ. Contemplemos, pois,
junto cÍo presépio:

I
A VIRGEM MÃE de Jesus
II - SÃO JOSÉ, espôso de Maria.
A VIR.GEM MÃE DE JESUS
I
Era alta noite. . . iosé e Maria não encontraram

aga-

salho nas casas de Belém e se rroram, pobres e desprezados,
até à gruta, onde se abrigavam os pastores na estação in-

vernal.
=i
À gruta estava deserta .
José amaffa o jumentinlro, etl1 que a Virgem Santa
nrontara e vai exploi'ar o interior da gruta. Paredes nuas,
.

rochosas

e

irregulares.

No cháo, palha e feno em desordem; no fundo, a mangedoura e nada mais.

f
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E' a mobília do palácio do Rei dos Reis, para quem
o luxo dourado como trapo nauseabundo, .não pass a de fa:,.
rapos. Se se tratasse apenas de sua pessoa, o humilde José
apreciaria tal palácio; trata-se, porém, de sua doce espôsa,
a Virgem, que lhe foi confiada por Deus. E êh' se sente

inquieto. Entretanto, faça-se a vontade de Deus.
José começa a hmpeza, enquanto a Virgem, numa infratuosidade do rochedo, ocupa-se da frugal refeição. Passaram-se as horas. . . Era à meia noite! . .
.

Sôbre a mangedoura, onde docernente está vagindo uma

criancinha recém-nascida, a Virgem inciina a cabeça auÍeolada e transfigurada.
Ao vê-ia de pé, ativa e preocupada, ninguém teria a
lembrança de ser ela mesma a máe da crrancinha. Entretanto,
par.a comp,reendê-lo, basta ver os cuidados e carinhos amorosos, com qrle cerca a frágtl criancinha. Perfeitamente pura
<ie tôaa mácula, ela a envolve rrcs paniflhos quentes, que confeccionara em Nazaré. Depositou-a sôbre a palba áspera, no
presépio. Após tê-la longamênte beijado e abtaçado, contempla-a como ern êxtase de amor.
A criança adormece alentada pela adoraçáo de sua máe.
Na meia treva da gruta, seu semblante alvo e puro
resplandece como uma estrêla.
II
SÃO JOSÉ, O ESPÔSO DE MARIA
pela fadiga dorme ainda à entrada da
José prostrado
gruta.

Com vagar e sem palavras, a \rirgem Santa acorda-o
eoconduzàmangedoura.
À vista do menino adormecido e de Maria, cujo semblante transfigurado e rcdiante não revela nem fadtga, nem
dôr, José fica ,mudo de espanto.

Menos preparado que sua Espôsa, para assistir ao ineÍável mistério, que acaba de realízar-se e de que nem suspeitava nêste lugar, são-lhe precisos alguns instantes para comprender, plenamente, o que se passa.
Grossas lágrimas deslizam lentamente ao longo de stras
faces coloridas pela emoção. . .
Longo soluço levanta-lhe o peito e um som rouco e
mal articulado aperta-lhe a garganta.

I
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Cai de joelhos, a fronte no pó da terra. . . quereria
' chorar, soluçar, rir; não o pode porém. lldora, aniquilado
pelo sentimento de sua indignidade. ó anjo lhe tinhi díto:
"O que dela nascer é obra do Espírito Santo: ela darí
à laz um filho e o chamarás Jesus, poreue Êle hâ-de salvar
seu povo dos seus pecados. (Mateus, i. 20-21).
E dízer e compreender que Maria, sua espôsa é quem
acaba de dá-loàl:uz... Meu Deus, meu Deus! ... Ever
que êle mesmo, pobre e ignorante, de mãos calejadas e de
rosto queimado, estâ misturado com êste sublime mistério ! . . .
oh! Deus, será possível?. . .
E José chora, soluça, queria fugir . . . mas, náo; humilha-se e adon.

CONCLUSÃO

A criança acordou. Os vagidos, as palpitações de seu
coruçáozínho, irradiam-se para Maria e José, ínclinados sôbre o berço de palha.
À Virgem Santa, sorrindo ternamente ao Menino, de
olhos ainda fechados à luz do dra, toma-o nos braços e o
S'deposita no§ de José, que quase desmaía de emoção e amor.
Num beijo prolongado, com o rosto banhado de lâgrímas, José exprime sua gratidão e seu amor.
Eis a cena de Belém. . . o natal de Belém da Palestina . . . Possa êle repro dvzfu-se para nós. Como José, vamos
ao presépio adorar nosso Redentor.
- Àdorêmo-lo nos braços de sua Mãe e'dela o rcceba.

mos para cobrí-lo dos beijos de nossa ador.açáo, de nosso
amor, e de nossa eterna gratídáo. Lembrêmo-nos de que
só se encontra Jesus nos braços de sua Mãe e que só ela
é quem deve apresentá-lo à nossa adoração, como o apÍesentara à adoração de José, dos pastores e dos magos.

I

I
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GI-ÓRIA E LÁGRIMAS
Maria e José, para obedecerem ao edito de César Àugusto, encaminharam-se paÍa Beiém, lugar de origem de
sua família.

Os santos

esposos náo encontraÍam hospedagem nas
da ctdade e foram obrigados a se recolherem numa gruta
onde se refugiavam os pastores, que ali guardavam os seus

casas

rebanhos.

E' naquela gruta que vai reahzar-se o mais sublime dos
mistérios: O nascimento do Filho de Deus. Contemplemos
hoje esta inebriante verdade, vendo o singular contraste
'ÍLa

entre:

III

O PARÀÍSO gruta de Belém,
As primeiras LÁGRIMAS de Jesus

I

-

O PARAÍSO NA GRUTÀ

Apenas Maria Santíssima havia-se recolhido, uf, inefável êxtase apoderou-se dela. (Jma luz divina inunda a sua
alma, enquanto um amor veemente faz palpítar-lhe o coração.
No meio desta luz e dêste amor, tendo os braços estendidos em atitude de súplica e os joelhos sôbre a palha da
grutâ, recebe de .repente, o Filho de Deus feito criancinha.
Como .é belo e resplandescente o divino Menino!
A ditosa Mãe contempla e apefia-o ao seio, cobre-o de
lágrimas e de beíjos e adora-o com profunda humildade. E'
o seu Deus. Mas é também o seu Filho.

)0

PE. JÚLIO

MÀRIÁ

Lá nas alturas, Êle reina e triunfa cercado de glôría, e
em seus braços é pobre Criança a tremer de frio. Qu.* compreenderá os sentimentos 'da Vírgem Mãe nêsse delicioso
momento? Ninguém! Pois precisaria compreender a imensidade dêste amor, para nós incompreensível. São José en-

trando na gruta, presencía êste espetáculo inaudito, e quase
desmaia de alegrta e admkação. LJ'a multidão de anjos desce
do Paraíso, Íazendo Íessoar cânticos melodiosos: Glória
a Deus nas Âltur as e paz na terra aos homens de boa vontade.
Tanta giória em meio de tanta misérial. . .

il

-

ÃS LÁGRIMÀS DE JESUS

Enquanto a Virgem Santa envolvia

o

celeste menino

em paninhos, adotaya-o como seu Deus e Salvador e depois,
soluçando de emoção, coloca-o com imenso carinho e delicadeza, no presépio que São José havia preparad,o, juntando
aqui e acolâ, no chão, palhas sêcas e um pouco de feno,
estendendo por cima, o manto que o encobríta ta viagem.
Entre os homens, a críança mais pobre encontra ao
nascer, agasalho e choupana. O Salvador não encontra nem
teto, nem berço; mas é deitado numa velha e ústica. mangedoura. O Menino Jesus verdadeiramente homem e sujeito
às intempéries, sentindo a dureza das palhas como também
o arrepio do frio, começa a derramar as suas prímeiras
lágrimas!

Um Deus que chora ! Et lacrymatus est Jesus

nes

XL 35).

(Joan-

Os anjos recolhendo essas lágrimas levam-nas até ao
;
.trono
do divino Pai, que na sua miserícírdia, as transfoÍma
em ro_cio precioso para purificar os pecados do mundo.
Mas, náo é só a dureza do berço e o rigor da estação
que fazem chorar ao Salvador rccém-nascido. E' a malicia
dos pecados dos homens. A vista dos tormentos que o esperam. A inqualificávei ingratídão do mundo. Êstes são os
verdadeiros motivos, que o afligem e antes, que o seu coração goteje sangue, lhe atÍancam lágrimas.

E
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CONCLUSÃO

Aproximêmo-nos do humilde berço em que nascera
Àquêle que nem o céu, nem a terra podem conter' Jesus ali
não fala com palavras; fala com exemplos ensinando-nos
a amar a humildade, a mortificação.
Ó Jesus, eu creio que Vós estais ao mesmo tempo, no
Paraíso e nessa pobre gruta, na glória 1á em cima, e na miséria aqui na terra'! . . . Mas, que diferença, ó Jesus!
N; Paraíso, o vosso trono é o seio do Eterno Pai e
nesta gruta, é um tosco e desajeitado presépio. Lá, eu vos
contemplo cheio de glória e majestade; aqui eu vos vejô
pobre humilhado, aflitol . . . Lâ, vejô estrêlas saírem de'
vossas mãos e aqui, lágrimos brotarem de vossos olhos! . . .
Mas, se vos encontÍo mais glorioso no Paraíso, aqui vos
acho mais amável. O' Jesus, deixai cair uma dessas lágrimas
sôbre o meu coraçáo, para amolecê-lo tornando-o mais sensível às fínezas de vosso amor.

L
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SEXTA INSTRUÇÃO

O PRESÉPIO DO AMOR
Que nos apresenta a solenidade de hoje?. . .
Um estábulo, um presépio, uma criança recém nascida,
E' Natal I Tudo isso é simples, mas o que é maravíIhoso, é que durante dezenove séculos todos os povos da
teüa comemoram ainda o presépio. E' um fato histórico.
Jesus Cristo pertence à história. Àntes da invasão dos
Bárbaros, podia-se ver em Roma a ata do seu nascimento
redigida em Belém. Era uma noite de dezembro. Dois pobres
viandantes não encontrando agasalho nas casas de Belém,
refugiam-se numa gruta abandonada, e ali uma Vírgem deposita, numa mangedoura, o mais belo dos filhos dos homens o seu filho. No dia seguinte, fâ-lo. inscrever nos
registros de Belém. Êste filho é Jesus Cristo, e êste presépio
é hoje representado, honrado e transformado no mundo
inteiro.
Consideremos um instante:
I
Ps6s presépio HONRADO.

II -

:

Êste presépio TRÀNSFORMADO.

I-OPRESÉPIOHONRÀDC
O mundo inteiro canta o estábulo e a criancinha

de

Belém. Interrogando o passado, ouvem-se cânticos, festas
populares em honra dêste presepio.
Por que taís manifestaçóes, enquanto tantos outros
berços fícam envolvídos no silêncio e no esquecímento?
Digitu*.iDei est hic !. . .

\
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só Deus pode dar
.
berço.

êste atrativo singular

3]

a êste pobre
i

As honras do mundo passam.
Hoje é a gloria;; amanhã o esquecime,to, o desprêzo.
Quem canta hoje o berço dos dominadore.s mundiais, desde

Alexandre até Napoleãoi
A vida dêles perrence à história, mas uma história que
não suscita mais nem entusiasmo nem afiror, apenas a admiração estéríl dum fato passado.
o berço de Belém ao contrário, suscita chamas de amor,
- zêlo,
de
faz nascer virtudes heróicas e desabrochar a pvrsza
e o martírio. À meia noite de Belém separa dois días . doi,
mundos - . . Êsse Natal é um <iia novo, u-, época nova, um
Testamento novo, uma vida noval . . . Esta ^vida foi .rf.ryda 9 desejada pelos proferas, aclamada pelos anjos u oiuida pelos homens de boa vontade. . . Essa iriancinhá é, verdadeiramente, Deus feito homem, o desejado das nações, o
libertador do mundo, . .

II-

O PRESÉPIO TRÃNSFORMADO

o

estábulo de Belérn, por inspíraçáo de Deus, tornarae igrejâ, onde virão uni após outÍos, procurar a
verdade, as sumidades intelectuais, or poderosos como os
humildes, onde se juntarão os sofrimentos de tôdas as espécies, paru encontrarem consolações, energias e reconforàs.
'Nêsse estábulo,
uansformado em templo do Altíssirno,
o_ ptesépjo se tornará tribuna, donde ressolará a palavra
do
verbo Divino. Esta tribuna será trono para o novo Rei,
cujo poder será eterno.
se basílica

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,
CHRISTUS IMPERAT!. .
.

Êsse estábul9 é, pois um palácio. Êsse presépio é trono.
Essa criança é Bei. Êsse Rei é Deus. os anjàs o proclamam,

cantando:
Glóría a Deus nas alturas, e
homens de- boa vonrade (Lucas tI. I4).

í^ rrrr^, paz aos
{31.:i,

I
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Nós vimos a sua estrêla (MtÃ estrêla o anuncia'
teus II. 2).
que sucedeu, o que o Senhor nos anunciou (Lucas II. l5).
Seguitáo os Magos para conhecer êsse Rei divino e oÍerecer-lhã o incenso como a um Deus, o ouro como a um rei,
pn112ndo em casa, achararn'
a mirra como a um mortal.
o Menino com Maria, sua Mãe, e prostrando-se o adoraram.
(Mateus II. II).
À terua esgotará suas úquezas para adorrtar seus
templos.

Os
tusiasmo.
Deus

!

mártires dar-lhe-ão

-

o

sangue, bradando com enSois o nosso Rei e nos§q

Tu ES CHRISTUS !

CONCLUSÃO
Nós também, nêste dia glorioso, vamos até Belém, peÍLetremos no estábulo, aproximemo-nos do presépio e beijemos
os pés dêste Menino divino, que nos yem ttazer a paz
felicidade. O mundo, do alto ãe seus frágeis arcos de trinfo,
brada: Independência, Libedade e Gôzo. Jesus, do fundo de
,", p..sApio, ,ro, ^o*orr, Obediência, Prtreza e Pobrczal
Escutemos bem o recém-nascido, pois Êle vem não'
como Jviz, mas como Amigo; não como Mestre, mas como
salvador. vem reinat, mas o seu reino é de amot e de misericórdia.
§ic nos amantem, quts non redomaret?
Quem rráo amatá a quem tanto nos ama? ' ' '
.

CIRCUNCISÃO DE JESUS

(1." de Janeíto)
festa da circuntiráo, que se celebta a 1.o de Janeiro,
de
dia da oitava de Natal , lembía-nos que' oito dias depois 'lei
da
cerimônia
a
.o-p?iu
Senhor
Nosso
seu nascimento,

A

Judaica, pela qual,

o filho devia .oneag.at-s. a Deus, se-

L
,l

I
O
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o sinal da aliança de Deus a Àbraão. Era o pacto

entre Deus e Ãbraão, o qual exigia qu-e tôda crrança do sexo
masculino fôsse circuncidada oito dias depois do nasci-mento. . .
*E aquêle que não o
fôr, havia dito Deus, serâ rejeí-

tado dentro do vosso povo, porque insulta o pacto, que fiz
convosco" (Gênesis XVII. 10) .
A circuncisão eÍa o sinal distintivo dos Judeus entre os
infiéis e a confírmação das promessas, que Deus fizera ?
Àbraão. Esta cerimônia eÍa o principal - e mais necessário
sacramento do Antigo Testamento. Era a condição essencial da incorporação do povo eleito de Deus. }],áL Santos
Padres que a comparam com o batismo, reconhecendo nela
um símbolo da purificação do pecado origínal e da santificação pela graça de Deus. (S. Tomás de Aquino).

EVANGELHO (Lucas, II. 2l):
Naquele tempo, depois que se completorsm os oito dias
pora ser circuncidado o Menino, foi lhe posto o nome de
JES[,IS, co{no lhe tinhq chamado o anjo, antes que fôsse
concebido no uentre (materno).

L

J

I
SÉTIMA INSTRUÇÃO
OS ENSINAMENTOS DA CIRCUNCISÃO
Jesus é homem perfeito, como é Deus perfeito'

Êle tem a

nossa sensibilidaCe para experimentar as
nossas dôres como as nossas alegrias. ÊIe não quer subtrairse a nenhum sofrimento e não esquece nem. um instante, que

vem a êste mundo como Vítíma.
Para isso, vemo-lo pequenino, gemer, chorar, soluçar
como qualquer outra criançi de sua idade. A circuncisão é
uma cerimônia legal impostá por Deus a Abraáo' como sinal
menino circuncidado. (Levit. XII' 3)
ContemPlemos esta cena tocante:
Em sua rcalização
I
Em sua sígnificaçõo'
II

-

I

-

'

A REALÍZAÇÃO

Maria e José, que se submeteram ao edito do Imperador Romano, sujeitam-se à lei divina.
Segundo Santo Epifânio, a operação sagrada foi feita
na própria gruta de Belém (Adv. Hoer. XI. 9) e foi o próprio José quem a executou. (Talmud c. l.).
Nas famílías importantes, a cerimônia da circuncisão
fazía-se com tôda a solenidade e assistência dos parentes e
vizinhos como vimos em o nascimento de São Joáo Batista
(Lucas t. 58). Parecia-se com o nosso batismo cristão.

il
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E' provável que para a circuncisão do Menino Jesus
e assistência limitou-se aos pastores, que foram convidados
pelos anjos para irem adorar o Menino.
As incisões feitas na carne da críança eÍam dolorosas e
effancavam gemidos inarticulados do peito oprimido, e l^grimas jorravam de seus olhos apenas abertos à luz do dia.
E' a primeira imolaçáo da doce Vítima, que vem imoIar-se pela salvação dos homens.
As prímeiras gotas do Sangue Redentor jorravam na
escuridão da gruta, recolhidas carinhosamente pela Virgem
Máe. À vista desta criancinha de oito dias, que chorava, os
anjos cantavam sem dúvída, pela primeira vê2, o hino ao
sangue do Cordeiro, que São João devia ouvir um dia.
(Àpocalípse V. 12) .
Nêsse momento, de fato, o Salvador era mais do que

um Cordeiro divino, realízarldo ao pé da letra, pelo seu
ptimeiro sacrifício , a palavra do Precursor:
Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do -mundo. (João
r. 2e).

II-ASUASIGNIFICÃÇÃO
Mas poÍ que se sujeitou
mônia

o

Ivlenino Jesus

a

esta ceri-

?

saíca, que os determin aram

PRIMEIRÀ

À

a submeter à lei o Filho de Deus.

RAZÃO:

{

rito e das pessoas às quais é aplicado.
o Batiimo é o sinal, que distino Cristão e o faz filho adotivo de Deus, assim a circun,
santificação do

Do

mesmo- modo que

gue
cisão era o sinal da aliança de Deus com os filhos de Abraão.

Ã circuncísão do Israelita dava-o a Deus, enquanto
çircuncisão do Filho de Deus feito homem dava Deus

a
à

I

E
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humanidade, consagrando definitivamente e de modo visível,
a alíança dos dois contraentes.
Dêste modo, graças à circuncisão de Jesus, o sinal do
pacto divíno, não estava simplesmente gravado na catne do
homem, mas na carne do próprio Deus, na pessoa de Jesus
Cristo.

SEGUNDA R,AZÃO:
Jesus Cristo fazendo-se homem tomou a aparência do

pecador in similitudinem hominum factus (Philip.
rr. 7).
Ora, a círcunscisão, na expressão de Bossuet, eta o
"sacramento dos pecadores e a expressão da sua servidão.
Logo, o Salvador, sôbre quem Deus havia colocado a iniquidade de todos (Is. 53. 6) devia sujeitar-se à sua apiicação,
Desde a sua entrada no mundo o gládio da imolação
devia marcá-lo para o castigo final.

TERCETRÀ RAZÃO:

À forma e o

simbolismo da circuncisão obrigavam o
O sangue era dercamado;
havia verdadeiro sacrifício de um sentido especial.
À forma da circuncisão indicava a libertação das inclinações originais da corrupção humana. Por isto era ímpcsto .ao circunciso um nome novo. (Gen. XVII. 5 ) .
Jesus devia ser circunciso significando que vinha aÍrarlcar a raça humana ao jugo do pecado e elevá'la, pela
graça, à participação de sua príoria vida.
Salvador a submeter-se a seu rito.

III _

CONCLUSÃO

A circuncisão é, pois, a entrada de Jesus na vida de
imolação, que Êle começou nêste dia, derramando as ptirneiras gotas de seu precioso sangue.
Esta festa deve excitar em nós sentimentos de gratidão
a Jesus e à §antíssíma Virgem que aPresentou seu Filho ao

\
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do sacrifício, pata que o sangue de seu Jesus purifie santificasse as almas.
Deve aínda excitar em nós o ódio ao pecado, causa
dêbtes sofrimentos de Jesus, e ensinar-nos o espírito de mortificação e de sacrifício, conforme o exemplo do nosso divino
ferrete
casse

modêlo.

II

orTÀvÀ

TNSTRUÇÃO

O SANTO NOME DE JESUS

o

Na ocasiáo da circuncisão impunha-se ao recém-nascido
nome legal, como se faz hoje na ocasiáo do batismo.
Cabia a José impôr êste nome ao Salvador. Não houve

procurá-lo, pois duas vêzes um mensageiro
irazído do cZu, e confiado, a prímeira viz ,
Maria e a segunda ao próprio José.
A lgreja instituiu a festa do Santo nome de Jesus. À
festa de um nome. . . Por que isso? À [greja, inspirada pelo
Espírito Santo, deve ter encontrado razóes poderosas, que
justifiquem o culto prestado a êste nome. Meditemos estas
necessidade de
celeste o havia

razóes, considerando:

I
.Ã, origem dêste nome.
II-Asuadoçura.
I-ÀSUAORIGEM
Êste nome vem, do céu.
Ora, os nomes dados por Deus são realidades. Náo são,
simplesmente, sinais, representações, mais ou menos exatas
erh relação ao que exprimem. Constituem uma face, um
aspecto das cousas, gu€ se transportam ao domínio da palavra.
São substanciais, e sua substância é a cousa nomeada,
em'seu ideal eterno, e por êste ideal, ert sua realidade cúada
e vivída. Devia, pois, vir do céu porque a teffa er.a incapaz
de imaginar tal nome. No dia da Ànunciação, o Àrcanjo
Gabriel disse a María:

\ \
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Eis gue darás

à luz um filho e pôr-lhe-ás o noàe de

,,Iesus (Lucas I. 31) .
Mais tar.de, um anjo veiu arrisar a São José
ria receber María como espôsa, porque o que nela

que

deveconceum' filho, ao

foi

bido é obra do Espírito Santo. E ela daú à luz
qual porás o nome de Jesus. (Mateus l. 2l).
Nenhuma hesitação era possível: Deus havia mandado
do alto do céu, o nome que deví a pa'a sempre distinguir o
Verbo Divino feito homem; seu nome devia ser Jesus.
O próprio anjo indicara a
_ Jesus quer dizer Salvador.
pelis o no*. ã. Jesuõ,'poÍque Êle
Josó a si3nificação:
- seus pecados. (Mateus I. il).salvará o seu povo de
Êste home já havia sido usado no Antigo Teitamento.
um Jesus, ou Josué, havia introduzido os Isiaelitas na terra
da prornissão. Um outro, grão-sacerdote, havía restaurado o
culto divino na cidade santa, após o cativeiro de Babilônia..
Dar, pois, o nome de Jesus a esta criancinha, nascida numa
época, em que se esperava tanto a vinda do Messias, eÍa
pôr sôbre a sua fronte a auréola de Salvador. O nome . é
apenas um grupo de sílabas, porém traz a honra da pessoa,
é como o seu estandarte, a sua bandeira.
A bandeira é apenas um- pedaço de pano; entretanto,
para defendê-la, imolam-se vidas, e quando el,a surge nos
desfiles, curvam-se as frontes mais altivas.
Não se pode tocar na bandeira, sem tocar na carne
viva da nação, que representa.
O' Jesus, o vosso nome é a Bandeira sagrada, que
nos une e nos estímula! Ela nos lembra que somos filÉos
dêste Jesus, que signífican(o salvador, fêzlnos salvos, predestinados ao céu pelo seu sangue.

rr

-

- t

suA DoÇuRÀ

Êste nome sagrado eternizou-se todo embebido de amor.

9":- 9

Foi o

pronuncíou em primeiro

Padre Ererno, na §lória

lugar!

do céu,

,

.,,.;..

comunicando-o

ao Arcanjo, que devia trazê-lo à terra.
E', po1s, um nome consagrado por lábios divinos, pelo
Eterno, desde tôda a eternidade.

!
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O Ãrcanjo o recolhe com respeito, repete-o em adorao leva paraaterÍa.
Repetido mil vêzes pela Virgem Imaculada e por José,

ção e

Saiu mais tarde, vibrante e amoroso do peito dos Àpós,
tolos, que o foram anunciar ao mundo inteiro. Foi o brado
supremo desta legião de mártires, que deram a sua vida, pronunciando-o com os lábios tintos de sangue, de amor, e de
heroísmo.

Os Eremitas confíaram-no ao éco dos desertos e as
Virgens muÍmuravam-no em seus colóquios íntimos. Dêste
modo, chegou até nós, através dêstes lábios abençoados, todo
refulgente de glória e embalsamado de amor.
Eis porque o nome de Jesus exerce poder incomparável
'no céu, na terra e no inferno, como diz o Ãpóstolo:
Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome, que está acima
de todo nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo
joelho no céu, na terua e no inferno e tôda língua confe-sse
âo. o Senhor Jesus Cristo está tra glória de Deus Padre.
(Philíp. II. e).
No céu o nome de Jesus é o encanto e o objeto de contínuos louvores dos bemaventurados.
Na terra, devia dominar tôdas as harmonias e estar gravado em todos os monumentos. . . mas, ínfelizmente a Lfigratidão dos homêns chegou até renegar êste nome e hí
lábios, que não só o não pronunciam, mas até o blasfemam.
No inferno, o nome de Jesus prostra por teffa a
fronte orgulhosa dos demônios, e êstes não podendo mais
amâ-lo, adoram-no amaidiçoando-o, mas reconhecendo sua
gratdeza e seu poder. No purgatório, êste nome sagrado
ãqpalha esperança e amor, sendo continuadamente repetid.o
p.iar almas benditas, como Íarol, que lhes indica a glória
futura do céu.

III _

CONCLUSÃO

Quantas pessoas há nêste mundo que pronunciam êste
nome iagrado com indiferença, como se fôra nome de um estranhot Não somos nós dêsie número?
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Ohl por que esperar que sejamos uÍn dia forçados a
já como nome do nosso maior
Benfeitor, do nosso Pai querído, do nosso grande amigo.
Amá-lo pouco é desconhecer a sua origem, a sua sigadorã-lo? Amemo-lo desde

nificação, a sua doçura!
O' Jesus, para amar o vosso nome, devo amar-vos a
vós mesmo. E amando-vos, pronunciarei o vosso nome com
amor, como se pronuncia com amor o nome de uma pessoa
querida.

Amando-vos sabe'rei distinguir o vosso nome nas lei'
turas, nas conversações e o sentirei vibrar em meu coração.
Entrc as demonstrações de amor, há uÍ-na muito simples e
ao alcance de todos, que a liturgia prescreve: E' inclinar a
cabeça, cada vêz que se lê ou se ouve pronunciar o nome
de J.ror, çomo tàmbém dtzer com convicção ÍLa rccítaçáo
do Padre Nosso: Santificado seja o Vosso nome!

i

_)

f

NONA INSTRUÇÃO
PODER DO NOME DE JESUS

g[e o nome de Jesus está acima de todo
(Philip. II. 9.)_, para indícar a glóría ,rp;;;
2:rri-_::m_e
cle Jesus, que ultrapassa tôda outra grória, p,-orqr.
é subsSão Paul"--í.!-T

tancial.

Êle chama, como testemunha, o céu, a tetta, o inferno.
dobrando o jo.úo.-Íri poa., do
de Jesus não é bastante conheiicro, t.o.r,aã ..irr;os,--nome
qo.
pensam ser apenas um costume piedoso honrar
e exaltá_ló.
FIá mais do que ísso: E' um meio de sarvação:
inüocar o nome dõ Jesus seni saloo, diz o-Rpãrrolo.- euem
Meditemos um instante ,o poder dêste nome sagrado.
I
Através do mundo inteiro.
II - Na alma de cada cristão.

E

ê1tes respondem

-

I

-

NO MUNDO INTEIRO

O céu inclina;se. A bondade divina se comove e a onipotêncía submete-se, desde que êste nome é invocado. Contra
êlea resistência é impossível. Abranda-se a justiça ea cólen
divinas. Pedi a meu Psi em meu nome, diz Jesus, e Ê,le uos
dard. (João 16. 21).
Os anjos prostam-se em adoração, porque diz o Àpóstolo: Jesus é tanto mais eleuado acima dos anjos, quanto o
seu nome é superiot qos nameE, que êles receberam !
A qual dos anjos já disse Deus Tu és meu Eílhon
.í
€u: te gerei hoje ?
s.l

:\"','
.'l:__
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um Pai e Êle será para' mim

E quando Êle introduz o seu primogênito no universo,
Todos os anjos do Altíssimo hão-de adorâ-Lo
(Hebr. I. )-6).
Os santos que cantam na glória o Cântico do Cordeiro,
exclamam: Senhor! Quem não glorificará o teu nome?
(Àpoc. XV. 6)., pois todos êles foram salvos por causa
dêste nome. (Sal. CV 8).
Ã terrq adora êste nome de salvaçáo e o adorou antes
mesmo que o Messias aparecesse.
Esperei, Senhor: o teu Jesus (ou salvação) diziam os
Patriarcas (Gen. 49. l8).
Alegiar-me-ei no Senhor, díz Habacu'c, e exultarei etn
meu Deus, mett Jesus (Habac. III. -8). Céus, exclama Isaías,
desça o vosso orvalho, abra-se a terra e germine Jesus (a
salvação) ! (Is. 45, 8).
Depois da aparição do Salvador, a adotação dêste nome
torna.-se uma alegria sem par. São Paulo, em suas epístolas,
o pronuncia Zl9 vêzes, como se não pudesse saciar-se de
ouví-lo e repeti-lo. Santo Agostinho escreve em suas confissões: O meu

diz:

I

coração de criança era alimentado- do nome do Salvador, ao
tempo que do leite da minha máe. . . e tudo o que
mesmo
,'
lia, por tocante que fôsse, nunca me pôde arrebatar sem êste
nome. (Conf. III. 4) .

São conhecidos os cantos entusiastas e ternos de São
Bernardo em honra do sagrado nome de Jesus; paru êle,
'i
êste nome eÍa laz, alimento e unção.
Os Apóstolos e os mártires galgam, com delícias, o
patíbulo da morte, pelo nome de. Jesus. (Act. V. 4I). Os
santos o pronunciavam como em êxtase e uns entre êles,
como o Bemaventurado Suzo, gravaram-no sôbre o peito
com ferro em brasa,, oü aos golpes da lâmina cortante. Os
moribundos exalam o último suspito repetindo com amor, o
brado de São João
Vinde, Senhor Jssus _ (Apocalípse

L

qffi. zo).

I
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NÀ ÃLMÀ DE CADÃ UM

Que sentimento deve inspirar-nos êste nomel

A

admiração, a gratidão ou a confiança?
Tudo isso, seÍn dúvida, mas sobretudo a confiança.
Nunca se pode ter demasiada confíança em Deus. Quando
chamamos: "Em nome de Jesus", "Em nome de Vosso
lembrando a Deus tu«io o que Êle tem feito para
Filho"
nós. . . -Deus não pode desvíar a cabeça. Sente-se comovido.

Ouvindo êste nome, Deus vê surgir diarite de Sí êsses quadros inefáveis da Encarnaçáo, do nascimento, de Belém, de
Nazaré, do Çalvário, do Cenáculo e perante estas cenas, jamais Deus pode deixar, de ouvir e atender aquêle que O
implora.

l\liás hâ uma promessa divina:
Quí inoocatserit
nomen Dominí, saluus erít (Rorn. 10.- l3). Aquêle que
invocar o nome do Senhor será salvo.
O têrmo é positivo, não excluindo ninguém, nem pedido

algum.

Deus, sem dúvida, pode fazer-nos esperaÍ para experimentar a nossa confiança, porém, o pedido, de qualquer
modo e forma por Êle escolhido, será atendido.
Armados com o nome de Jesus, tudo realízaremos na
ordem da salvação.
Nada podemos de nós mesmos, nem siquer pronunciâr,
meritôriamente, o nome de Jesus, sinão pelo Espírito Santo
(a graça) ; lembremo-nos, porém, de que esta graça está
sempre à nosa disposiçã o e é alcançada desde que pedida.
Exíste na vida espiritual a lei admirável da colaboração divína, que faz que o homem nada possa por sj e tudo
sômetrte com Deus; e considerada do lado de Deaz, faz que
Deus tudo possa por Sí, mas nàda faz na obta da santificação sem a colaboração do homem. O nome de Jesus traz
em sí a salvação, porém não salva sinão pela cooperação
daquele que pronuncia êste nome divino, que é no dízer de
lttz, alimento e unção.
São Bernardo:
a

-

E
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CONCLUSÃO

O nome de Jesus é, pois, um poder divino' que Deus
coloca em nossas mãos, ou meihor em nossos corações, paru
que o invoquemos e façamos invocar pelos outros'
' Façamós conhecer o poder dêste nome divino, para
que todos se aProveitem dêIe.
é para o coracáo do horrem um
Êste ro*ã, Jesus
,ponto luminoso, ulrra estrêla
iefulgente que lhe indica o céu'
^ o, Deus, santificado seja o vosso nome sob o doce
nome de Jesus!
pa\a Íícatem puras
Querernos repetí-lo às criancinh as,
e piedàsas! Querômos repetí-lo à mocidade ardette, pata
qu; seja um ldeal e um sustento par.a ela nas horas das
lotnr. Qo.r.-os repetí-1o aos aflitos e aos sofredores, paÍa
qr. lheà ensine a àsignação e a confiança. Queremos. colo-e
cat o suave noÍne de- Jeius, sôbre os lábios descoloridos
trêrnuios dos moribundos, p lra nêles reaviva a fé, o aÍtep."ai*"",o do--prrr.d" , â esperança numa vida, que vai
lo*'ç" e que

"':;1t;:;:;,FANrA

(6 de janeiro)
Não concordam os escri ores quanto a data da chegada
dos Reis Magos a Belém, nem quanto ao lugar, onde adoraÍam o Menino Deus.
Fôra ainda no estábulo, ou numa casinha menos miserável posta a seu uso pelos habitantes? Sem discutir a
questão, a piedade preferc vê-los na gruta.
A tradição no-los representa sempre em número de
três: Gaspar, Belchior e Baltazat . Vinham da tegiáo do
Ei.rfrates, que conservava aitda a lembrança das predições
feitas por Balaam, a respeito de um estrêla milagrosa.
Tal profecia e aquela outra de Darrtel, mais explícita
aínda, espaihou-se entre os povos <ío Oriente, onde havia
formado uma espécie de expectativa, que se transmitia às
populações.

EYÃNG ELHO (Mateus,

II. 1 -

12)

I

:

I

I

)

a
48

PE. JULIO

IVlÁRIÀ

I
Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judd,
reinando o- rei Herodes, eis que uns Mogos chegaram ã-o
Oriente a Jerusalém,
II
dizendo: onde estd o rei dos iudeus que é
nascído? Porque
nós uimos a sua estrêla no oriente á oiemoE adoró-lo,

III
E ouuindo isto o rci Herodes, pefiurbou-se e
- com êle.
tôda Jerusolém
IV
E conuocando todos os príncipes dos sacerdotes e os -Escribas do poüo, perguntauq-lhes onde haúiq de
nasff o Cristo.
V
E êles disseram Em Betém de JudtÍ, por_
- escrito pelo profeta:
gue assim foi
VI
E tú Belém, terca de JudtÍ, não és a mínima
principais
os
de
:n-trg
-JudtÍ: porque de tí saird o chefe, qule
hó-de comandar Israel,
meu pouo.
vII
Então Herodes, tendo ,chamado seffetamente
os Magos, -inquíríu dêles, cuidadosqmente, que tempo haoia
que lhes aparecero a estrêla.
VIII
E entsiando-os a Belém, drsse: Ide e informaíuos bem ocêrca
do meníno e quondo o encontrarces, comunicai-me afim de que também eu ud adouÍ-lo.
IX
E êles, tendo ouuido as palaoras do reí, par- que a estrêlo, que tinham oisto no Orienie ia
tiram; e eis
ciiante dêles até que chegando sôbre onde estaua o menino,

patou,
X

díssima alegrío.

I

Vendo

a estrêlq, ficaram

possuídos de gran-

XI
E entrando na casa, encontrarqm o mentno
com Maria,- sua Mãe, e prostrando-se o adorarqm; e abrindo
seus tesourol lhe oferecerqm presentes (dr) oLtro, incenso e
mírra.
XII
E tendo recebicio quiso em sonáos para não
tornqrem o- Llerodes, uoltarqm, por outro caminho purq o
seu país.

f

I

DÉCIMA INSTRUÇÃO
OS REIS MAGOS
Enquanto os grandes acontecimentos de Belém iam
entrando na sombra do passado, sem talve z sair do ambiente
desta populaçáo operária, rural, outros fatos iam-se desenrolando, além das fronteiras de Israel, oncle viviam os povos
Persas, Árabes, caldeus, que também espéravam a vinda de
um Libertador.

9

profeta Daniel havia

dito:

Eu o

estou uendo,

mas Êle ainda nã.o existe. Eu o conremplo, poEto que ainda
uenhq de longe. uma estrêla brithqrá sôbre- Jacó,'um cetro
se leuantaul sôbre Isrqel ! . . .
os sábios úaziam gravada na memória a lernbrança
dêste vaticínio. E eis que um dia, três dêstes sábios, que a

tradição diz serem reis, e_ que são intít lados "os Reis^ MaBos", viram no firmamento essa milagrosa estrêla, de grandeza e brílho maravilhosos.
Percorramos uns instantes a naruação tocante do Evangelho de hoje. Tudo ali é suave, claro e cheio dos sentimentos mais nobres; vejamos:
I
A uiagem dos Reis Magos.
II - á adoraçõo ao Menino Jesus.

-

Um dia

I-- À VIÃGEM

DOS MAGOS

os. t1ê-s Magos avistaram, oo firmamento, uma
estrêla extraordinária, enquanto uma voz interior lhes fêz
c.onlnr.eender que tal estrêla indicava o nascimento do grande Rei, esperado pelos Judeus. sentiam-re impelido, po.".r*a
fôrça estranha a irem à presença'dêste Rei. Era .^ ;on;i;;
da grasa divina.

t

I
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em squ espírito;
reino? Eram sábios. . . como
deixar os estudos? Nem sabiam o lugar onde devia nascer
tal Rei... Como conhecê-lo? Para que lado se dirigir? A
quem pedir explicaçõesl
A tôdas essas objeções a voz interior respondia que
confiassem em Deus.
Não hesitaram mais; com boa comitiva que cartegava
Os víVeres e os presentes, a cataYarla pôs-Se em marcha, en'
quanto brilhava à estrêla, qtle lhes parecia indicar o caminho.
vindo do extremo da Índia, ou da Pérsia, como indicavam os seus nomes, ou ainda de sabá Median, Efa, Tarses,
ou também d.a Arátbia ou Etiópia, conforme as p.rofecias
de Isaías (I.. 60. 6) êles tinham que percorrer os lmensos
desertos, que sepafavam êstes lugares de Jerusalém mas nada
era capazà. d.ranimá-los, e após uns meses de viagem, ei-los
de rep^ente, defronte da cidadã suntuosa de Jerusalém, guiados até ali pela estrêla.
Ati a estrêla desapareceu e fêz acteditar aos Magos que
tinham diante de sí a ctdade do grande Rei. Apressaram-se?
portanto, em descer até à cidade, fazendo aos moradores
Onde está
uma pergunta, que se thes afigu Íava t:ao natural:
o Rei dos Judeus?
o espanto foi geral. Ninguém conhecia tal Rei recém-

Mil

eram reis.

objeções nasciam naturalmente

. como deixaç o

nascido.

Àté mesmo o velho Herodes, avisado das perguntas
feitas pelos Magos, começou a tremer em seu palâcioFôram logo consultados os príncipes dos sacerdotes e
doutores da leí,. que responderam a pergunta, citando â pto:
p6 Belém de'Judá.
fecia de Miquéias;
Herodes tenta dominar a sua inquietação. Fingindo
querer também adorar o novo Rei, pede aos Magos que pro.*..m, cuidadosamente, o Menino, e voltem Para comunicar-lhe Onde se encontra o lugar. (Im novo assassínio estava
decretado no espírito do velho criminoso. Saindo da cidade'
a estrêla apr..cãu de novo e conduziu os Magos até BglÍ-,
onde pr.or, datdejando seus taios sôbre um ponto fix9,
Aqui está aquêle a quem pÍocuÍai§,
como se guisesse dízet:

-

O

À ADORAÇÃO DO MENINO
Os Magos olhararn, julgando
"de
sí'
cio, mas não ,i"frl*-ái""te

II
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Palâ-

chou-

pana, ou a gruta miserável do nasc
Não hesitaram: a sua fé não
er,traram na huDesceram aã ,."" altaneiros camelos e
milde casinha. Et inttantes domum'
às gÍan-'
singular .õ.,i."rà pat-a homens acosrumados
que thes
fé,
uma
de
provação
dezas e ao to*í-Ád*iráu.l
impôs tantos sacrifícios!' ' '
(alguns pent)m sinal no céu, meses e meses de viagern'
dois anos) Jerusalém perturbada'
sam-.*.it"ções
nas promessas dos profet
tr,
a
numa chouPana quase em rulnas ' ' '
semeihantes pelas apaínáe, ambos tit"Jrãt, 'pãbnt'' frágeís'
a qu'lquer jovem mãe! '' '
rências a tôdas ,íãt*âi' criançasi

dam aos humildes, ProstÍame adoram êste menino como
rado, paÍa salvar a humani
Orientã tiYeram a intuição
mais ainda: comPÍeenderam
glória, a beleza real dêste
ãodo, acima da sua PróPr
O esPlendor divino, qqe .
a.
mais expres§lvo
up,,,,i^-lhes mais inteligível, mais radiante,
.
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nos traços humanos e 'delicados da Virgem-Mãe, no frâgil

'
aniquilamento 'de Jesus.
Compreenderam o próprio Deus; enquanto Deus póde
ser compreenciicio. Mediram a majestade do grande Rei, e
pressentir am a intensida de e a extensão de seu sacrifício.

Àbrindo os seus tesouros ofereceram o incenso ao Verbo Encarnado, o ouro ao herdeiro do reino divino, a mbru
à vítima já assinalada para o sacrifício.

III

-

CONCLUSÃO

O exemplo dos Magos arrebata. Mas não basta admirâ-lo: é preciso imitá-lo.
A primeira lição que nos dão é o desapêgo aos bens
e às honras do mundo, deixando tudo para encottrar Jesus. . .
E nós, talvez somos dominados pela moleza, que quereria
tudo fazer, mas nada f.az.
À segunda lição é a confiança em Deus. Seguem caminhos longos e penosos, certos de encontrar o que Deus lhes
revelou. . . E nós, ao menor insucesso ficamos desanimados.
Ã. terceira lição é o espírito de fé, q:ue vê a mão de Deus em
tudo, e tudo dispõe para o bem dos eleitos. Os Magos enconúam Jesus sob as aparências mais contrárías a suas idéias. - .
pouco importa; prostram-se e adoram-nO como se O víssem
em sua glória.
E nós paramos diante da maldade dos homens. . . revoltamo-nos quando as cousas não se realizam conforme os
nossos desejos; e eis porque não encontÍamos o Menino Jesus
com sua Mãe; não se manifestam sinão àqueles que o pÍocuram indícados pela estrêla da fé. Peçamos, pois, aos santos reis Magos êste desapêgo, esta conf iança em Deus e
êste espírito de fé, que tanto os distinguiu etrL sua vinda a
Belém.

-l

11." INSTRUÇÁO
OS EXEMPLOS DOS REIS MÀGOS
criancinha, -o Deus escondido na humilhaçáo da
carne e do presépío, fôra visitado primeiramente pelos pobres pastores. O Rei, o Sacerdote, o Profeta ia receber. a
vísita dos Magos, a que a tradíçáo cristã atribui qualquer
cousa dêstes três títulos.
Trouxeram o ouro, que serve para pagat tributo aos
reís; o incenso, que perfuma os altares e as mãos do sacerdote, e a mirra, que simboliza o sofrimento e as perseguições do Frofeta. O exemplo dos Reis Magos, assim como
os presentes, eu€ ofercceram ao Menino Jesus, Íícaráo pal.a
sempre como regra e modêlo de todos aquêles que Deus
chama à luz e ao calor de seu amor. Percorramos esta
suave cena:
I
Meditando esta regra.
II - Contemplando êste modêlo.

À

-

I

-

REGRA DCS CONVITES DE DEUS

Vinham da Pérsia ou dos países de Sabá, Median e Efa.
Eram reputados sábios. Os seus nomes signíficam Sacerdotes, na língua peÍsa, e Grandes, nas línguas semitas.
À lgreja reconhece-lhes a tríplice auréola de sábios, sacet'dotes e príncipes. Tinham os nomes de Belchior, Gaspar e
Baltazar.
O Evangelho, na sua inspirada concisão, diz qae tinham
uisto no Oriente a estrêla do Rei dos judeus e tínham uindo
adosa-lo. Qual era êste augusto e surprêendente sinalí
São João Crisóstomo e outros exegetas pensam que era

I

I
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um dos anjos da miiícia'celeste, que aparccera aos Pastores,
manifestando-se depois aos Magos, sob a forma luminosa e
resplandecente de uma estrêla. LIm ato de fé da parte dos Magos correspondera à irradiação do astro misterioso, como um
ato de f.é da parte dos Pastores havia feito éco ao concêrto angelical. Os três Reis Magos puseram-se a caminho seguindo o
astro luminoso, que lhes serviu de guia noturno. Chegados
perto de Jerusalém, desaparecera aquêle estranho sinal.
Entraram na cidade à procuru de quem lhes ,desse notícia do anunciado acontecimento
Perguntaram:
Onde está aquêle que nasceu, Rei dos

'judeus?

-

A primeira resposta foi a admiração, o espanto!
O Rei dos judeus era Herodes, tirano, ímpio, cruel e
odiado pelo povo.
O Rei dos judeus era êle
ai daquêle que tivesse a
-'e e as soberbas honrarias.
ousadia de usurpar-Ihe o título
Apontaram, pois, aos Magos, o palacio do Rei da terÍa,
quanclo vinham procurar o Rei do Céu. .
Ã perturbaçáo foi geral; ; Herodes, supersticioso e desconfiado, sentiu um arrepio de ódio. Mas, a situação eta
gtave. . .
O prestígio dos Magos, o sinal visto no céu, valorizavem a pergunta por êles Íeita
"Onde está aquêle que nasceu Rei dos judeus?"
Herodes temeu perder o trono e ser substituido por
êste Rei nato dos judeus.
Sob pretexto de considerac.ão para.com os Reis Magos,
convocou os chefes da nação judaica, os príncipes dos ,r"..rdotes e escribas, para saber dêles onde devia nascer o Messias.
.

Àrespostanãopodiaserassuntodeco4testação:
"Em Belém de Judâ", conforme a profecia de Miquéias.
Herodes inierrogou os Magos, acêrca do tempo e lugar onde lhes tinha aparecido o astÍo desconhecido. Suas inten-

ções eÍam, evidentemente criminosas. Receiando ser desmascarado, dissimulava. . .
Tomadas as informações precisas, faltava-lhe apenas
a certeza de que havia nascido, em Belém, o Rei prometido.
Fingindo-se comovido pela narraçáo e atraido pela simpatia

l
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ao tecém-nascido, ofereceu aos Magos os seus préstimos para
melhor assegurar-se da verdade dos fatos. Mandou-os a Belém com a inissão de se informarem cuidadosamente de tudo
que dízia respeito ao Deus Menino, pedindo que' encontlando-o, voliassem a avisá-lo para que êle também pudesse

ir

adorar

o

Messias.

os Magos, de nada suspeitando, anuíram aos desejos
do déspo ta, í saindo da cidadá, tomaram a direção indicada.

II

-

O MODÊLO ÀPRESENTADO

Nêste momento apareceu-lhes a estrêla milagrosa. Seguia,
suavemente, a direção de Belém.
Chegada ao tãrmo, parou sôbre a gruta onde repousava

o

Menino-Deus.
Espetáculo singular para homens acostumados a contemplar a grandeza cercada de luxo. Provaçáo §uprema e
admirável da fé, que thes tinha feito empreender viagem
ia" longa, guiados pela apariçáo duma estrêla. Sendo pa-

gãos, ald,éíl natural, que tinham do Messias lque tinham
ãt piOptios judeus era à. ,r- grancle. Rei, .um Conquistador'
o- frô-em de gênio, que dominaria todos os Impérios e

homens.

Os Magos pensavam encontrar, pois, um tei verdadeiro,
cercado de glória e majestade, descendente da estirpe gloriosa de Daví, que retomaria em mão o cetro caído das máos
de seus antepassados para estendê-lo sôbre o mundo inteiro,
e com êle governar tôdas as nações.

Repletos dêstes pensamentos de .gtandeza e de poder,
os Magàs encontram a primeira desilusão na ignorância de
Herodei acêrca do nascimento dêste grande Rei: e apesar das
indicações da estrêla, a destruição completa destas idéias ao
*,.r.-lr. de rçente, numa cidade ústica, diante duma miserâvel gruta.
Êstes homens admiráveis não se deixaram levar nem
enganar pelas aparêncías, mas compreenderam que, se o luxo
e a grandeza são o apanágío de qualquer rei, o Grande Rei,
porém, o Salvador deve superar êste luxo e esta grandeza.

I
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Os potentados da terua são escravos do iuxo e da majestade; são dominados por êstes títulos mas
não os dominam. O Grande Rei deve domínar tudo isso e por isso estar
acíma de tudo,

e desapegado de tudo; o que só se faz

fiyrg
pela pobreza, miséria
. .rqo..imento.
são idéias divínas, contrárias às idáías humanas
-àr,

_. Po.isso,

sem hesitação, sem ,dmirrçío,

ralidade peúeita

-entram

5ll,-1b lyarênc\

*

com natu-

na gruta, encontram o Menino

rlagii

nos

.riri,i*À"-;';;;;;; ; ilIiã;

do véu da pobrcza e d,a misária.
Compreenderam
o Deus _ porquanto Deus é compre.
ensível
entre"it.rT a Majestade do'R;i ;"premo. . pressentiram- a imensidade do sãu sacrifício. E,- airindo
seus tesouros, ofereceram ao Deus humanado, o incenso; ao
heratravés

I

deiro cie
yssu,
s! Deus,
o
v ouro;
vrrr\.r, à
d vítima
vrLlrlid
divina,
Lalvlrla, ,
a mlffa,
;i
a VirtE a
Vtf_
g:_T lTrculada, nesra,.atitude medirariva, lhes ,o..i, ; ó;;tava ao seio o seu Filh_o, que era tambérn o Filh; d; ó;;;,
seu próprio Deus e Filho.-

III

-

CONCLUSÃO

permuta de seus presentes, os Magos recqberam con- Em
forme
narca a tradíção as graças, quJ simboiirr"r--ãt

seus presentes.

o ourô, o incenso e a mirra simbol ízam as três virtudes, que constituem o espíiito evangélico : a car.íd.ade,- o ;ú;rito de oraçáo e a mortifícação doi sentidos.
Tornaram-se os primeiros apóstolos de seu país. Documentos an_tíquíssimos dizem que um dêles acomp-anhou São
T omé às Índias
Pensa-se que

os três foram ma*furzados pela fé cristã.
foraÀ, mais tard,e,
transferidos a Milão, e no século XII para Çolônia, onde
se veneram até. hoje os restos mortais da.quêles que, táo abnegadamente, deixaram bens, posição e tlrras para visitar e
adorar o Filho de Deus, baixado do céu no* .miserável
seus corpos reunidos em Constantinopla,

I
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or e mais sublime do que
presépia
quandorrrentedeseusraios,fazet..
se pequ

E'

o que souberam imitar

Reis Magos.

t
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OS REIS MAGOS EM CÀMINHO

O exemplo dos Reis Magos está repleto de lições práticas para a nossa vida que convém relevar algumas delas.
Admiremos-lhes o desapêgo, a confiança, o espírito de fé;
procuremos imitar a sua generosidade.
Prosseguir caminho sob os resplendores da estrêla, torna a jornada fácil e suave; a estrêla, porém, pode desaparecet, como desaparecera para êles; então é a provação.

Saber caminhar na pro.zação, com a mesma confiança
de quando se caminha sob o resplendor da estrêla da fé, é a

lição prática para todos nós.
Vejamos um instante como fízetam os Magos e como
devemos fazer nas provações, examinando:
I
O caminho através do desconhecido.

I

II -

-

O

caminho sem estrêla.

O CÀMINHO Ã.TRAVÉS DO DESCONHECIDO

Os Reis Magos, seguindo a indicação da estrêla, neÍn
sabiam paÍa onde íam; aventuraram-se em caminhos ignotos. A nossa vida, também, é uma estrada desconhecida. Chegaremos ao término? quando? em que estado? Mil perguntas
nos assaltam. Por que tentar responder a elas? Vamos para
onde Deus nos chama. À sua estrêla nos apareceu um dia. . .
E' sua vontade manifestada, não milagrosamente, como para
os Magos, mas seguramente, pela reflexão, a orução, o conselho de nosso díretor ou confessor.
O desconhecido para os Magos eram as vastas regiões,
que deviam atravessar: vales, montes,'rios, florestas e de-

I
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desta viagem, conforme o lugar donde
partiram, talvez tivese sido de um ano ou mais, porém,

seÍtç. A duração
mos

lát?

1

Às diversas intempéries das estações não os desconcertaram, os perigos deíxaram-nos calmos e confiantes. E' que
êles sabem estar, plenamente, fazendo a vontade de Deus.
Deus é o ordenador de tudo: por que inquietar-se?
Nada acontece sem o seu consentímento; por qüe desconfiar dÊle?
Êle é nosso Pai; por que desejar conhecer os s€us

desígnios?

O que.Êle quer é o nosso maior bem. Que pensar dos
Magos, se descurando de seguir a estrêla, se deixassem absorver pelos mil acidentes das estradas, pelo mêdo dos W'
rigos, pelo aborrecimento de um caminho, que se prolongasse índefínidamente?
Qo. devemos, pois, pensar de nós?
Por que esta ansíedade, esta tristeza, êstes desejos apressados, esta inquietude persistente? À rczão é que não fíta-

mos bastante a estrêla da vontade divina. . . consideramos
demaís as contingências humanas.
E' preciso que conservemos, ao longo do caminho, esta
confíança da pattida, que outrora, talvdz, nos dava tanta
alegría e tanta fôrça.
Nada foi mudado sinão nós mesmos. Perdemo-nos à
vista das cousas hümanas. Não marchamos sob a direção
,Ja estrêla da Íé; às vêzes lembramo-nos dela vagamente.

III

-

CAMINHO SEM ESTRÉLÀ

Depois de terem transposto espaços imensos, os Magos
encontraram-se num país desconhecido. Pouco lhes impor1717
a estrêla avançava com ê[es.

-Eis, entretanto, que de repente, procuram-na e não
mais a encontram. Para onde ír? Que fazer? São estrangeiros e vêem-se longe da pâtria. A quem confiar seu despgus os teria abandonado?
tino? Tínham tudo a receat
- Deus paÍece abandoná-los
Não, não! E' a provaçáo;
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um instante, para entregá-los à própria iniciativa. Os meios

dívínos desapareceÍam. ÍecorreÍam então aos meios humanos. Consultaram os habitantes. Êstes os conduziram ao rei.
O rei convocou os sábios. Dêstes concursos naturais jorrou
a luz! O grande Rei devia nascer em Belém de Judá. E
Belém estava distante apenas duas horas de marcha, mais

ou

menos.

Como explicar o desaparecimento da estrêla? Por que
Deus não os conduziu até ao têrmo da viagem?
São perguntas que a fé víva dos Magos não faz siquer
a sí mesmos.
Cabe a Deus dirigí-los, ora pela luz duma estrêla, ora
pelas indicações dos homens: pouco importa! Êle é o Mestre,
e os Magos têm nÊle confiança cegai partem, pois, com
plena certeza de alcançar a meta. Àpenas deram alguns
passos, e a estrêl a aparcceu de novo no firmamento. Deus quer
recompensar a sua íniciatíva prudente, atíva e confiante.
Tal é, muitas vêzes, a nossa situação. Depois de ter empreendido tal obra por inspiração divina, ou resolvido tal
progresso, depois de tet marchado à lvz penetrante duma
estrêla divina, eis que, de repente, ficamos envolvidos nas
trevas: o presente, o futuro, tudo se nos apresenta obscuro,
e ficamos a sós, como abandonados por todos, e entregues
à nossa iniciativa pessoal.
Era tão doce deíxqr-se conduzir, e Yer diante de sí um
caminho já traçado . . . tudo desapareceu. . . por que estas
trevas? Por que?
Para desenvolver as nossas próprias qualidades. Pelo
costume da obediêncía, tínhamos, talvez, perdido a iniaíatiua pessoal, a coÍagern e Deus deixa de nos guiar de um
modo, para orientar-nos de outro; mas é sempre Deus.

III
A

-

CONCLUSÃO

exemplo dos Magos, tenhamos sempÍe os olhos fixos

na estrêla da vontade divina.

Se ficamos [ânguidos, hesitantes, incertos, é que estamos olhando demais para as contingências humanas, pata

as dificuldades, as oposições: f alta-nos a conf iançs ern Deus.

f
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À estrêla brilha sempre em cima de nossas cabeças, mas
é preciso fítâ-la; ela se manifesta sob a forma de um deüer,
que se ímpõe, de um ordem legítima, de uma inspíração Íecebida na oração.
,\ estrêla divina pode desaparecer, mas Deus a substitui por outra, humana, talvez, paÍa nós. Procuremos o
nosso caminho . . . mesmo às apalpadelas !
Deus, o tempo, os esforços eis os três elementos, que
sempre trazem o sucesso.

l

r

13.'INSTRUÇÃO
OS MAGOS DIANTE DE JESUS
Os Reis Magos terminaram a sua longa viagem,. goildos pela estrêla áilrgrorr, . ei-los na humilde ermida de
Belém, diante duma criancinha e sua máeQuais foram as impressões dos santos Reis perante o
Meninà Jesus, tão pobre e t-ao divinamente belo?
Vendo a sua adoração imediata e os pÍesentes, que lhe
cferecetam, logo se reconhece o seu espírito de fé. E' êste
espírito de fé que forma a base do espírito_ religíoso, como a
aúsência formJ a base da indiferença. Contemplemos êste
dos Magos:
espírito
- I de fé
Em sert'encontto com o Menino Deus.
II - Na formação do senso sobrenatural.

-

I

-

ENCONTRO DO MENINO DEUS

Para conhecer bem.os sentímentos dos Magos ao erLcontrarem o Menino Jesus, precisamos conhecer as suas disprimeiras.
-posições
Tais disposições eram as dos orientais, pata os quais o
luxo fazía parte da dignidade, e o poder pattícipava da

nobreza. E eis que encontraram em Belém pobreza e fuaqveza.

Entretanto, nem uma palavra de desilusáo* ou de espanto de seus lábios. . . sente-se que estão dominados por
outros pensamentos mais elevados; houve nêles uma ação de.
.orrr.r.âo progressiva, criando uma espécie de senso cristão,
À alma ãos Mâgos estava bem disposta, dócil, humilde,
e iluminada por Deus, havia formado um nouo ideal, feito
de desapêgo, de pobreza, de paz e amor.
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Êles compÍeenderam pela rcflexáo, durante as longas
horas da viagem através dos desertos, que hâ um reino de
Deus na terta, no qual todos são irmãos: pobres e ricoi,
em caminho para um reino divino, na glória, que deve come'os
homens.
çar já aqai fla terra, pelo reino de Deus entre
E aqui, na humildade e na pobreza, acabam de erl.contrar o grande Rei: grande pela humildade, sublime pela
pobreza, divino pela pureza.
Compreenderam tudo: a estrêla não foi sômente luz
paru os seus olhos, mas também para a sua alma. Ei-los,
pois, conforme o costume oriental, inclinados até ao chã,o,
com a fronte no pó da terr.a.
E' paÍa adorar o Menino que vieram de tão longe e
êste momento de adoração compensa-os ao cêntuplo. À graça
interior mostra-lhes nêste pequenino sêr, um Deus verdadeiro, o 'único Deus, imenso e onipotente. Ferto dêles, Maria
e José, transfigurados, parecem-se com os dois querubins de
ouÍo, gu€, por ordem de Deus, foram colocados ao lado da
arca da aliança. . . Estáticos, êles estendem as asas sôbre esta
cena, que náo é da terra.

-

II -- O SENSO SOBRENI\TURAL
Paru comprrender as cousas de Deus, é preciso que a
mentalidade do homem seja transformada. Em consideração
à rratuteza, o homem enxerga apenas pelos sentidos, e rráo
sabe elevar o seu olhar acíma da matéría. Julga .as cousas
pelas oparências, e as procura conforme os seus interêsses.
Se possue um pouco de ciência, fàcilmente desdenha

a

fé.

Se vive

na opulência, nela se aprisiona e torna-se egoís-

ta. Se é iqnorante e' pobre, alimenta-se de inveja e ódio.
Em resumd: o orgulho, a sensualidade, o amor às rique-

zas foram sempre os grandes perturbadores da ordem.
Como líbertar-se dêste jugo? Substituindo-o por uma
mentalidade oposta, feíta de humildade e sacrifício. E' o que
nos ensina o exemplo dos Magos.
À) São homens de oida interior, sabem fitar o céu,

I

,

)
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sentem a necessidade de Deus e da oração. E' a primeira disposiçáo para adquirir o senso sobrenatural.
B) À segunda dísposição é a fidelidade à gtaça. Desde a apariçáo da estrêla, os Magos puseram-se .a caminho,
continuando até ao fim, consultando sempre a estrêla, sem
desanimar, rrem pela extensão do caminho, nem peias dificuldades sempre renascentes.

C) À

verdades, que

terceíra disposiçáo é a docilidade em admitir
a simples ruzáo náo explica, mas que Deus

rnanifesta.

Chegados perante o místério de um Deus pobre e fraco,
os Magos prostram-se e adoram o Menino, com fé sincera.
l\ sua fé apoia-se na manifestação da estrêla. Seus preconceitos dissiparam-se e consequentes com a sua fé, em Íace
do exemplo de um Deus, êles penetrâ.m o sentido da humildade e do sacrifício.
Como é ruro ver os homens inclinarem-se diante das
provas mais convincentes, mas que não se apoiam sôbre a
iimples razão, e sim sôbre a palavra divina.
Encontram-se, bastantes vêzes, homens convencidos do
êrto em que vivem, mas nlao querendo voltar atrás, para
não darem o braço a torcer, como se diz vulgarmente. Faitalhes o senso da humildade.

,

CONCLUSÃO

Os incréus de hoje não tomam o tempo para reflerir;
procuram a verdade sem atençáo, sem ordem, sem persistência, fiando-se em seus próprios esforços. . . e n-ao em
Deus. Ora, a fé é um dom; porém êste dom pode ser m€recido

e conquistado.
espírito de fé é uma

O

espécie de senso sobrenatural,

que a .razáo náo possui e que a ciência náo dá: E' um senso
sobrenatural divino, que só Deus pode criar em nós.
Para uiá-lo, Deus exige a cooperação dos desejos, dos
esforços e das súplicas.
Com êste senso sobrenatural encontraremos Jesus em tôde
parte: no céu, no Tabernáculo, no próximo, em nossa alma,
€ como os Magos, em tôda parte poderemos adorâ-lo.

I
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FESTÀ DÀ SAGRADA FAMÍLIA
PÃDROEIRA ESPECIÀL DA LIGA CATÓLICA
(

Primeiro Domíngo depois da Epif ania)

O culto da Sagrada Família veio rLa época oportuna,
para rcagir contra os elementos dissolventes da f.amilia cristã.
O culto do Sagrado Coração de Jesus é o culto da
misericórdia.

O de Maria Santíssima é o da confiança.
O da Eucaristia ê o do amor.
O da Sagrada Família é o culto familiar.
'E' com razão, escreveu o Papa Le-ao XIII, que o
culto da Sagrada Família foi introduzído no meio dos católicos, tomando dia por dia maís extensão. Náo se pode imaginar tousa mais salutar e mais eficaz para as famílias, que
o exemplo da Sagrada Família, o qual eÍLceÍra a perfeição
de tôdas as virtudes domésticas".
Num breve.datado de 14 de Junho de 1892, S.S. Leáo
XIII instituiu a Associação universal das famílias crisrãs,
sob o título de "Associaçáo da Sagrada Famíiia".

lhares de associados e f.azendo um bem imenso

povo.

no meio

Janeiro é o mês consagrado à Sagrada Família

do

(l).

EVANGELHO (Lucas II. 42-52):

42

de doze ono
maüam por

43

quando Jesus chegou à idade
pais a Jerusalém, segundo costufesta,

Acabados os diqs, quando ooltaram, ficou o
Menino Jesus
em Jerusalém, sem que seus país o soubessem.

(1) Ver o nosso livro: "Ensinamentos de Nazaré,,, ou Mês
tico'da Sagrada Família:

prá-
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E iulgando que fôsse na comitiuo,

caminharam

- e pr@uraram-no entre os parentes e conhecídos.
uma jotnada,
45
E não o encontrando, uoltaram a Jerusalém em
busca dêle.

46
E acontxeu que três dias depois o enconttatam no templo,
sentado no meio dos doutotes, ourin'
do-os e ínterrogando-os.
47
E todos os que o ouoiam, eEtaüam marauilha'

- sabedorio e das suqs respostcs.
dos de sua
48
E quando o üiram, admiraram'-Ee, E sua Mãe
disse-lhe:- Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que
teu pai e eu te procuráoamos cheios de aflição.
49
Respondeu-lhes Ê,le: Psra que me buscáoeís?
- que deoo ocupar-me nas coisos de meu Psí?
Náo sabíeis
50
E êles não entenderum o que lhes disse.

5l - E deseu com êles e foi o Nazaré, e era lhes
submisso.- E sua Mãe conserooüa tôdas esrcs coiscs no seu

coração.

52
E Jesus crescia em sabedoría,
- de Deus e diante dos homens.
graça diante

E

ltn

i'dade

e

em

14.' INSTRUÇÃO

,

A FAMÍLIA

DIvINÔ-HUMANÃ.

Que zuaves lembranças suscita o nome de Nazaré
E' ali que viviam Jesus, Maria e JoM. . . E' ali que
!

os Ànjos um dia contemplaram, num lar perfeito, a união
mais suave, o amor mais puro que podem reinar nas Íamilias e nas almas.
E' certo que a Família de Nazaré foi tôda sobrenatural, porém, o sobrenatural não destrói, mas aperfeíçoa o
natural. O sobrenafural derramando os seus ráios sôbre
uma família, parece o sol iluminando a rlatareza: embeleza
e aquece.
Contemplemos um instante êstes dois elementos da
Sagrada Famílía de Nazaré:
f .o
Q elemento humqno
2.o -_ O elemento d'ittíno

I-OELEMENTOHUMANO
Estamos acostumados a contemplar a ,Jesus isolado,
em sua Pessoa de Salvador adorável,, seja no presépio, seja
o suave adolescênte da oficina, ou o Mestre divino em sua
vida pública ou sofredora.
uadro'
nada
ideal,

Todos nós sentimos o atrativo de uma tal famiria,
porém, elas são tão raras neste mundo de misérias!
Mas não exageremos o sublime quadro, dando-lhe ünicamente côres sobrenaturais; havía também, côres da nat:ureza.

)
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Hâ pessoas que representain a Sagrada Família, como
três estátuas esculpidas no mármore, belas, mas frias; expressivas, mas mortas. São três cabeças aureoladas de ouro e olhos
fitos no céu, e nío deixando esta atitude senão perunte o

mundo extetior, perante os estranhos, retomando'a logo que
se encontram a sós, de portas fechadas.
Tudo isso é belo, é grande, é sobrenatural, potém, ttáo

é humano.

O

cena.

Evangelho bem meditado deixa entreve( uma outra

A

humanidade de Jesus não é um adôrno, é uma realidade viva: náo é uma qualidade passageira, é am estado fixo,
permanente, que se manifesta nas trevas da noite, como no

clarão do pleno dia.
Jesus aceitou tôdas as consequências desta humanidade,
e si, às vêzes, como no Tabor, afastou o véu que escondía a sua divindade, não foi senão de passagem e por um
milagre. Ora, em frente de uma regta, o milagre permanece
uma exceçáo.
Falaàdo da infância de Jesus o Evangelho diz apenas
II' 51) '
que:
!- Êle era submisso a Mar
cebía diària'
E', pois, de Maria e de
aPrendia' é'
mente o.à.r,, e conselhos;
s
cÍescla em
seus
graças à suas lições e a
idade e em sabedoria.
Mais tarde, durante os três anos de seu ministério, Jesus
vivia a nossa vida, partilhava as nossas refeições, nossas
fadigas, nosso repouso.
Os fariseus o censuravam de não praticat as austeri'
dades de João Batista, isto é, que se assemelhava demais
a nós.
Jesus era homem. Em Nazaré en menino, adolescente,
tendo dêste estado todos os encantos e tôdas as necessidades.

II-OELEMENTODIVINO
Não devemos representar-nos Nazaré, como uma famí-

e glacial, alheía a nossos sentimentos.
Ohl Nêite caso, paÍa ser perfeito, cumprindo os nossos

lia '. muda
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Precisávamos guardar silêncios prolongados, multiplicat sempre as nossas orações, e passar nêste mundo, como
uma sombra no meio dos vivos. . .

Não! Tal não é o ideal de Nazaré!
Jesus fêz tudo bem feito, isto é, cada coisa

conforme

suc.s leis.

Às suas afeições e até os seus menores atos estavam
Saturados do elemento diUino, mas conservavam o encanto e
a beleza do humano.
Jesus eÍa as delícias de Maria e José.
José

foi para êle um pai, pelo

cuidado, vigilância

e

amor.

Quanto a Maria er? uma mãe, mâe verdadeira conforme a naüxeza e a graça. E' táo doce contemplar Jesus
nêste quadro delicioso da afeíçío familiar. Éle é como um
de nós, até na própria familía. Nêste ambiente Jesus tornase mais acessíttel a nossos pensamentos, a nossa imitação e
mais atraente ao nosso coração.
Ã nossa vida é tôda vulgar e composta de mil pequeninas cousas que parecem não ter valor. Lembremo-nos, de que
Jesus durante sua vida escondida, perto de Maria e de José,
salvava o mundo, expiava o pecado, nos reconciliava com
seu Pai, tão bem como quando percorria a Palestina prêgando o reino de Deus, ou quando se entregava aos algozes
para sofrer os tormentos da sua paixão.
Tudo é grande quando é feíto poÍ amor de Deus, como
tudo é pequeno quando falta êste amor. Ã,s grandes almas
mostram-se grandes até nas pequenas cousas, enquanto as
almas pequenas mostram-se pequenas até nas grandes cousas.
E' o elemento divino que eleva, enriquece e valoriza as
pequenas cousas.

III _

CONCLUSÃO

Fitemos' de vêz €m quando, o quadro encantador e
eloquente da Sagrada Família. Nós também, além da nossa

vida particular, privada, interior, temos que sujeitar-nos

às

t-

L-
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exigêncías da vida socíal. Pode, às vêzes, ter. o seu fundamento, o acusarem as almas piedosas de insocidueis, e egoístas. Não, a piedade, o amor de Deus não estreítam, mas
dilatam as almas e os corações.
,\s almas piedosas deviam ser na convivência social,
mais amáveis e mais alegres que aquêles que só vivem p;;
sí, pâra o mundo, senão paru o mal.
A lembrança de Deus na vida humana, é um ruío de
sol, que a ilumina e aquece. como Jesus, as criancinhas
devem submissão a' seus pais, mas uma submissão al,egre e
expansiva.

Às mães devem ser cuidadosas, vigilantes, porém, de
uma vigilâncía cheia de ternurâ como ã^ virgem Santíssi^
ma. Os maridos devem ser ativos, zelosos,
árs de uma
atividade _ porrderada, que coloca em primeiro lugar o, i"terêsses de Deus e a obediência à lei divina, .ómo Íazia
São José.
Jesus, Maria, José, eis a família ideal, humana e divina,
vivendo para Deus, no meio dos homens, fazendó tudo bem
feito paru agradar a Deus e aos homens.

I

15.' INSTRUÇÃO

À UNIÃO DE NAZÃ.RÉ

'

*rrr. é é a famílía ídeal, é modêlo que deve seÍ Íeprodazido o mais possível pelas famílias que aspiram a rcalizar
a união que faz a felícidade de um lar ou de uma comunidade"

À união da família é a fonte da paz e da virtude.
E' por falta de examinar uma família modêlo

que

tantas famílias periclítam, desagregam-se.
Examinemos hoje, ÍLz familia:
I
As condições da sua união
II - Os ensinos da Sagrada Família

-

I

-

ÀS CONDIÇÕES DÀ trNIÃ.O

Cada familia é uma pequena sociedade, e até a mais,
bela de tôdas as sociedades.
-&
Ora, uma sociedade é o agrupamento de diversas pe§
soas, unidas pelos laços da mesma rlatrtteza, e dírigidas por
uma hierarquia.
Nas famílias, o agrupamento nâo é fortuito; é o desabrochar de várias vidas numa única haste, resultando a sua
hierarquia da ordem, na qual se produz êste desabrochamento: há a raiz e o tÍonco, os Íamos e as flôres: todos
vivificados pela mesma seiva, que os anima.
Lfma comunidade religiosa goza da mesma união,
porém, náo baseada sôbre a .natureza, mas sôbre a graça e a
escolha divina. \.Ima comunidade é uma verdadeira família
espiritual, sobrenatural, formada por Deus, pelo que se chama': a vocação.

I
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A união é a grande f&ça da familía.
Para conseryar e fdrtificar esta união, Deus deposita
em cada um de seus membros um instinto de aproximação,
que se chama o amor paternal, maternal e fraternal.
Infelizmente, à medida que a família cresce em número, a personalidade de cada membro se desenvolve igual-

mente, e aos interêsses comuns, vão-se sucedendo interêsses
pessoais, que a dividem, e às vêzes a separam. O' egoísmo é,
pois, o grande inímigo da união da família. Êste egoísmo
desagrega o centro primitivo, para construir centros separados.

Outros elementos de desunião vão brotando dêcte
elemento dominante: são as divergências de idéia, de gostos,

de carater e de hábitos.
Juntemos a êstes elementos os defeitos de cada um: os
defeitos pessoais, que nós diminuimos fàcilmente; os dos
outros, que alargamos maliciosamente, e eis a desuniáo em
vêz de união, a luta em vêz da paz, o desgôsto em vêz da
felicidade.

Ãh

!

se soubéssemos afastar

da famílía

êste terrível

e

desastrado egoísmo; se soubéssemos colocar acima dos nossos

ínterêsses pessoais os

da Íamilía; a

socied ade

de hoje não

se

debateria numa crise quase sem remédio, que a ãvassala e
perde tão desastradamente.
Conhecemos o mal . . . Contemplemos agora em sua
ideal beleza, a Íamilía, que soube, completamente, remover êste mal, e conseÍvar-se modêlo entre tôdas as famílias
e para todos os seus membros.

II

-

OS ENSINOS DA SÀGRÃDÃ FI\MÍLIÃ

Conhecendo a base da família e o seu mal, ser-nos-à
fácil analisar os sublimes ensinos, que nos dâ a S. Família,
reduzindo tudo aos três pontos seguintes:
a) as mesmas idéias
b) os mesmos gôsros

c) o mesmo cortíter
IDÉIAS. Jesus, Maria e José tinham

as mesmas idéias

a respeito de tôdas as cousas. Hauriam-nas na própria fonte
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da ver,dade, da sabedoria, e da justiça, em Deus, que età
a sua laz e o seu guia. À concordância das idéias religiosas
entre os membros de uma família é fatot prepondeÍaÍLte rla
união e na paz. Divergências secundárias atenuam-se sob a
influência das idéias religiosas, enquanto nestâs, tal diveré fonte peÍene de amargura e de sofrimento.
GOSTOS. Ã conformidade dos gostos é outra fonte
de união.
Em Nazaré, os gostos de Maria e de José eÍam os de
Jesus. Nossos gostos dependem menos de nós do que as
nossas idéias. Às idéias vêm do esrudo, da reflexão e do

gência'

ambiente.

Os gostos resultam do temperamento de cada um.
Não depende de nós ressentir tal ou tal gôsto, porém,
depende de nós ordenar êste gôsto, e pouco a pouco, modificá-

lo. Não é permitido sacrificar id;ias justas, mas é

necessário

sacrifícar às vêzes, gostos, embora exceientes.
que os outros adotem nossos gostos é, muitas
^ Querer
o9?r:,
perigoso; pode até ser desastroso; mas -ad,otar os gostàs
alheios é prudente e, bastante vêzes, virtuoso. . . aliáí díz

S. Francísco de Sales, é cousa mais úpída.
CARÃTER. _O que dissemos dos gosros pode-se
duer do carâter. _Hâ,
entretanto, uma diferãrça: o carâter
pode ter deÍeitos e todo defeito é um mal, e êsie mal é ínimigo da união dos corações; logo deve ser corrigido. Êstes
defeitos são: a vivacídade, a rudeza, o mau humor, o rancor, o espírito de contradição, a susceptibilidade, a teimosia, a falta de delica deza, de ordem e de pontualidade . É, a
lista longa das misérías humanas. . . Naãa disto existia em
Nazaré.

Àli, um vivia para o outro. Cada qual procurava agradar ao outÍo: o caráter ere o mesmo paru todos os tiês:
bondade e dedicação.
Se alguém houvesse peguntado a Maria ou a José o
que desejavam, êles teriam respondido: agradar a Jesus. E
se houvessem perguntado o mesmo a Jesus, êle teria respondido: agradar a Maria e a José! ...

r
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CONCLUSÃO

Um olhar prolongado sôbre a Sagrada Família em
Nazaré, muito nos há-de ensinar. Essa visão encantadora
nos incutirá o gôsto de imitar esta vida tôda dedicada aos
outros.

E' impossível representar-se Maria e José ocupando-se
dos seus próprios interêsses e náo dos de Jesus. Esquecidos
de si mesmos, sua única ocupação era trazer o seu espírito,
coração e olhos sempre atentos aos menores desejos ou necessidades dos outros.
Viver para si: é estreitar-se e tornar-se pequenino.
Viver para os outros: é alargar-se, é tornar-se grande.
Meditemos, de vêz em quando, a vida suave, a união
sem nuvens, a dedícaçío m'útua de Jesus, Maria e José em
Nazaré, e pouco a pouco, sentiremos a necessidade de imitar
êstes belos exemplos, procurando semear em redor de nós,
a dedicaçáo e a alegúa, fruto da união dos coraçõgs, a qual
deve reitar em tôda família natural ou espiritual.

16.' INSTRUÇÃO
I

Às AFEIÇÕEs opl NnzARÉ
Os Àtos dos Apóstolos, numa frase divina, traçam o
programa das famílias e das cômunidades, quando dizem
dos primeiros cristãos, que formavam um coração e uma
p12t cor unum. . et anima una (Act. lV-32).
alma
- palavra resume,, admiràvelmente, a vida familiar
Esta
de Nazaré. O coração de cada um dos membros da Sagrada
Família pertencia aos outros pela afeíçáo:
Meditemos aqui êste traço de união, considerando:

I
O seu exercícío exteríor
- À sua fonte interior
II _

r-oEXERCÍCTOEXTERTO1
a casinha de Nazaré, vemo-la tôda
de sua pobreza, tôda ardente, apesar
da nadez de suas paredes. Afeições doces e sorridentes inadiam de totos os recantos, conservando entre s€us felízes
habitantes, uma doce e suave alegria.
Deixemos Belém. . . deixemos os primeiros anos e consideremos Jesus na idade, em que a sua personalidade começa
Representando-nos

resplandescente, apesar

a

'

destacar-se.

Êle tem 7 anos. está repleto das graças da ínfància.
E' impossível vê-lo sem amá-lo; e a afeiçío, que sus-

cita, é saturada de veneraçáo.
Em pé desde os primeiros albores do día, ei-lo que se
junta aMaría e a José, que o esperam.
Meu filhinho, meu querido Jesus, exclama Maria,
- os braços; e o Menino, de longa e loura cabeleíra.
abrindo
que parcce formar uma auréola em redor de seu semblante

)
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puro e sorridente, vai apoiar a fronte sôbre o peito da Mâe,
da Mãezinha querida, esta fronte alva, esta fronte divína,
sôbre a qual se depositam com delícias os lábios virginais e
a.moÍosos daquela Mãe.
Seus olhares encontram-se, exprimindo tôda

a

ternura

de sua alma.
José espera, mas não em vão, pois êle também darâ e
receberá as carícias daquela divinal criança e contemplatâ
aquêle
olhar, que fala.
- Tal
olhar, sem dúvida, náo pode dízer tudo o que diz a
Maria, porém êle enche a grande alma e o coração do justo

José. Qo. momentos de suprema felicidade!
E êstes momentos renovam-se a cada ocasião, que suscita uma saída ou uma volta, uma serviço pedido ou prestado. Tais ocasióes eram numerosas, pois nas famílias pobres, a criança se faz o auxiliar da máe e torna-se, gradualmente, o aprendíz do ofício pater.nal.
Era-lhes submisso , diz o Evangelho; donde se deve
concluir que Maria e José the ordenavam, o instruiam, o
formavam.

tudo aprender, tal um menino, que nada
De fato, em seu pequeno c&ebro humano, operava-se

Jesus devia
sabe.

üm trabalho,

desenvolvia-se

a

ciêncía experimental, como

acontece às outras crianças.

Jesus sabia tudo pela divindade, mas adquiria experimentaÍmente o que coàhecia já divinarnenre. A açãrô de
María e de José não era uma símples aparência, e a aplicação de Jesus não era uma simulação complacente. Seus
progressos eram reais, donde nasceram t pdtà

os santos es-

posos, novas alegrias; e pata o Menino Jesus novas expressões de gratidão a cada ensino recebido.

II-AFONTEINTERIOR
A afeiçáo entre os membros da Sagrada Família náo é,
srmplesmente, um fato: é um modêlo a imitar. Jesus quis
viver, em todo o seu rigor, a condição de todo homem vindo a êste mundo; e nem siquer se apartava desta vida comum,
em segrêdo, perto de seus pais.

I
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Íeitos.

Nunca um esquecimento, uma falta de atenção: aÍflaÍnoutro'
se tanto I Cada um sonha com o outro, vive para o

III

-

CONCLUSÁO

Tal é a doce afeíçáo, que envolvia a Sagrada Família.
O amor m,útuo substituía o eg-oísmo nêstes corações de
duzí-lo, senão com
justos. E' um modêlo:
o esfôrço. - de cada
; peúeiçáo de Nazaré,
das famílias cató'
di;, para que o mund
divino Mestre:
do
que
os
o
rcpiti
licas,Vejam como o amava!

78

PE. ,rúllo

LiÃRIÀ

Para alcançar esta união, êste amor mútuo em nossas
respectivas famílias, duas condições são necessárias:
a) cada um deve procuÍaÍ ser mais atencioso, mais

afetuoso para com os outros.
b) Ver e amar a Jesus na pessoa de cada um dêles.
Tal amor, natural em si, mas sobrenaturalizado pela
presença místíca de Jesus, serâ sólido, duradouro e será
uma fonte de felicidade nas famílías.

SÃO SEBÀSTIÃO
(20 de Janeíro)
EVÃLIGELHO (Lucas VI. 17-24)
Noquele tempo, descend.o "Iesus da montanho
17
- A,póstolos, deteoe-se na planícíe,
com os seus
êie e a comítiua de seus discípulos, e umo grande multídõo de pouo de
tôda a Judéiq e de Jerusalém, e da rcgião marítima de Tiro,
e de Sidônia.
que tinhom uindo paro o ouüír, e para. ser cure18

I

- doenças. E os que eram uexados pelos espíritos
dos das suas
imundos, ficaüqm sõos.
19 Todo o pooo procuroua toctí-lo: porgue saía
ciêle ums oirtude, gue os curqüa a todos.
20
Leuontando os olhos paro os .seus discípulos,
dizia: Bemauenturados
uós os pobres: porgue uosso é o' reino
de Deus.
2l
fi,smqttenturodos uós, que agoro tendes fome:
porque sereis
saciados. Bemauenturados aós que agora chorais: porque rireis.
22
Bemauenturados sereis quando os homens üos
odiarem, -e quando uos repelírem e caffegaÍem de inj.úrias, e
rejeitarem o uosso nome como matl, por cauEa do Fitho do

homem,

2j
Alegrai-oos nêsse dia, e exultai: porque eis que
é grande -a üossa rccompenso, no céu: porque era sssim que
os pais dêles trataüqm os profetas.
2:4
trIas ai de oós, ó ricos: porque tendes a uosEo
- (nêste mundo).
consoloçdo

r
17." INSRUÇÃO

FÉ E CORÃ.GEM
'aplica a S. Sebastião
estas palavras: Bemaventurados sereis quando os homens
vos odíarem, e quando vos repelírem e caffegarcm de injú-

No Evangelho do dia, a Igreja

rias. . .. por causa do Filho do homem.
Esta síntese é a vida e a morte do Santo míttir, que
festejamos a 20 de janeiro.
Êle soube lutar, sofrer e morrer por Jesus Cristo, com
coragem e dignidade, e eis porque êle ê proclamado Bemaventurado no mundo inteiro.
Meditemos um instante:
I
,\ uida admirável do Santo
II - As lições de dignidade que nos ministra

-

I

-

A VIDA DO SÃNTO

Sebastião nasceu em Narbonne, na França, à- 260
mais ou menos, da estirpe de um nobre francês.
Foi para Milão, onde recebeu educação, essencialmente
cristã.

.

Àbraçou

ali a

carreíra

se logo pela lealdade,

militar, em 28), distinguindo-

o brio e a coragem.

Sob o reinado de Dioclecíano, Sebastiáo, cbnhecidb
pela sua bravura e prudência, foi distinguido pelo Imperador com o título de Comandante da guarda ímperial, honra
que era reservada aos mais ilustres oficiais. O fmperadot
admirava a figura imponente, séria e reservada do jovem
comandante, e o fêz habitar em seu próprio palâcio. Diocleciano ignorava que Sebastião era cristão, e êste guardava

T
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o

segrêdo, não por falta de coragem, mas, para mais eÍicazmente poder so
nêste tempo.
Tendo entrada
visitar àtiviar os sofrime
detidas "pelos

pagãosfanátícos

***

Às

numerosas conversões e milagres operados por vârios santos, e pelo próprío Sebastiío, acenderam mais o ódio
pagáo e Íizerum rccwdecer a perseguição contra os cristáos,
a ponto de muitos dêstes deixarem a cidade para procurar

refúgio nos campos.
O Papa São Câío, vendo a vida de Sebastião exposta
a iminente perígo, aconselhou-lhe que se retirasse também;
Sebastião, porém, preferiu expor e dar até a sua vida, a
abandonar seus encarcerados. "Poís bem, meu filho, disseihe o Papa, fica na arelta da luta defendendo a lgreja sob
o título de Capitão ímperial".
Pouco depois Diocleciano soube, por uns cristãos apóstatas, que o Comandente da guarda imperial era cristão. Repreendeu-o, recorrendo a promessas e ameaças para que Sebastião deixasse a rcligiáo de Jesus Cristo.
Sou cristão, respondeu Sebastião; sempre julgueí
ser uma loucura implorar o auxílio de uma pedrí inerte, que
o homem pode quebrar sem castigo.
O Imperador exasperou-se diante desta linguagem Íirme e leal.
Eu te distingui, exclamou, entre os principais vassalos -da minha côrte, e eis que me desobedeces, e insultas os
meus deuses!

Sempre invoquei Jesus Cristo paÍa a vossa salvação e- a conservação do Império, e sempre adorei o Deus,
que está no cén, respondeu*o*i.*,réOido militar.

O tirano jurou castígar imediatamente o Comandante,
porém, receiava uma sublevaçáo do exército que muito estimava a Sebastiáo; recorreu, pois, a uma t(opa de archeiros
nômades (Kabylos) qo. nêste momento estava em Roma,
assalariada pelo Imperador.
Êstes, alheios aos sentímentos de estima, que anima-

O
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vam os soldados romanos, obedeceram sem escrúpulos, Prenderam Sebastião como se fôsse um malfeitor, sem consíderaçáo da sua alta patente de oficial, despojaram-no de seus
vestidos e amaÍraram-no a um tronco de âwore pata servir
de alvo às flechas, deixando-o no local do crime quando o
julgavam moÍto.
De noite, Santa Irene veio retirar o coÍpo para sepultáIo, mas encontrou-o respirando ainda; levou-o para casa.
Poucas semanas depois, Sebastião estava restabelecido dos
ferimentos recebidos.
Tevlhe-ia sido fáctl escapar à fúúa dos pagãos, poÍéÍr,
o nobre militar quis continuar a luta em favor da religião.
(Jm dia, Sebastião foi colocar-se na escadaria do palácío, na
hora em que Diocleciano ia passando; espavorido e julgando
ser a sombra esmagadora de Sebastíãor eue se apresentava
no palácío, o Imperador recuou, interpelando o fantasma:
Não és tu Sebastião, a ciuem condenei à mofte?
-O herói respondeu com dignidade e desassombro:
§i6, sou eu. Jesus Cristo me restituiu a vida
- dêle, venho acusar-vos de todos os males com quee,
em nome
atormentais os cristãos.
Fora de si, cheio de ódío, Diocleciano mandou prender o
militar, que vinha despertar os seus remorsos, e rê-to conduzír ao Hipódromo, onde foi morto a pauladas.
Era em 20 de Janeiro de 288.

II

-

LIÇÃO DE CORAGEM

O que se depreende da vida de São Sebastião, é antes
de tudo uma lição de convicção e de dignidade.
São Sebastião eÍa cristão, e êste título, parc êle, superaya todos os outros títulos. Nobre pela famíLia e rico
pela posição que ocupava, venerado por suas qualidades, podia aspirar a ocupar as primeiras dignidades do Impéiio;
mas, antes de tudo, se proclamava cristão, e os cristãos,
nesta época, eram perseguidos cruelmente pelos imperadores
pagãos de Roma
Sem ostentação, mas com admfuâvel convicção, Sebastiío, sob o brílho da dignidade e do uniforme de Coman-
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dante da guarda imperial, consagrava sua vida a fazer o bem,
a sustentat a coragem dos vacilantes, a mitigar os sofrimentos

de seus irmãos.
Sabia a que perigos estava exposto; não ignorava que,
cedo ou tarde, a traição ou a inveja haveria de denunciá-lo
como adepto fervoroso de uma relígiáo que Roma pagá pretendia aÍogar no sangue de seus adeptos. . . Êle sabia de tudo,
mas nada tomava em considerução: quis empregú a sua vida,
a sua dignídade, o seu poder a 'Íazer o bem, e desde que
tudo isso não servia maís para a realtzação dêste bem, êle
preferiu perder tudo.
Era bem o militar, mas o militar nobre, o militar que
quer defender a sua pátria terrestre, sem sacrifícar a pátúa
do céu. Se a sua espada pertence à pâtría, a sua alma per-

a Deus...
Se deve benefícios ao Imperadol, maiores bene'fícios
deve a Deus. Se é soldado, é também cristão.
E eis Sebastião, de fronte erguida, brioso e digno para
cumprir o seu ideal, sem hesitaçáo, sem mêdo, sem respeito
humano. Ã esta lição de convícção, o nobre soldado junta
a lição de dignidade.

tence

O

exé.rcito

o

estimaya e venerava, de modo que

a pala-

vra de seus lábíos era o bastante para levantar a guarda
imperial, como muitos outros já havíam feito, e dirigir contra o próprio Imperador a espada com que o ameaçaya. Mas
Sebastião era um santo, e um santo nunca é um revoltoso.
Respeitando a ordem de seu superior, êle sujeita-se com tôda
docilidade e prefere perder a vida a ser infiel a seu juramento
de fidelidade ao chefe do govêrno.
Qr. coragem nêste gesto sublime, em que Sebastião,
depois de flechado pelos bárbaros, como um vulgar malfeitor, a despeito de sua dignidade e brío, vai ao encontro
do sanguinário Diocleciano para dízer-lhe, püblicamente,
que a perseguição movida contra os cristáos é injusta e que
êstes cristãos são seus melhores e mais fiéis süditos.
Quase morrera, uma primeira vê2, pref.ere moÍÍer de
fato, antes que calar-se, quando sente o dever de f.alar, pata
não aprovar, pelo silêncio, atos de crueldader eue o mundo

I
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consciência reprovam, mas que outros
coragem de assinalar.

III

-

não

sentem

CONCLUSÃO

Recolhamos estas preciosas lições da vida do glorioso
mártir São Sebastião.
Liçáo de convicção religiosa, que sabe colocar acima
dos irtterêsses terrenos, os interêsses de Deus e das almas.
Lição de dignidade, no cumprimento de seu dever, sem
alarde, mas também sem respeito humano. Hoje em día,
carecemos muito destas lições preciosas. H^ tantas vacrlaç&s na sociedade, porque há muitas nas almas. Hâ tanta
falta de dignidade na humanidade, porque os princípios religiosos deixaram de dirigir os cidadãos.
Deus, em primeiro iugar e acima de tudo. Não podemos servir a dois senhores, disse o divino Mestre.'
Sirvamos, pois, a Deus, e coloquemos abaixo de Deus
todos os interêsses passageiros, a situação a . fortuna e até
a prôpria vida, como soube fazê-lo São Sebastiáo.
Eis como se rcalizou no ilustre mârtir, a Bemaventurança proclamada pelo Salvador:
Bemaventurados aquêles que são odiados e injuriados,
por causa do Fílho do homem.

SÃNT,\

INÊS

SEGUNDA PÃ,DROEIRA DAS FILHAS DE MÀRTÀ

(21 da Janefuo)
EVANGELHO (Mateus XXV. t-14)

I
Naquele tempo disse Jesus esta pardbola: O reino
do céu -,é semelhante a dez t;írgens, que empunhando as suas
lômpodas, sqiram qo encontro do espôso (e da espôsc).
Cinco delas eram loucas, e cinco prudentes.
2

) - ,4.s cinco loucos tomoram cs sucs lômpadas,-mas
qzeite consigo;
não leoaram
Ão passo que cs prudentes leoaram azeite naE
4
juntamente com as lômpadas.
suas uqsilhas,
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5

Qss, como o espdso tardasse a oir, cochilatam

adormeceram.

e

6
À meia noite, porém, Eoou o grito: Eis que üem
o espôso-! Saí ao seu encontrol
7
Então se leuantarom tôdas aquelas uirgens e
- os suas lômpadas.
aprontaram
,{s loucas pedftam ü prudentes: Dui-nos de uosso
8

azeite, porque
c6 nosscs lômpadas se apagaram.

9
Ndo é possíuel
responderam as prudentes
- oós; ide antes coE uossos oenpara nós e para
ndo chegaria
deíros e comprai para oós.
l0
Enquanto .íam comprar, chegou o espôso. Ãs

- preparadas entroram com êle paro a sala dos núpgue estaüam
cias, e frchou-se a porta,
II
Mais tarde chegarom também as outas uirgens
- Senhor, Senhor, obre-nos!
e dísseram:
12
ftls, porém, replicou: Em uerdade, oos digo que
não uos conheço!
Estai, pois, alerta! porque nõo sabeis nem o dia,
13
nem a hora.

t--

18.o INSTRUÇÃO

O HEROÍSMO DE SÀNTA

INÊS

O Evangelho que a liturgiá aplica á Santa Inês ê o
das cinco Virgens prudentes e cinco loucas. Tôdas eram
virgens, porém a cinco faltou a vigilâncía e a lâmpada da
Íé apagou-se em sua alma, enquanto as cinco prudentes, mais
cuidadosas, haviam trazido o óleo necessário para manter
acesas a§ suas lâmpadas.

Esta lâmpada é a fé, que é a base da santificação. O

óleoéavidapura.

Santa Inês soube manter acesa a lâmpada da sua Íê,
conservando-a pela sua pareza; e, com esta lâmpada na
mão, foi bater à porta, do divino Espôso, paÍa dêle Íece-

bet a

recompensa.

Percorramos um instante esta vída admirável, destacando:
I
O heroísmo da simpática santinha
II - As lições, que nos ministra

-

I

-

O HEROÍSMO DE SANTA

INÊS

Santa Inês é uma das quatro virgens dos primeiros
a Igreja invoca no Cânon da Missa. fgnora-se
o seu nome verdadeiro, sendo conhecida pelo de Inês, cujo
sentido, em latim, "ÀGNLJS" significa a inocência do cordeirinho. É por ísso que é representada com um cordeirinho
nas mãos. Inês nasceu em Roma no fim do terceiro século,
e foi martirizada em 304, sob o reinado de Diocleciano, o
mesmo que mandara matar São Sebastião.
Desde a infância a pequena Inês nutria um especial
amor à pvreza; ao ponto que na idade de l0 anos, fêz o
séculos, que

r-
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e de perpétua fidelidade ao Espôso das

Virgens.
Chegada à i<iade de 13, anos, suas Íaras qualidades, sua
formosura excepcional, como a sua grande fortuna, attai'
ram os pretendentes, a quem lnês nem siquer dedicava um
mundano.
olhar, ficando alheía a todo

*atrativo
O filho do Prefeito de Roma, encontrando-a um dia,
ao voltar da escola, sentiu-se apaixonado por ela e resolveu pedí-la em casamento. A resposta foi sublime e sem
téplíca: "Desde muito tempo, pertenço a um Espôso ce'
leitial e ínvisível! Àmando-o, sou casta, aproximando-me
dêle, sou pura, possuindo-o sou virgem; o meu coração é
todo dêle."
Incapaz de cornpreender a elevação de tal linguagem,
o jovem pagão adocce de paixâo e de ciúme.
A causa do mal é comunícada ao pai do jovem, que
recorre a todos os meios para ganhar Inês: elogios, galar^teios e promessas, mas tudo é inútil. "Não, responde Inês,
sou desposada com Àquêle a quem os anjos servem. Ã êle
só, guardo fidelidadg." Após as promessas vêm as ameaças:
mesmo resultado. O semblante de lnês fíca imperturbável.
Mesmo quando lhe mostÍam os instrumentos do suplício,
cujo simples aspecto fazía tremer o homem mais valente.
Inês olha com indifercnça- e desprêzo.
Olha bem, Inês, perderás a

vida que aínda não
gozatl
Como I ser infiel àquefe que me coroou por espôsa
e me deu o anel dos esponsais? Não, nunca! Amo só a
Cristo!
_ Não cedes, Inês? Condenar-te-ei!

começaste

a

**{<

No día seguinte, Inês comparece perante o tribunal
do Prefeíto Sinftônio, e vendo êste a perseverança daquela
críança

tão linda, táo simpática, lhe diz:

Tu

queres conservar

a tua virgindade, pois bem,

eu te- mandarei ao tempo de Vesta, para
cios a nossa deusa!
Inês responde sem hesitar:

I

oÍereceres sacrifí-
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Se recuseí o teu filho, homem dotado de vida e de
inteligência, como hei-de 'inclinar-me diante de deuses sem
vida, nem inteligêncía?
Tenho dó da tua idade, continua o Prefeito.
- lsus náo considera o número dos anoa, reslrcnde
Inês, -mas sim os sentimenl,.o**d1 alma.

Àtravés da multidão que assiste ao julgamento sumáum movimento de comiseração por aquela
cúança táo nobre e táo encantadora. Ouve-se um sussuro:
Morrer tão nova! E por queref !. . . Que loucura! . . .
Mas o inferno se enraivece. . . sei vencido por uma
menina de t3 anos? Qo. vergonha! . . . Nova luta.

rio,

perpassa

Era a inocência, a carrdura, a virgíndade' o que mais
em Inês.
O prefeito, a têrmo de argumentos, ameaça a virgem de
encerrá-la numa casa de prcstituição se peÍseverar em sua

resplandecia

Íecusa.

Inês não vacila, e responde:
"Jesus Cristo vela sôbre à pureza de sua espôsa e
não permítirâ que lha roubem. Êle é meu defensor e abrigo.
Podes derramar o meu sangue; porém, jamais conseguirás
profanar o meu corpo, que é consagrado a Jesus Cristo."
A ordem é execatada; a menína é arcastada pal,a uma
casa de perdição e ali é despida e fechada num quarto. Os
Iibertinos acorrem. abrem o quaÍto, mas Íecuam diante
de uma cena n!f,nca vista. De Íepente os cabelos da santa
haviam crescido a tal ponto que encobriam o seu corpo virginal inteiro, servindo-lhe de vestido. I-Ima laz resplandecente cerca-a, e um anjo vela a seu lado. Os jovens libertinos, nem se atrevem a levantar os olhos sôbre a apatíçáoSó o filho do Prefeito, mais audacioso que os outros,
quer aproximar-se, mas cái fulminado aos pés de Inês!

***
O pai, informado do acpntecido, aç'oÍre; ameaça

donzela e por

ção do filho,

fim

a

suplíca-lhe obter de seu Deus a ressurreiprometendo também professar a sua religíáo

I

I

I
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se tal 'suceder. Inês prostra-se de joelhos, Íeza e ressuscita o
jovem fulminado. Êste, levantando-se brada em alta yozi
Há só um Deus verdadeiro. Os templos nada são
e os -deuses, que ali se adoram, são vãos , nàd^ podem.
O jovem se fêz cristão. O Prefeito estupefato nada
mais pode fazer. . . remete o caso nas mãos de seu substituto e retira-se. Êste manda acender uma enorme fogu eira e
Iançar Inês no meio das charnas. Pela oraçáo da jovem
heroína, as chamas cercam-na como uma muralha, sem tocat-lhe nem de leve, enquanto a virgem catta um híno de
açáo de graças.

***
Vencido, o tirano a conden a à decapitação. Inês exulta
e caminha alegre para o lugar do suplício.
Todos choram, só ela exulta. Admiram-lhe a coragem,
o desprendimento da vida. O algoz sente faltar-lhe a cotagem. Toma' Inês pela longa cabeleira, levanta o punhal . . .
mas êlc que nunc a tremia nas execuções, hesíta . .
Tanta dignidade, tarta formosura, tanta virtude, uma
mocidade em flor, lhe paralisam o ferro. . . Inês não perde
o sangue frio, e calma, como se se tratasse de uma ninharia,
anima o algoz.
psls-ms, diz ela, sem mêdo, pata enttegat-me mais
depressa Àquêle a quem amo; destrói êste corpo, que contra
a minha vontade, agradou a olhos mortais!
Os assistentes soluçam; Inês fica sorrindo. Inclína a
cabeça, esperando o golpe. O algoz, horrorízado, mas obedecendo às ordem do tirano, levanta a espada e a deixa cait
sôbre o pescoço da virgem. À cabeça aureolada pela longa
cabeleira, rola, no chão e o sangue sagra o solo de Roma.
envolvendo-o nos doces perfumes do martírio. Era mais uma
flôr de plureza, de castidade, de virgindade que ia adornar
a lgreja Imortal de Jesus Crísto . E lá do céu, a figara delicada e heríica da jovem mártir através de tantos séculos,
encanta e atÍai esta legião de Virgens, que se chamam "FiLHAS DE MÃRIÃ", tendo sido escolhida pela Igreja pala
servir-lhes de padroeira e de modêlo.
.
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LIÇÕES QUE NOS MINISTRÃ.

Uma menina de treze anos, d,e alta sociedade , de percgrina beleza, de uma imensa fortuna, podendo aspirar a
tudo o que o mundo oferece de gõzo, despreza, por amor de
Jesus Cristo, o que se lhe apresenta de mais sedutor: nobreza, mocidade, fortuna, beleza e honras; afronta, sorrindo,
os tiranos, os algozes, e a prôpúa morte. Eis o que a Íé
inspira; eis o qae Íaz a religião. . . eis o que pode a graça

divina!

Nós temos esta mesma fé, pertencemos a esta mesma
religião, temos como sustento esta mesma graça, e entÍetanto, temos mêdo do menor sacrifício, que a fé exige de nós,
que a prudêncía nos impõe, ou o amor de Jesus Cristo nos
inspira.

Sem espírito de sacrifício, não pode haver religião verdadeira. Per crucem ad lucem, díziam os antigos. Não se
alcança a lvz senão através da crtz. (Jma segunda liçáo, não
menos importante, necessária em nosso século, é a plureza, a
modéstia, o santo pudor, que forma a aaréola e a formosura
da menin À, da jovem e da espôsa. Hoje a triste e vergonhosa
moda triunfa como rainha, e manda os seus sequazes Wrcorrerem o mundo; êstes sequazes são: a indecência, a lascivia, o cinema imoral, os Íomances, a promiscuídade, que
se dão as mãos paÍa arrancar das crianças e das jovens,- o
que possuem de mais sagrado: a parezâ, uÍl coraçáo virgem
num corpo vírgem.

III

-

CONCLUSÃO

Filhas de Maria, e vós tôdas, jovens, olhai para a simpática e heróíca Inês, e repetí a palavta de santo Ãgostinho,
lendo o heroísmo dos santos do deserto: Quod isti et istae,
cur non ego? .---- O que os outros podem, porque eu não o
poderia fazer?

Não vos contenteis em admirar, mas procurai imitar
estas duas virtudcs, que se destacam com tanto fulgor na
vida de Santa Inês:

O

ardor da fé e da convicção.

t

{
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castidade de coração e do corpo. Tal é a làmpada
de que fala o Evangeiho: a fé; e o óleo que alimenta
esta lâmpada: a vida pura.
acesa

SÃO FRÀNCISCO DE SALES

(29 de Janeiro)
V. 13-20)
EVAI{GELHO (Mateus
- L[as se o sal se destsirVós sois o sa! dq terra.
1)
tuer, com que se hd-de (estítuir-lhe a oirtude? Fi'ca sem préstimo algum; é íançado forq e písado pela gente.
14
Vós sois a ltiz río mundo. I'{ão pode permanecer ocuÍto- uma cídade sítuada sôbre um monte.
15
Nem se acende Llma luz e se mete debaixo do
alqueire, -mes, sím, sôbre o cqndíeiro para olumiqr a todos
que estão ne cess.
Assím também brilhe diante dos homens a
16
úcsso luz,- poro que uejam cs ,ilossos boas obras e glorifíquem
o uosso Pai celeste.
I'lão julgueis que uím abolír a lei e os profetas;
17
uím
abolir, mos leoar à perfeíção.
não os
Poís em oerdade o<>s digo que passaró, o céu e a
18
terra mos- não passaró um "'" nem um dpíce sequer da leí,
enquanio não chegar tudo à perfeição.
t9
Quem qboÍir algum dásses mandamentos, por
mínimo que seja, e ensínar qssírn a gente, possaró pot ínf-imo
no reíno do céu. Á.quêle, porém, que os guatdat e ensínat,
será consíderqdo grande no reíno do céu.

19." INSTRUÇÃO
SÃO FRANCISCO

E A MÀNSIDÃO

Jesus Crísto compara a santidade ao sal, que preserva
da corrupçáo e à laz, qtte dissipa as trevas.
São Francisco de Salles foi sal, pela sua vida apostó'lica, que preservou tantas almas da corrupção do êrro e do
vício. Foi um lazeiro resplandescente pela sua mansidão e
bondade atraente. Nos últimos anos de sua vida, foi introduzida a causa de Beatificação de S. Francisco Xavier.
Falarido dêste acontecimento,' um sacerdote observbu Ját
temos São Francisco de Assis, São Francisco de Bórgia, São
Francisco de Paula e São Francisco Xavier; falta apenas
São Francisco de Salles

O Prelado sorriu e respondeu com íntima convicção:
'Custe o que custar, quero ser santo também; teremos um
são Francisco de Salles" . A profecía realízoa-se e 45 anos
maís tarde Francisco de Salles recebía as háras dos altares.
Pecorramos hoje esta vida admfuável, vendo:
I
Como o Santo adquíriu a mansidão
III Como nós podemos adquirí-la
-

r-- coMo ADQUIRTUÃ

.
2l

MANSTDÃO

Nasceu o Santo, no castelo de Salles, em França, aos
de agôsto de 7567.
Recebeu, com o leite materno, os exemplos e o ensino
-rd*iràvelmente,

de uma vida santa, de que se aproveito,
distinguindo-se por sua piedade e seus talentos extraordi-

nários.

/
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Àínda criança, consagrou-se a Maria Santíssima e fêz
voto de castidade.
O inferno furioso assaltou o piedoso jovem com pensa-

mentos horrendos de desespêro, mostrandb-lhe o lugar, que
ocuparia no inferno, d ponto rle provocar-lhe grave enfet'
midade.

Após uma visita a Roma, e a Loreto, tendo readquirido a paz da alma, resolveu executar o ideal de abraçar o
sacerdócio. Sabemos por êle Ítesmo que eta naturalmente
ardente e aruastado à cólen. Desde criança, fazia esforços
os ímpetos de sua
xemplos do Deus hu
as ru-ir,as de seu def
que constitui o seu
mansidão.

mansidão extraordinâria de Francisco fazia drzq
a S. Vicente de Paulo: "Como Deus deve ser bom, se Francisco, seu ministro, é jâ táo bc'm!"

À

eí * *

enc
de
cru

O velho Bispo de Genet,ra, que muito o estimava,
o dos l)rotestantes de Chablais;'on-

queimrdo as igtejas, destruído as
ventos e proscrito o culto católicb.
Foi uma luta her6ica, cÍa qual Francisco saiu vencedor.
Os herejes ameaçaÍam de matâ-lo, mas o zeloso missionário não desanimou.
Um milagre espantoso abriu os corações. Uma mulher
protestante levava ao cemitério um filho que perderu. No
caminho encontra Francisco:
Pai, exclama ela, restituí-me o meu filho, pelo
- para battzá-lo.
menos
Francisco prostra-se de joe..hos. . teza, e o morto abre
os olhos. . .
Está vivo. Foi batizado e viveu ainda dois dias, paÍa
que todos pudessem averiguar r> milagre.
Essa mulher, sua família e muitas outÍas famílias de
protestantes converteram-se.
No fim de três anos de Pràgação e de sacrifícios, mais de
72000 calvinístas haviam abraçaío a fé católica.

I
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O Bispo de Genebra quis ter Francisco por coadjutor
no Bispado. O santo resistiu, mas devia submeter-se à Yoz
do Papa que lhe ordenava aceítar o Episcopado.
fomôu por modêlo S. Carlos Borromeu, a quem imí-

tou perfeitamàte, trabalhando dia e noite, pelos exemplos,
pelos escritos e pela pràgação, a' ganhar almas para Jesus
Cristo.
Ã sua palavra suave, convincente tocava e convertia
os corações mais empedernidos.
Durante 20 anos, governou sua Diocese. Junto com
Santa Joana de Chantal, fundou a ordem da Visitação, que
tantas almas santas tem dado à Igreja, eÍttte as quais se
destaca Santa Margarida Maria.
Negócios urgentes obrigaram-no a víajar para Lyon,
onde adoeceu durante o Natal, e onde faleceu quase repentinamente, de congestão, Íro dia dos Santos inocentes, 28
de dezembro de 1622, na idade de 56 anos. Uma das suas
últimas palavras foi o resumo da sua vida: "Deus é o Senhor, que êle faça de mím o que bem the parecer. Nunca
tive vontade diferente da sua.

II

-

LIÇÕES PRÁTICÀS

O mundo inteiro admira a bondade, a mansidão de
São Francisco de Salles; mas poucos se lembram das lutas
que o Santo sustentava paÍa dominar as inclinações de ira e
de violência; que era o fundo de seu temperamento sanguíneo-nervoso.

Ninguém nasce santo, pois todos somos filhos de uma
ruça decaída. Francisco nasceu com um temperamento irascível, coléríco; porém, descobrindo esta inclinação, eu€ constituia o seu defeito dominante, não poupou esforços, nem
mediu sacrifícios para reagir contra esta inclinação; e o fêz
táo bem que se tornou o homem mais brando e mais bondoso, que a história registra.
Ã sua aplicação em náo deixar escapar nenhuma rudeza, nenhuma palavra desatenciosa, nenhum gesto de impaciência, foi contínua. Os atos sucederam aos atos, os sacri-

I

T
PE. .rúlto

94

MÃRIÃ

fícios aos sacrifícios, até, gerarem nêle o hábito, que se totnou uma segunda ÍLatueza, pronta a suportar a todos, a'
fazer o bem a todos, a tudo acolher sem precipitaçáo, como
sendo obra de Deus.
Ã. nervosidade é uma moléstia de nossa época, não mais
a ira ou cólera dos antigos, mas um estado de sensibilidade,
de ftritaçáo, qae abala os nervos, e conserya muitas pessoas
em perpétua nervosidade. A educação de hoje, as dificuldades
da vida, a pressa que há em tudo, provocam e desenvelvem
êste estado, a ponto que certas pessoas vívem, continuamente,
irritadas no ínterior, esperando apenas a ocasião de um desabafo, em palavras ásperas, em gestos imperativos, e até em
blasfêmias.

Em vêz de combaterem o seu defeito, como São Francisco, contentam-se com as desculpas:

me!

psts é o meu gênio !
Não está em mim conter- Sou nervoso! etc.
-São desculpas de egoísmo, da preguiça, do comodismo.
À santidade é flor desta ter.ra, mas precisa ser s€Ír€â:

da pela gÍaça, cultivada pelo esfôrço, defendida pela luta,
para ser um dia colhida por Deus.

III

-

CONCLUSÃO

Recolhamos esta lição dos exemplos

a prática da bondade.
E' uma virtude tão bela, tío

do grande Santo:

suave, táo agradâvel a
Deus e aos homens, que Nosso Senhor a índrca como catacterístico de seu próprio coração: Ãprendei de mim qpe sou

manso e humilde de Coração (Mateus XI. Z9).
Ã mansidão nío nasce da natvÍez,a, mas do combate
aos defeitos da natureza. O homem é essencialmente egoísta,
e por isso é áspero para quem resiste às suas idéias e aspirações.
Se sentirmos em nós as agitações da irascibilidade, os
impulsos do nervosismo, tomemos resoluções enérgicas de
fazer atos positivos de oposiçáo.
.Não basta convencer-se da beleza, que há na virtude
da mansidão, é mister que haja atos positivos, tendo por
fim deter a irascibílidade interior, regular os gestos exte-

I
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opôr-lhe o contra'pêso dos atos contrários, até não

e

iraea
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mais

nada escapàr espontâneamerrte, submetendo
ao império da vontade.

a

nervosidade

ÃPRESENTAÇÃO DE JESUS

(2 de feuereiro)

e pora oferecerem ent sacrifício, conforme o gue
24
- estri escrito na lei do Senhor, ttm par de rôlas ou
(também)
de pombinhos.

' 25

Qva hauíq entõo em Jerusqlém um homem chae êste homem (era) justo e temente (a Deus)
mado Simedo,
de Israeli e o Espítito §anfo estaüo
consolação
e esperaüa a
nêle.

26
E tínha-lhe sído reuelado pelo Espírito Santo
que não -ueria s mofie, Eem üer primeiro o Cristo do Senhor.
27
E foi ao templo (conduzido) pelo Espírito (de
Deus), E- trazendo os pcis do Menino Jesus, para cumpri-

rem segundo o coEtume d'a lei a seu respeito,
êle também o tomou em Eeus braços, e louttou
28

a

Deus,

29

segundo

e- disse:

f,gsva, Senhor, deíxa partír o teu seroo em paz,

q
- tua

30
31 32 -

teu pooo.-

palarsra:

porque oE meuE olhos oiram a tua salttação,
a qual preparaste onte q face dos por.tos:
luz paru iluminsr as nações, e gíória de Israel,

I
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OS DOIS MISTÉRIOS
Meditando bem o Evangelho desta festa, encontramàs
nêle a expressão nítida de três grandes mistériosr eu€ s€
unem num único, que a lgreja chama a "apresentaçáo de
Jesus no templo", mas que no fundo inclue tudo o que háde mais tocante e sublime rLa relígrâo.
De fato, temos diante de nós: um Homem-Deus oferecido a Deus; o Soberano Sacerdote da nova aliança num
estado de vítima; o Redentor do mundo resgatado; uma
virgem pqrificada; e enfim: u'a mãe imolando o seu filho.
Quantos prodígios na ordem da graça!
Entre êstes grandes mistérios, escolhamos os dois primeiros paru meditá-los. Êstes dois mistérios são:
I
A apresentação de Jesus no templo
II - Ã, purificação da Mãe de Jezus

-

I

-

À ÀPRESENTAÇÃO DE

JESUS

Nada mais simples, em aparência, do que a narraçáo
do
-Maria
Evangelho, mas nada mais sublime na reaTídade:
indo ao templo para ser purifícada e oferccer a Deus o seu
Filho querido.
A narcaçáo evangélica é de uma simplicidade encantadora.

Para compreendê-la bem, é mistér lembrar aqui duas
Ieis dadas outrora por Deus a Moisés, e que São Lucas
menciona.

À primeira é a do Levítico: "A mulher que der à luz
um filho, abster-se-â de aparecer no templo, por 40 dias.

o
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No quadragéssimo día, apresentarâ ao sacrifício um
cordeiro de um ano e uma rôla, como of.erta pelo pecado. Se

não puder ser um cordeiro,

oferccerá duas rôlas. O sacrificador orará, por ela, e assim ficará purificada". (Levit. XII).
A segunda lei é a do Êxodo, que dtz: "Os primogênítos lhe devem ser consagrados, e resgatados com 5 ciclos
de ptata" (Exod. XIII).
Conhecendo estas duas leis compreende-se a narraçáo
evangélica. Limita-se a patentear que Maria se submeteu à
purificação, e que Jesus, por Maria, sujeitou-se à apresentaçío, como sendo a cousa mais natural e comum. De fato,
nada há maís natural; porém, é ordínário do mesmo modo,
como Maria deu à Luz o seu filho Jesus, o envolveu de paninhos e o deitou no presépio.
Tanto no fato, como no modo de contá -lo, é a continuação dos acontecimentos ordinários da vida humana, em
Jesus e Maria.
Querendo, entretanto, que êstes mesmos acontecimentos, tão comuns, se tornem mais extraordinários possível,
basta considerar que êste menino, que se faz apresentar e
resgatar pela sua mãe é o Filho de Deus, o Santo dos santos,
o Redentor do mundo; e que esta mãe, que se f.az purificar,
é a Yírgem das virgens, a Rainha dos anjos, a Mãe de Deus.
Às duas leis citadas dízíam respeito a tôdas as mães,
menos à Mãe de Deus, e a todos os primogênitos, menos ao
Menino-Deus.

Evidentemente,

bera e dera à laz o
ficar-se de mancha

mir o mundo, não

II

o Santo concetínha que purirLasceÍa para re-

PURIFICAÇÃO DE MARIÃ
Qo. prodígio de discrição, de submissão e de humildade se nos apresenta na pessoa da Mãe de Jesus.
njo, de Isabel,
- Após tôdas as honras q
dos pastores e dos Magos, ap
o por ela mes-

-

ma, _das suas grandezas: da
que havía de receber através

as homenagens

a mulher 6.r,-
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dtta entrc tôdas as mulheres, submete-se à humilhação comum das outras mulheresl E' simplesmente espantoso!
Por que não redíz ela nêsse momento que Deus fêz
nela grandes cousas; q]u;e era Bemaventurada; bendita como
era bendito
-Éo.qo.o fruto de seu seio?
Maria não exclama que veio trazq ao mundo
longe de procurâ-lal
a purificaçõo,
'
aptesentar o Íesgate do mundo, longe de resveio
Qr.

sem ostentaçáo.

Nada, pois, devemos esperar de Maria senão um proceder simples, como convém a sua humildade, em tudo o
q:c,e diz respeito a ela mesma.

NumJ união maravilhosa com o espírito de humildade
e de sacrifício de seu divino Filho, ela esconde tôdas as suã3

lhe

anun ciara sua

elev

izendo que não conhecia
as I. 7,4) esta mesma

da divina

maternidade,

de

on
de

sta

virgindade, desce, abaixa-se at6 parccer perante os homens,
desta dupla gl6tia. . .
<iespojada
Oht sim, é uáa víitude quase incompreensível! ' ' ' E' a

t-

C
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a honra desta mesma virgindade. Dêste modo,
a Virgem Santa sai desta purificaçáo, de que não precisava,
mais pura, mais virgem, mais digna Mãe de Deus, porque
pratícou o que a humildade tem de mais elevado e de mais
sacrificar -lhe

profundo.

III

-

CONCLUSÃO

Procuremos entrar nas disposições de Maria Santíssima nêste duplo mistério da festa: a apresentação de Jesus e a
sua própría purificaçáo.
Vendo nela obediência tão exata a uma lei, que náo
lhe dizia respeito, aprendamos dêste sublime modêlo, a obedecer pontualmente a tôdas as práticas, que nos são prescritas pela lei divina, eclesiástica ou deveres de estado. Não
podemos subtrair-nos sem pecado. A lei é feíta para todos.
As prerrogativas da dignidade, da posição, do nascimento, não dão o direito de dispensar-se dela.
Qual criatura foi maíor e maís elevada do que Maria?
Entretanto ela obedece a uma lei, que não a obrigáva. E nós
pobres pecadores, queríamos dispensar-nos de leis feitas para
nós, necessárias a nossa salvação. Como Jesus, ofereçamo-nos
a Deus, pelas rnãos de Maria, paÍa cumprir a sua vontade!

I
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A PROFECIA DE

;

SIMEÃO

E' uma das páginas mais enternecedoras do Evangelho
que vamos meditar. E' o terceiro mistério da Apresentação de
Jesus no templo.
Terminada a ceúmônia da purificaçâo à porta do Templo, a Sagrada Família quis passar pela abertura, que con-

duzia ao vestíbulo dos Israelitas, pata ali Íazer a apresentação do primogênito.
Ãli, de repente, aparcce um nobre anciáo, conhecido
por todos e por todos venerado por suas rarÍrs virtudes.
E' o velho Simeão. . .
Assoma à porta, no mesmo momento que a Sagrada
Família se ia retirando. Pfua de úbito, frta o Menino. . .
olha para a Máe, examina o pai, e um longo soluço de
imensa alegría escapa da garganta do velho e venerando sacerdote. Reconheceu o Messias prometido, o Salvador do
mundo !
Assistamos a esta cena:
I
Narrando simplesmente o fato
II - Contemplando o efeito no Coração de Maria

-

I

-

À NÀRRÀÇÃO DO FATO

a passageÍn comovente do Evangelho:
Havia então em Jerus além um homem chamado Simeão, e êste homem justo e temente a Deus, espetava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nêle.
Havia-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não
Escutemos bem
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veria a moÍte, sem ver primeiro o Cristo do Senhor (Lucas

rr. 25-26) .

Qre retrato admirável o dêste anciâo vergado sob o
pêso dos anos, mas sustentado pelo ardor da virtude e dos
nobres desejos. Sentimo-nos em presença de tudo o que t
lei antiga havia formado de mais venerável. E que fazía êçre
venerando ancião?
O Evangelho o diz: espetava a Consolaçáo de Israel. . .

o

Messias.

Tal era a sua ocupação, a sua profissão de vida, sua
nzão de ser. Esperava em nome da humanidade inteira.
Com uma ttmídez inspirada, o anciâo coloca-se ao lado da

jovem Mãe.

O seu coração palpita com veemência. Suplicante, docemente comovido, êle pede à Mãe que deposite, em seus braços,
êste menino sorridente, no qual reconhece o seu Salvador.
Maria cede-lhe o seu tesouro, pois o Espírito Santo lhe

comunica secretamente, que êste venerando anciáo, de barbas brancas e de voz trêmula, vem mandado por Deus, parafazer qualquer cousa de excepcional. O ancião apeÍta o Menino contra o peito ofegante, cobre-o de beijos e de lágrimas, e adon-o como ao Santo de Israel. Cena comovente,
que Santo Àgostinho resume nesta frase deliciosa: O ancião
carregava a criança; e a criança dirigia o ancíão.
Simeão canta depois o seu "Nunc dimittis", o seu êxtase de gratídáo:
Agora, Senhor, deixa morrer em paz o teu sen/o, segundo a iua palavra, porque os meus olhos contemplaram
o teu Salvador, que suscitaste ante a face de todos os povos,
como uma laz, para ser rcvelada às nações!
O santo ancião pede a moÍte, porque viu o Salvador !
Ver o Salvador: tal é o têrmo, o fim de sua vida. Agora
não tem mais nada a desejar: Seu nome de Simeão está
plenamente realízado; Simeão significa: Que foi atendido.
O santo ancião foi atendido.
Êle havia esperado tantos anos o que agoÍa contempla:
.
O Salvador do mundo;
Suscitado à face de todos os povos;
Como uma luz resplandecente;

I
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Qo. vaí ser reveiado a tôdas as nações
Quadrupla esperança de Simeão! . .
E tudo isto está ali diante dêIe, nos braços duma Virgem-Mãe! Oh, Deus!. . . E' o bastante paÍa morrer de
alegria! E Simeão deseja a morte...
.

II .- O GLÁDIO

I

DO CORAÇÃO

O profeta Simeão radiante, entregou, aos braços de
sua Mãe, esta criança mais radiante ainda!
Maria e José estavam admirados das cousas, que o santo
ancião dizia de Jesus' (Lucas II. T) mas eis que, de Íepente, a cerla toma outro aspecto. Simeão olha para Maria,
bela e resplandecente da glória da maternidade divina, e de.
súbito, no meio de um prolongado soluço, lentas como as
pancadas da morte, caem de seus lábios trêmulos, palavras
aterradoras.

cobrirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos.
(Lucas II. 1A-35).
Maria escutou esta teruivel profecia. Parecía-lhe que
Simeão era para ela: o profeta do gládio.
O fúnebre futuro aparecía-lhe luminoso. O Cristo, o
seu Jesus, o seu Filho, o seu tesouro, o seu amor, será o
cordeiro divino, que deveú, ser imoiado pela salvação do
mu-ndo.

Ela deíxaú o templo, levancÍo o giádio a rrespassaro coração.
Nobre filha de Abraáo, és digna de teu antepassado,- ao imolar no Moriah, o seu fiiho Isaac.
O glâdío passou, aperLas, nas mãos de Abraão; o teu
lhe

permanece ern teu coração.

Ã via dolorosa do santo Patriarca foi, apenas, de três

I
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dias, antes do saçrifício; ; mas a tua é uma vida inteira, pelo
conhecimento, que tens dos sofrimentos futuros.
Só as mães são capazes de adivinhar a rua lenta, lace'
rante e angustiada agonía, que tem um carâter especial, pois
é composta da ternura maternal e da tirnidez da Virgem.

Ternura maternal que te faz apertat o teu tesouro
o coração para poupar-lhe qualquer sofrimento.
Timrdez virginal, que uma simples sombra sobres-

sôbre

salta. .

.

Esta ternura e esta timidez eram os dois gumes do
gládio, que trespassava, incessantemente, o coração daquela
que era a pureza perfeita, ínclinada sôbre um berço.
E l^ está ela, esta Mãe tadiante e Virgem dolorosa, no
esplendor da sua maternidade virginal e ÍLa alvura da sua
virgindade maternal. . . Lá está ela, heróica em sua resignação, sublime em seu amor, divína em seu ofício. Ela alí
está, como estaú, mais tatde ao pé da cflJz, com o olhar
Íixo sôbre o seu Jesus, que, doce e sorridente, vendo as lágrimas de sua querida l[lÀãe, e sentindo as .pulsações aceleradas
de seu coração,. aproxima a sua loura cabecinha e a reclina
sôbre o peito maternal. Simeão olha. . . compreende, e um
Iongo soluço tevanta o seu peito, enquanto as lágrimas embargam-lhe a voz trêmula. Nenhuma frase câi de seus Iâbios. . . Êle disse tudo o que lhe havia inspirado o Espírito
Santo... Não deve ajuntar mais nada, pois o humano não
deve místurar-se com o divino.
O nobre ancião beíja uma última vêz o Salvador e
desaparece, esperando

a morte.

Êle tinha visto o Messias! . . . Fal,tava, apenas, possuí-lo.

III

-

CONCLUSÃO

I

Cena tocante esta da Purificação de Maria, da apresentação de Jesus, e sobretudo da prof.ecía de Simeáo. Maria,

a Mãe gloriosa e Virgem dolorosa ao mesmo tempo, deixou
o templo, deixou o profeta do gládio, mas levou o gládio
ctavado no coração. Jesus devia ser, como o acabava de
vaticinar Simeão, o alvo da contradição, e ela: a Rainha dos
mártíres.

L
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Ãtravés do nevoeiro do futuro, ao longe, num céu escuro e ameaçador, aclarado pelas centelhas dos relâmpagos,
ela vê um jovem açoitado, coroado de espinhos, carregando
uma cruz; vê uma ctrtz, um corpo morto, um peito trespassado e seu coração murmura: E'o teu Jesus! Oh! compadeçamo-nos das dôres da virgem-mfutír! Consolemo-la
pela nossa generosidade e o nosso amor. Não fiquemos indiferentes diante das lágrimas de nossa Mãe querida, que quer
salvar-nos e entregar-nos a seu Jesus.
NOSSÀ SENHORA DE LURDES

(11 de Fettereiro)
EY,{NGELHO (Lucas I. 26-31)

26 _ ltlsqusls tempo, .estando Isabel no sexto mês,
foi enuisdo por Deus o anjo Gabdel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,
27
a uma Virgem desposada com um ttarão, que *
chamaLta-José, da casa de Daoí, e o nome da Virgem eta

Maria.

2:,,8

E

entrando

- de graça:
Ãrte, cheía

o

o anjo onde ela estaua, disse-lhe:

é conüosco; bendita soís uós
entre as mulheres.
29
E ela, tendo ouuido estas cottses, turbou-se com
e petguntaoa que saudação seria esta.
cs suas palooros,
30
E o anjo lhe dísse: Nõo temaís, María, poiS
- diante de Deus:
achastes groça
Eis que concebereis no uentre e dareis à luz um
3l
filho, e pôr-lhe-eis
o nome de Jesus.

I

Senhor

t
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ÀS ÀPÀRIÇÕES DE LURDES

O Evangelho nos conta a aparição do Ãrcanjo Gabriel à Virgem Santíssima para comunicar-lhe quõ havia
sido escolhida paru ser a Mãe de Deus. Por sua vê2, a
Virgem Santa ,.-, de vêz em quando, transmitiÍ-nos as
mensagens do céu, aparecendo nêste mundo para aproximálo

de seu Jesus.

I
Ã sua aparição tão bela
II - Os seus ensinamentos
I A l\PÀRrÇÃO
Às

-

da Virgem Imaculada em Lurdes, constituem como que o centro milagroso do reino de Maria no
mundo. Nenhum lugar foi testemunha de tantos e tamanhos favores, de tantas conversões e tantas curas milagrosas,
como êsse lugar bendito.
Em 1858 a Mãe de Jesus manifestou,se, ali 18 yêzes,
à feliz vidente Bernardette, hoje, Santa Bernarda.
Às aparições sucederam-se, desde o dia I l' de fevereíro
até o dia 16 de julho.
Bernardette, tendo ido recolher lenha à margem do rio
Gave, perto de Lurdes, e chegando-se perto de uma gruta
natural, cavada no rochedo dos Pirineus, ouviu de rcpente
um sussurro semelhante ao ruído dum vento bravio, e levanaparições
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tando a cabeça caiu de joelhos, como que ofuscada pelo que
tinha diante dos olhos.
No fundo e em cima da gruta, numa espécíe de escavação no rochedo, estava em pé., em meio dum clatáo fulgutaÍtte, uma mulher de incomparável beleza. A visão nada
tinha de índeciso: era um verdadeiro corpo humano, uma
pessoa viva, que não se diferençava em nada de uma pessoa
ordinária, sinão pela auréola luminosa, que a cercaYa, e

por sua beleza sôbre,humana.

Era de estatura média; parecía muito jovem, reunindo
a candura oa criança à parcza da Virgerrl, â gravidade terna
da míe à majestade da Soberana. O seu semblante era de

um encanto irresistível.
Seus olhos aztís tinham uma suavidade, que parecía
derreter o coração. Seus lábios tinham uma expressão de
imensa bondade e doçura. Às vestes da apaúção, de um
tecido desconhecido na terra, eram mais alvas e mais resplandecentes que a ne\re das montanhas. O vestido iongo e flutuante deixava ver, apenas, os pés, de uma alvura virginal,
pousados no rochedo. Sôbre cada um dêles brilhava uma
rosa côr de ouro. IJma cinta, azal como o céu, pendia em
duas faixas, acompanhando o vesticío até em baixo. Um
véu branco encobría-lhe a cabeça, envolvendo os ombros.
Um rosário, de contas alvas como gotas de leite, cuja
corÍente dourada parccLa lumínosa, pendia das mãos postas
da aparíçáo misteríosa. EIa se conservara silenciosa nas primeiras aparições, e nas subsequentes, falava pouco e com
poucas palavras. As primeiras aparições sáo uma espécie de
identifícação, nas quais a Virgem Santa convida a menina a
voltar a êste lugar, a convocar o povo, a dizet aos padres
que ali quer se edifique uma igr.eja, que se reze, que se faça
penitência pela conversão dos pecadores, beijando a tefta em
sinal de humiihação. A apariçáo mais importante deu-se no
dia da Anuncíaçáo, (25 de março). O resplendor que, em
cada apariçáo precedia e seguia a chegada da Virgem, cer.cando-à de raios celestiais, projetava nêsse dia um clatío maís
refulgente. Ela se mostrou em tôda a beleza da candura de
Virgem, em todo o fulgor da dignidade de Mãe e de Rainha. Bernadette, como em êxtase, levantou a cabeça pata

I
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ver melhor a celeste apaúçáo, e conforme as indicações do
Vigário de Lurdes, dirigiu-lhe a pêrgunta: O' minha Senhora, queíra ter a fineza de dizer-me quem é e qual o
seu nome?

Tendo

gem separou
novo para o

.*pr.rião de
LADÃ CONCEIÇÃO !
No dia 7 de abril, a Virgem

gunta, a Virelevou-as de
isse com uma

À IMÀcu-

Imaculada mostrou-se

de

novo a Bernadette, táo bela, tão ndiante, que a f.eltz vidente
entrou imediatamente em êxtase. Nêste estado ela inclinou
as máos meio juntas, acima do círio que havia trazído, e
deposítado por terra, de modo que a chama passava através
de seus dedos, levemente separados uns dos outros. Um mé'
dico presente observou o fato que durou 15 minutos, e a
extátíca tendo voltado a si, êle the tomou a mâo par.a observar o efeito do fogo: a chama não lhe havia ocasionado
nenhuma queimadura.
Enfim, em 16 de julho, festa de N. Sra. do Carmo,
Bernadette viu, pela última yê2,'a radiosa apaúçáo, que náo
lhe disse palavra, mas saudou-a com um leve sorriso, como
paru- dízer-Ihe adeus, antes de voltar ao reino da glória. À
Virgem de Lurdes era táo bela, dízia Bernadette, como nunca
se viu beleza igual,
$slx, ajuntou ela sorrindo, como deve
sê-lo no céu.
Um día, interrogada por uma das suas companheiras
sôbre a beleza da apariçáo, riáo pôde responder senão por
meio de uma espécie de êxtase, e exclamou tristemente:
Paru se ter uma idéia da beleza de María, precisava-se fu ao céu,
Sôbre seu leito de agonia, uma criancinha de uns 6 anos
perguntou-lhe com meiguice:
Minha I.má, a Senhora viu Nossa Senhora?
- §i6, respondeu baixinho a enfêrma.
- Era b'ela? continuou a criança.
- Oht táo bela, exclamou Bernadette, com vivacidade,
que depois
de tê-la visto, a gente deseja morrer para vê-la
de novo.

,
PE. ,rúrto MÀRIÀ

108

II

-

OS ENSINÃMENTOS DE LURDES

São numerosos os ensinamentos da Virgem Imaculada,

tanto no ponto de vista dogmático, quanto no ponto de
vista moral. E' uma confirmação da infalibílidade do Sobe-

rano Pontífice. Em dezembro de 1854, o Santo Padre Pio IX
proclamou o dogma da Imaculada Conceíçâo. Àpenas três
anos depoís desta solene proclamação, eis que a Virgem Santíssíma, em 11 de f.evereiro de 1858, vem confirmar pessoalmente êste glorioso privilégio, dando a si mesmo o nome de:
Imaculada Conceição.
__ O Papa havia díto: Ela é Imoculada em sua Conceição;
a Virgem santa lhe respondeu: Eu sou a Imaculqda con'ceiçúo.

***

Na 6.. apaúção, tendo Bernadette perguntado à Virgem
o que era preciso fazer, era ..uion"d* : Rezar pzti,

sma..

pecadores.

E' uma das verdades por demaís esquecidas e uma das
obrigações da vida crisrã,
-oit. descuidadá: D.us quer salvar
os pecadores, mas como êles mesmos, estando em estado de
pecado, não podem meÍecer a gtaça da conversão, esta deve
ser pedida pelas almas justas, donde urge o dever de rezaÍ
por êles para que se convertam. ,\p
tendo nas mãos o
rosário-, entregue por ela, a primeiia^rrrrl
vê2, a são Domingos,
como instrumento eficaz da conversão dos albigenses, o {ual
quer ver recítado hoje para a salvaçáo da sociedade, €rD p.iigo
de dissolução.

***
Na
8.." aparição, a Virgem Santa exclamou por uês
^
vêzes: Penitência! Penítência! Penitência!
E'

a lição do espíríto de penitência ou de sacrifício, tão

necessário em nossos tempos.

O mundo naufraga no gôzo dos sentidos; o antídoto é
a penitência: o afastamento dos perígos, a faga das ocasiões,
a mortificação das paixões e das faculdades da nossa alma:
Se não fizerdes penitêncía, havia dito o Salvador, rodos
perecereis (Lucas XIII 5).
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a cidade dos milagres.
Conforme o desejo da Imaculada, construiu-se ali um
majestoso santuário, aonde o povo cristão, em piedosâ romatia, acoue de tôdas as partes do mundo. Milhares de enfermos, do corpo ou da alma, têm encontrado ali, na gruta de
Massabiêlle, na procíssão do Santíssimo Sacramento, a saúde,
a fé, o fervor e a generosidade. Lurdes é a cidade da Imaculada, é também a cídade da Eucaristía.
À Máe e o Filho estão ali reunidos nas homenagens,
gue recebem do povo cristão, como ta realizaçáo dos milagres, que diàriamente, se verificam. E' como a Íenovação da cena
de Catâ: Et erat Mater Jesu ibi, vocatus est autem et Jesus
(Joannes II. 1, 2)
A Virgem Santa pede: o Filho atende.
Maria intercede: Jesus concede.
Tôdas as noites, o Santíssimo Sacramento é levado processionalmente em redor da esplanada da Basílica, sendo nesta
ocasião, que os numerosos enfermos, deítados ao lado do
caminho, que Jesus deve percorrer, imploram com mais fé:
*Jesus,
Filho de'Davi, socorrei-nos! . . "
E' nesta ocasião que são alcançados a maior parte do
milagres. Maria Sma. é ali de modo especial a Virgem do
Santíssimo Sacramento, Lurdes é como o berço do título
aprovado pela Igreja: Nossa Senhora do Santíssimo SaDesde êsse dia, Lurdes tem sido

cramento.

Em meio das nossas ocupações, durante as nossas orações, representemos-nos, às vêzes, a doce apariçáo da fmaculada, tal qual se mostrou a Bernadette, recolhendo os ensinamentos: de rezar pelos pecadores; de fazer penitência e de
aproximar-nos, frequentemente, da Sagrada Eucaristia.
SÃO GABRIEL DAS DÔRES

(27 de Feoereiro)

13

EVÃNGELHO (Marc.

-

X. t3-2t)

I{qqaele tempo, opresentauqm'a Jesus, meninos,
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para que os tocassei maE os discípulos ameaçouam os que lh'os

agesentaosm.
14

disse-lhes:

I

Vendo isto, Jesus ficou muito desgostoso, e
Deixoi uir a mim os meninos, e não os embara-

ceis; poryue dêstes tais é o teino de Deus.
Em üerdqde uos digo: Todo o que não rccebet
15
o reino de Deus como um menino nõo enttató no retno
dos céus.
E abraçando-os, e impondo-lhes cs mãos, os
t6
obençoaoa.

17
E tendo saído paro se pôr em csminho, oeio
- correndo, e ajoelhando-se !íante dêle, suplicouum homem
lhe: Bom Mestre, que deoo eu fazer püa alcançor s uida
eterna?

18
E Jesttii disse-lhe: Porque me chamas bom?
Ninguém-é bom, senõo só Deus.
19 Tu sabes os MandamentoE': Não cometas adultério, nõo metes, não furtes, não digas falso testemunho,
não cometas fraudes, honra teu pai e tua mõe,
E êle, rcspondendo, disse-lhe: Mestre, tôdas
20
- tenho obserttado desde a minha mocidade.
estas cousas
E Jesus, pondo nêle os olhos, mosttou-lhe afe2'l
(Iryta cousa te falts: oai, oeonde quanto tenE,
to, e disse-lhe:
e dá-o aos pobres, e terd,s um tesouto no céu: e uem, segue-tne.

T
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21., INSTRUÇÃO
VTRTUDE E DEVOÇÃO DO SANTO
São Gabriel de L'Àdolorata, cuja vida está encerrada
na aplicação do Evangelho que the dedica a lgreja, é um dos

santos protetores da juventude.
Jesus disse: Dêstes tais é, o reino de

Deus... todo

o

que não rccebet o reino de Deus como um menino, não
entrarâ nêle.
O humilde Passionista que a Igreja honra nêste día,
soube, admiràvelmente, compreender e rcdluzir em prática o
convite do divino Mestre; fêz-se pequenino, simples, carr'
doso, como as crianças.
.São Gabríel é entre os religiosos, o que Santa Teresinha
de Lisieux é entre as religiosas: são dois luzeiros de uma
santidade simples, prâtíca, ao alcance de todos.
Cada santo tem a sua fisionomia própria, que o distingue dos outros santos e esta fisionomia é formada por
uma devoção e uma virtude próprias.
Percorramos um instante a vida de São Gabriel, destacando depois esta fisionomia própria. vejamos pois, sucessívamente:

I
À
II - À
-

I

sua uida simples e comum exteriormente.
saa deuoção

-

e uirtude

próprias.

VIDÀ DE SÃO GÀBRIEL

S. Gabriel, no mundo Francisco Possente, nasceu em
1838, em Àssis, lugar jâ santificado por São Francisco,
sendo filho do Governador dessa cidade.

\
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da inÍàncía protegido

pelos

cuidados da sua piedosa máe.

fuIorta esta, o pai, profundamente católico, continuou
e obra de formação do filho.
Apesar de piedoso, Francisco vinha-se revelando, rro
verdor dos anos, urrr tanto inconstante, vol'úvel e irascível,

Era ao mêsmo tempo vaidoso, querendo se fiajar dsempre com esmêro e conforme a moda. Frequentava as reuniões
joviais e se entregava com ardor e entusiasmo aos divertimentos frívolos, ainda que sempre honestos.
O pai, zeloso pela formaçáo do filho, entregou-o à dircçã,o dos Irmãos das Escolas Cristãs e depois aos Revs. Padres Jesuítas, onde terminou os estudos elementares.
Francisco dedícava grande aferçáo a sua. írmázírt'ha
Maúa, que muito se the assemelhava em tudo.
A morte desta írmãzínha foi para êle o golpe, que o
devia separú do mundo e levâ-lo a Deus.
Nesta ocasião, o jovem caiu gravemente doente e foi
quase por milagre que escapou à morte, Entáo, prometeu a
Deus, caso sarasse, de consagrar-se inteiramente ao seu serviço.
Pensava primeíro em ingressar na Companhía de Jesus,
mas Deus o destinou paÍa os Passionistas.
Despediu-se de seu querido pai, de seus amigos, e díngiu-se para a casa de Noviciado dos Passionistas, em Morrovalle, onde recebeu o santo hábrto, em 10 de setembro, de
1856, tomando o nome de Gabriel de L'Adolorata. Professou no ano seguinte, com uma convicção e um amor de
Deus admiráveis.
O jovem Passionista, sem se distinguir, exteriormente,
de seus colegas, procurava santifícar-se pela observância Ííel
da sua rcgra; pelo espírito de oraçío e pel,a aplicaçío aos
estudos superiores, que começou depois da profissão.
Jovial, carídoso, mortificado, Gabriel seguia exteriormente os exercícios da sua comunidade, mas procurava interiormente apeúeiçoar tudo e santifícar-se, distinguindo-se
apenas pelo seu terno amor à Virgem das Dôres e à Sagrada
Eucaristia.

Tínha, constantemente sôbre os lábios, a saudação Àne rccitava, diàriamente, d Rosário com uma devoção

gelical
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tocante, juntando-lhe o Stabot Mater, que eÍa recitado eÍLtre lágrimas e suspíros.
Contam seus companheiros que Gabriel, embora jovial,
eta reservado em suas palestras, porém, quando podia falar
da Máe celeste, sua eloquência tornava-se fluente, inexgotável,
*Quanto
à Eucarístia, era o centro de sua vida. Comungava diàriamente com extrema devoção, consagrando a manhã em aç-ao de graças, e a tarde em prepáraçáo paÍ.a a
comunhão seguinte.
Durante o día, fazía numerosas Comunhões espirituais,

tendo sempre o espírito perto do Tabernáculo.
Estava o piedoso 'estudante no 21." ano de sua vida,
com uns 5 anos de vida religiosa, seguindo com pleno sucesso
os estudos teológícos, quando, de repente, a saúde começou
a enfraquecer. Pouco depois, estava tuberculoso.
Gabriel não se admirou; fêz o sacrifício de sua vida,
pedindo a Deus, náo a crtÍa, mas a graça de uma santa moÍte.
Enquanto se mantinha em pé, quis seguir os exercícios
da comunidade, não aceitando nenhum privilégio. No dia
16 de fevereiro de 1862, depois de ter assistido à Santa
Missa e feito a Sagrada Comunhão, Gabriel sentiu-se tão
abatido que foi obrigado a ficar de cama, onde a enfermidade, a passos lentos, mas seguros, ia arruinando o seu organísmo.

Calmo, resígnado, absorto na oração, Gabriel só pensava na eternidade; pediu perdáo a seus colegas das fáltas
cometidas, recomendava-se às orações de todos, e preparuvase para comparecer perante o tribunal de Deus.
Nos últimos dias, foi cruelmente perseguido pelas tentações do demônío, as quais, conforme- n^r7^v^ ô doente,
eram de presunção. Mas tendo o seu confessor aspergido o
quarto com água benta, Gabriel ficou socegado, dizendo que
gozaYa de uma paz profunda.
IJma outra vê2, o demônío ihe apresentou visões obscenas, mas o enfêrmo afugentou-o invocando a Virgem das
Dôres.

seÍ.n

Sentindo a morte aproximar-se, pediu que lhe trouxesa imagem da Virgem dolorosa; cobriu-a de beijos e
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inundou-a de 7âgrimas, apertando-a com fôrça contra o coraçáo, dízendo: O' minha bôa Mãe, depressa!. .
Depois, seÍn nenhuma ãnsía, calmo, seÍeno, Gabriel
abriu os olhos, levantou-os e os fixou em direção ao lado
esquerdo: um suave sorriso aflorou-lhe aos lábios, e o seu
sembiante parccia nimbar-se de uma luz radiante; um. leve
suspiro saíu de seu peito, e o jovem religioso não pertencia
mais a êste muncio. Era no amanhecer do día 27 de fevereiro de 1862.
O corpo de Gabriel, sepultado no Convento dos Passionistas aí esteve 30 anos. Êste sepulcro tornou-se glorioso,
sendo centro de romaria dos fiéis, e uma fonte de milagres,
a ponto que em 1892 os restos mortais do santo jovem
foram exumados, reconhecidos, e outra yez depositados no
sepulcro, onde se multiplicaram os milagres.
Em 1896 a sua causa foi introduzída em Roma, e em
7905, após rigorosos exames, o Papa,proclamou a heroicidade das virtudes de Gabriel. Três anos-depois, foi declarado
Bemaventurado e a 12 de maio de 1918, o Santo Padre
colocou a corôa dos Santos sôbre a fronte do fiel imitador
de São Luís Gonzaga, o amâvel e generoso Passionista São
Gabriel de L'.,\dolorata.
.

II

-

DEVOÇÃO E VIRTUDE PRÓPRIAS

Percorrendo a vida tío simples, quase banal, de São
Gabriel, ficamos admirados de não encontrar nela qualquer
cousa que o eleve acima de seus colegas de estudo e de hábito.
E' o jovem sério e estudioso, procurando agradar a
Deus e aos seus coiegar, sàm fazet naáa que saísse do quadro da vida comum. De fato, assim é, porém, é preciso re-,
dizer muitas vêzes esta grande verdade: a santidade não consiste em fazet muitas e grandes cousas, mas sim, em fazer
bem o que,devemos fazer. Exteriormente, São Gabriel, como
aliás Santa Teresinha e muitos outros santos, nada fizeram
de extraordinário; contentaram-se, como o Sal.vador, €Irr
fazer bem tôdas as cousas: omnia bene fecit. Se, exteriormente, nada fêz de extraordinârio, ínteriorrrlente, tudo era
extraordinário pelo amor, pelo esfôrço, pela pureza de vida
I

I

I
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e de intenções; é ali que está o segrêdo da sua santidade.
Pata Deus, a açáo exterior náo tem outro valor, senão o de
concordar com a sua divina vontade; o que valotiza e eleva
esta ação é a intenç-ao, é o*.Tol com que é feita. . .
Em São Gabriel dois pontos se destacam: a sua deuofio
terna e compa decída para óm as dores da Virgem Santa ã a
prática da caridade Íraterna. A Virgem das Dôres eÍa a sua

predíleta.

Foi aos pés da Vírgem dolorosa que havia desabrochado a sua vocação, e foi com a sua imagem apettada ao
peíto que exalou o último suspiro. O seu lema, para estimuIar-se à prâtíca da virtude, era:
Que é que não se faúa
paru uma tal máe?
E para agradar a Virgem das Dôres, para consolá-la e
rcparat os ultrajes que rccebe da parte doS pecadores, Gabriel,
acumulava os sacrifícios, mortificava-se, itterdízia-se as rnais
legítimas inclinações da natareza, querendo só viver aos pés
da sua querida Mãe desolada.

**{<

A

a caúdade fiaterna.
Esta virtude, díz o seu diretor espiritual, imprimia o
carater distintivo na santidade do jovem. Era êle amâvel,
carinhoso, alegte, esquecendo-se a sí mesmo para agtadar
aos outres.
Nenhuma parcialidade, nem singularidade se manifestava nesta'carídade; todos possuíam o seu coração, e cada
qual o possuía todo. Entre os seus amígos não havra primeiro nem segundo; cada qual ocupava o primeiro lugar. Ã
todos escusava, de todos se compa decia, de todos se lembrava.
Suspeitándo que um irmáo estava sobrecarregado de
serviço, prestes corria a êle para ajadá-lo.
Ão precisar um religioso, de qualquer cousa e receando
pedí-la ao Superior, lâ ía Gabriel prestar-lhe êste servíço,
sua ufutude predileta eta

I

,

tt6

PE. .rúlto

MÃRIÃ

correndo depois alegre para o companheiro, dando-lhe a rlotícia que tudo estava alcançado . Parecía viver só para prevenir, adívinhar e interpretar os desejos de seus irmãos, estando sempre a espreitar com isto, as necessidades alheias, para

tornar-se útil aos outros.
Com modos amáveis, intrometia-se nos trabalhos dos
outros, para suavizar-lhes o cargo; voava a tôda parte onde
alguém carecía de auxílio, e sempre com o sorriso no semblante e com tal prontidão de ânimo, qae até se sentia agradecido quando o deixavam ajudar. Com êstes atos contínuos
de caridade Gabriel acumulava os sacrifícios para oferecê-los,
a sua querida Mãe das Dôres, e se tornou tío querido de
Deus, como o era de seus companheiros.

III _

CONCLUSÃO

Tal é a vida simples dêste jovem relígioso, êmulo de
Santa Teresinha, com quem revelou possuir tantos traços de
semelhanÇà, e cuja doutrina da santa ir.Íància praticava, antes
que a santinha de Lisieux a promulgasse em sua extraordinâría Àuto-biografia.
Recolhamos da vida de São Çabriel, os doís traços característícos de sua santidade: a devoçáo à Virgem dolorosa e
a virtude da catidade para com o'próximo. Cada qual deve
seguir o convite e a orientação da graça em sua devoçáo, como
cada religioso deve adotar e desenvolver em sí a devoção de
seu Instituto. São Gabriel, como Passionista, cultivava a
devoçáo a Jesus crtrcificado, e à Mãe das Dôres. Outros
Institutos escolhem outras devoções, que combinem com o
seu espírito e o seu apostolado. Pouco importa o nome: n-ao
é tal óu tal devoção que santifica, é o modo amoroso de pô-la
Gm prâtica.

invicem. (João

XIII. 34).
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SÀNTO TOMÁS DE ÀQUINO

(7

de Março)

EVANGELHO (Mateus V. 13-20)
tuar, com que se hd-de restituir-lhe a oirtudel Fica sem préstimo olgum; é lançado fors e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não pode pecma14
- uma cídsde situodq sôbre um monte.
necer oculta
15
Nem se acende uma luz e se mete debaixo do
alqueite, -mal, sim, sôbre o cand'ieiro para alumiu a todos
que estão na casa.
16
Assim também brilhe diqnte dos homens
- pora que oejom cs uossas boas obras e glorifiquema
uossa luz,
o uosso Paí celeste.
17
Não julgueis que uím abolir a lei e es profetas;
- abolir, mas leuar à perfeição.
não os uim
Pois em tterdade oos digo que passard o céu e
18
- não passard, um " i" nem um ápice sequü da lei,
a terto, mqs
enquanto não chegar tudo à peffeiçdo.
19
abolir algum dêsses mandamentos, por
- Quem
seja, e ensínar assím s gente, Wssotó por ínfimínimo que
mo no reino do céu. ,Lquêle, porém, que os guardor e msinar,
*rtí considerodo gronde no rcino do céu.

t

I
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24.^ INSTRUÇÃO

OSANTOEOSÁBIO

T

Sto. Tomás é, no dízer dos hagiógrafos, o mais úbio
dos Santos e o mais santo dos sábios.
E' por isso que a lgreja lhe aplica o Evangelho, no
qual o divino Salvacior proclama os seus l\póstolos e os seus
sucessoÍes o sal da terra e a lvz do mundo.
Sal da terra, para prcsewâ-la da corrupção; lluz do
mundo, paÍa indicar-lhe o caminHo da verdade.
O sal simboliza a vída santa, enquanto a luz significa
a verdade da doutrina.
Dois símbolos, eue se aplicam admiràvelmente a Santo
Tomás. Examinemos:
I
A vocação e as lutas do Santo
II - A ciência e a qirtude do sábio.

-

r

-

vocAÇÃo E LUTAS DO SÀNTO

Santo Tomás nasceu em Rocca-Secca, no reino de Nápoles, em 1 225, sendo seu pai o Conde Landolfo de Aquino,
irmão do Imperador Frederico II.

Desde a mais tenra inf,ância, o menino demonstrava
rara sagacidade de espírito. Na ídade de 5 anos sua educação
foi confiada aos monges Beneditinos do Monte Casino, cujo
Convento se erguía em frente ao Castelo do santo. l\li o
pequeno Tomás revelou aplícaçáo constante aos estudos e
compreensão sem igual.

Conversava pouco, parecia atê, taciturno e distraído,
como indiferente a tudo o que se passava em redor de sí.
Na idade de 10 anos frequentou em Nápoles os cursos de
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belas artes e dialética, continuando também os estudos das
ciências físicas, metafísicas e morais.
,\s mais árduas matérias eram um brinquedo para esta
triança, que se fazia notar em tôdas as aulas pela clareza, a
profundeza e o dom da fórmula positiva e adeqtada, que
lhe era peculiar.
O atratívo para a vida religiosa, contempl ativa e atíva,
em breve o levou até Nápoles, ao Convento dos Dominicanos, em 1243.
' Tomás tinha, entáo, 18 anos. A familta, sobretudo a
mãê, a Condessa Teodora, apesar de piedosa, tudo fêz pata
desviar o jovem conde daquela resolução. Tomou o caminho
de Nápoles para opôr-se à resoluçáo de seu filho, porém,
Tomás, avisado da sua, vinda, pediu que o mandassem secretamente à Roma, donde seguiu com destino a París.
A Condessa náo se deu por vencida, mas recorreu a
seus dois outros filhos, brilhantes oficiais do exércíto do
Imperador, pedindo-lhes que prendessem o fugitivo em caminho.
Tomás foi prêso, de fato, e tornou-se cativo de sua
própría máe, numa estreita cela do castelo paterno. Àli, a
mãe recoÍíeü a todos os meios para fazê-lo mudar de idéía:
Iágrimas, úplicas, cartcias, eloquência materra, mas tudo
em vão.
Tomás, sensibilizado, sofrendo pela .dôrr eu€ causava
a sua mãe, respondia com todo respeito que "Deus é o primeiro pai, a quem devemos obediência".
,\pós os ataques da máe, sucederam os ataques rcpetidos de suas irmãs, desfeitos por Tomás que chegou a ganhar uma delas para a vida .ãligiosa.
A Condessa-, vendo que nãó podia vencer pela doçura,
recorÍeu à fôrça e mandou encarcerar o filho. numa das tôrres
. do castelo, encarregando os dois oficiais, que haviam chegado, de vencer a resistência do irmão. um dêles, verdadeiro
f.ratricida, recorreu ao meío'maís infame para perder a vocação do imão. Resoiveu abatê-lo pela volupruosidade. Contratou uma jovem e bela cortezã, conhecida por sua asüúcia, e introduziu-a na cela de Tomás.
Ã, luta foi curta, mas enérgica. Compreendendo o W-
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rigo que corria sua virtude, o jovem tirou da fogueira de
sua cela um tição ardente, foi ao encontro da tentadora,
ameaçando de qaeimâ-la, se não se retirasse imediatamente.
A cortezá náo se fêz de rogada, e mais depressa do que tinha
víndo, fugiu diante do tição acêso. Depois, ufano da úpida
vitória, tal o cavaleiro com a sua espada, traçou com o tíçáo
abrasado, um grande sinal da cruz na parcde da cela, caiu
<ie joelhos e pediu a Deus o dom de uma virgindade perpétua, superior a todos os ataques. (Jm sono extático apoderou-se do jovem e êste viu aparecer dois anjos, que the cingiram os rins com o cordão da castidade. Finalmente, aÉs
um ano de reclusão, o conde e a condessa, seus pais, fecha'
ram os olhos sôbre uma evasão possível, e, à noite, Tomás
pôde descer por uma janela da tôrre, voltando logo a seu
Convento em Nápoles. Tinha apenas 19 anos de idade.
Daí em diante, o angélico Tomás ftâ de triunfo, em
triunfo, crescendo em virtude e ciêncía, até tornar-se o grande luzeiro teológico e o íncomparável santo, que, hoje ainda, o mundo admira e veÍLeÍa.

A CIÊNCIA E À VIRTUDE DO SÁBIO
Tomás começou o noviciado e fêz a profissão reli-

IT

-

giosa no ano seguinte, 12L4.
Receando novas perseguíções da parte da familia, os
Superiores mandaram-no terminar os estudos no estrangeiro.
Foi a Paris e depois para Colonha, onde seguiu os cursos de
teologia do famoso dominicano Àlberto Magno. Com tal
mestre, os progressos do jovem teligioso foram imensos,
porém êle os conservava escondidos por humildade. Como
Íalava pouco e fugia de tôda discussão, seus condiscípulos
julgavam que era falto de inteligência. Apelidaram-no o BOI
MUDO, em alusão a sua corpuiência. Pouco tempo depois,
interrogado pelo professor sôbre questões obscuras, Tomás
respondeu com tanta seguÍança e perspicácia que Àlberto
Magno exclamou perante todos: "Apelidais Tomás de "boi
mudo', pois bem, chegarâ o dia, em que mugirá tão alto,
que tais mugidos ecoaráo no mundo inteíro'. Disse a veÍ'
dade: o "boi mudo" tornou-se o Anjo das Escolas, o Dou'

I
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angélico, mestre universal de todos os sábios. O santo
teria preferido ficar sempre religioso simples e desconhecido,
porém a obediência o obrigou a conquistar os vários gráus
na célebre universidade de Paris, onde se tornou sucessivamente bacharcl, licenciado e Doutor.
Sua incomparável capacidade intelectual obrigou os superiores a deixá-lo lecionar, uns tempos, na universidade, o
que fêz com tanta superioridade que ultrapassou todos os

tor

seus mestres.
Seu nome de

Doutor Angélico é o testemunho bastante
de seu mérito e da sua ciência. Tomás compôs as obras mais
sábias, que se conhecem. A Suma Teológica, escrita pelo
santo, marca o ponto culminante, que tinha alcançado o
p€nsamento humano e cristão. E' a exposição completa de
tôda a teología dogmática e moral do Cristianismo. Cousa
admirável! Desde o século XIII nenhum êrro surgiu que
não fôsse previsto por seu espírito, como que profético, e
refutado sem réplica até em suas bases. O protestantismo
inteiro, com tôdas as suas modalidades, está de antemão refutado na Suma. A S. Boaventura, que the perguntou um
dia onde aprendia tantas e táo sublimes cousas, Tomás disse
que tudo que sabia o havia aprendido aos pés do crucifixo.
Um dia, em Nápoles, como de costume, orando com
fervor diante de seu crucifixo, êle ouviu estas palavras:
"Tomás, escreveste bem de mim; qual é a recompensa que

queres

?

À
senão

"

resposta foi imediata: Senhor
mesmo!

a Tí

,

nâo quero outra cousa

Santo Tomás é chamado Doutor angélico, e de fato,
já o vimos e angélico pela
sua doutrína. Morreu com tôda a glóúa de sua virgindãde,
resultando dos documentos da sua canotização, que a sua
confissão geral na hora da morte, foi como a de uma criança
de cinco anos.
Ã sua doutrina é mais que humana; deve ter recebido,
diretamente de Deus, uma comunicação da ciência dos anjos.
De fato, ouve mais, do que argumenta, e possuí mais intuianjo, do que hornem.
ção, do que raciocínio, ,^rT"

en

angélico pela sua pureza, como

*-Íir

--t
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Esta ciência extraordinárta náo alterava nunca a doçura
e a amabilidade do santo. Descendo das alturas da concemplação, era de convivêncía sorridente e alegre.

A uma cortesia perfeita, que revelava o descendente de.
uma raça ilustre, Tomás juntava reserva e dignidade suaves,
fugia às relações exteriores, evitava as palavras inúteis, e náo
se imiscuia, sem necessidade, nas cousas temporais.
Era de uma frugah.dade extÍema, comia pouco e apenas
uma vêz por dia, de modo que o seu jejum era perpétuo'
f)ormia pouco, e quando a Comunidade, após completas, ra repousar, Tomás passava aínda longo tempo diante
do

Tabernáculo.

Na idade de 49 anos, havia terminado sua obra genial
e sua carreíra de santo.
O Papa Gregorio X, tendo convocado um Concílio geral,
em Lião, p^r^ o ano de 1274, convidou o Santo, em razío
de sua ciência e santidade.
Êie foi, mas caiu doente em camínho no Convento dos
Cistercienses de Fossanova, onde faleceu santamente, depr:is
de ter predito a sua morte, a 7 de março de 1274.
Tomás foi canonízado em'1323, e declarado Doutor
da lgreja em 15 67, pelo Papa Pio V, com o título .de Dou-

tor ãngélico.

r

CONCLUSÃO

Tal é a vida e santidade admiraveis dêste gênio táo
profundo. Dessa vida fecunda, recolhamos para nossa imiiaçáo, o que forma o característico da sua devoção: um amor
ardente pela sagrada Eucaristia. O ofício, que compôs sôbre
o Santíssimo Sacramento, é uma prova palpável dêste amor
apaíxonado e esclarecido. Ordenado sacerdote, parecía no'
altar, antes um anjo, do que um homem.
Não se podia vê-lo celebrar, sem sentir-se penetrado de
devoção. Muitas vêzes, rcgaya o altar de lágrimas, e Íicava
Iongos momentos como em êxtase diante da Hóstia Santa,
contemplando-a com um doce sorriso e olhares enternecidos.
Ã sua devoção à Virgem Santíssima não era menos admirá-
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vel, como testemunha o seu aprecíávei Comentírto sôbre

a§

palavras de Àve-Maria.
A estas duas devoções fundamentais, juntemos a sua
atividade. Àptoveitava todos os momentos de sua vida, aliás
curta, para prodazír úma obra capaz de encher várias vidas

de homens ativos.

E' bem como lhe aplíca a Igreja: o sal da teÍra, pela
virtude e a laz do mundo, pela doutrina; um verdadeiro
doutor angélico, proclamado por Leáo XIII padroeiro ssper
cial das escolas superiores católicas.

,

sÃo JosÉ

(19 de Matço)

Geralmente os

de sáo
dentals
graças s
virtudes

fiéii não conhecem

bastante

a

gratdeza

é de

ssâot
?la e7
o ele

s

s
e

todos os santos.

É quase opinião comum entre os teólogos, que
I
- foi favotecido, como Jeremias e São João Batista,
São José
pela purificaçáo do pecado original, antes de seu nascimento.
Êle foi o espôso legítimo da Virgem Imaculada,
2'
unido a- ela por meio de um verdadeiro matiimônio.
Foi o paí virginal de Jesus, exercendo sôbre o
3
Filho de- Deus a autoridade paternal, reconhecida pelo Espírito Santo: Seus pais iam todos os anos a Jerusalém. (Lucas

Ir. 4t).

Dêstes privilégios os teólogos ded:uzem que São Josá
só perten ce, de certo modo, a ordem hipostática, e tem direito ao culto de ptoto-dulia (primeira veneração) como
Maria Santíssima tem direito ao culto de hiperdulia (acima

de

veneração).

Para que alguém pertença à ordem hipostática é necessário que tenha relações com a púptia pessoa do Verbo.
Só a natrurcza humana do Verbo peftence formalmente à
ordem hipostática, porém, Maria aproxima-se desta ordem,
pela cooperuçáo direta à sua rcalizaçíao; e São José pela co-

I

PE. JÚLIO

t24

MÀRIÀ

operação direta aos planos divinos, como espôso, pai
"iigínal, Iegal e substituto da autoridade do Padle Eterno.
Êstes títulos elevam São José acima de todos os outÍos santos, e Íazem dêle o grande protetor da lgreja, como o foi
do Menino-Deus e da Virgem- Imaculada.

EV AI,IGELHO (Mateus

I. 18-21)

Estando Mariq, Mõe de Jesus, desposada com
que, sem que tittessem co-habitado, se achossr
aconteceu

18

Joú,

ela grtfuida, por uirtude do Espírito Sqnto.
19
Jssf, §eu espôso, sendo justo, e não a querendo
difamar, -resoloeu deixd-la secretomente.
Qss, andando êle com ísro no pensamento, eis
20
gue um onjo
do Senhor lhe opareceu em sonhos, dizendo:
José, filho de Dqoí, não temas recebq Maria como tua espôsa: porgue o que nela foi concebído é (obra) do Espírito
Sonto.

2I

E doqi à luz um filho, /1o qual WrdE o noÍne
o seu poüo dos seus pecados.

'de Jews:- porque êle saloqró

25.', INSTRUÇÃO

O SANTO ÚNICO EM SEU OFÍCIO
são José é um santo único em seu ofício, como é único
nos p:ivílégios, com que Deus o enriqueceu.
E' o Espôso Virgem da Virgem santa.
E' o pai adotivo do Menino Jesus.
E' o representante do Padre Eterno.
Quantas glórias condensadas nestes títulos! o Evangelho resume tôda a grandeza de José, dízendo que era um
homem justo.
Sim, era justo, o mais justo dos homens, como convém a sua dignidade; mas nesra própúa dignidade, Joú não
é como os demais santos: é uma laz que brilha, é uma sombra que suaviza, que esconde o que õs olhos humanos náo
devem ver e que o demônio deve ignorar.
sob êste respeiro, a vida de são José é mais que admírâvel, é a ação de Deus na vi Ja d,e JesusEstudemos hoje esta ação do santo patnarca, não nas
virtude-s, que o distinguirr-, mas em seu ofício ineÍável:
I
de sombrq, que esconde os grandes mistérios.
II - de uéu, que desnorteia o inferão.

-

I-ÃSOMBRADIVINA

São José é um sanro quase desconhecido.
Durante trinta anos viveu perto, o mais peÍto possível
de Jesus e de Maríg, em relações tais, que nadai. poá. comparar a essa intimidade. Por isto, êle é aos olhos de Deus e
dos santos, não sômente o maior dos homens, porém, o
maior, o maís amante e o maís amável dos santos. Ê o mun-
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do nem sequer suspeitou estas gtandezas enquanto êle estava
na terra, No Evangelho há sômente uns tÍaços, ou melhor,
umas linhas de esbôço sôbre o papel de S. José e suas ex-'

.

celsas afinidades.

Os demais santos tiveram por missão ser a fragâncía
de Jesus Cristo, e de fazer resplandecer o seu nome até às
extremidades da terÍa, Sáo José é um santo todo especial,
predestin ado para um ministério compietamente oposto. Cabe
a êle esconder a glírta do Salvador até ao tempo de sua ma;
nifestação, mítigar os seus reflexos luminosos.
Para compreender esta função augusta do humilde José,
e ter a idéía exata da grandeza, a que o eleva êste papel, ,é
preciso considerar a economia do mistério da Incarnação.
Representai-vos um grande quadro, no qual estejam pintadoi o Padre, seu Filho único, o Espírito Santo e a Santíssima Virgem, todos quatro resplandecentes de tanta giôrla e
de tantas luzes quattios prodígios operam nêste mundo. Mas
ao envés do que aconteceu num quadro Ínatetial, em que a
sombra te- sámpre por fim rcalçar. as figuras, ou pô-las em
relêvo, aqui, ao contrário, é precíso uma sombra pata tempere6 . áitigr. o demasiado esplendor, afim de não ofuscar
ou cegar os olhos mortais.
E São José tem uma tal virtude de obscuridade que
basta paru velar a todos, até. ao tempo em que Deus quiser
_

manifestá-los.

Vejamos, nos pormenoÍes, esta açáo singular de São

José.

A Santíssirna Virgem, de fato, está como escondida na
sombra de São José. Sua virginãade, sua maternidade divina
estão como envolvidas no véu de seu casamento com êle.
O Espírito Santo, iguaimente, está escondido debaixo
da mesma iombra; pois o que nasceu de Maria, diz o Evan-

velho, é obra do Espírito Santo: E' sua obra prima, sua
glória, cujos raios divinos o humilde espôso de Maria ap_ega.
Mrt .o-ã explicar a penumbra, em que o próprio Jesus
fica envoivido?
O Menino Deus ftca sepultado nesta obscuridade de
modo a passar como fílho do Carpinteiro. "Nonne hic est
faber et fabú filius?"

O
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Que véu para temperar

o esplendor da divindade na
de Jesus !
Enfim, Deus Padre fíca escondido por São José, âo
porato de precisar, pode-se dízer, reivindicar êle mesmo seu
Filho, no dia do Batismo, por esta palavra cerestial
'Tu és meu Filho muito amado em quem pus tôdas as
minhas complacências" (Lucas III. 22),Tal é o papel único de S. José: papel obscuro, mas
tanto mais sublime quanto mais obscuro é.
rodígio maior vêr a glóría de
_resplandecente de majestade.
Deus mostrou-se num sentido
êle se
pessoa

:,J"'l:
como estas tÍevas augustas" d.e qae fala a santa Er.ritilt:
debaixo-das quais a Majestade de Deus q"i, se esconder
no

antigo Testamento.
Posuit tenebras latiburum suum (pr. xvII. r2).
Mas, semelhante às nuvens, das quais o sol só ilímina
a parte que não enxergamos, e que ião tanto maís luminosas, do lado do céu, quanto maii escuras do lado d^ trriià,
assim a glória de José resplandece aos olhos de Deus . a*
anjos, em ruzáo de. sua obscuridade aos olhos dos mortais.
veis, quer como espôso de
e legal de Jesus, mas a
prevalece a esta de ter sido

ístérios de nossa santa religião.
êste aspecto, compreende-se melhor'o papel de são
José e as suas relações íntimas com o céu, com Jesüs e Maria.

sob

Êle é o chefe da sagrada Família, pu.u .o, dazí-la e mantê-(a, mai, ao mesmo tempo, é a ômbra que Deus i;;i,
sôbre êstes inefáveis e resplandecentes mistéiios , para ;itigar o seu brilho aos olhoi do rnundo, permitindà a Jesus
e a Maria realizarem a sua grande missãô, de Redentor,, àe
co-redentota, sem que
mistério da cruz.

a

^çio

dêies se manifeste antes' dá
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II-OVÉUDIVINO
São José e a Craz! Duas cousas táo diversas, entretanto tão unidas!
Deus serviu-se de são José para esconder a vinda do
Redentor, e servíu-se da Craz paÍa fazê,-lo triunfar. Hâ ta
obra da Redenção uma particulaúdade, que não se nota
bastante : é o pãpel da Sma. Virgem na obra da redençáo,
que se pode chamar: a desforra.
- Esta desforra não é senão uma espécíe de véu, que
Deus estende, paru esconder o mistério da Redenção e prcl?aÍaÍ, em segrêdo, o triunfo de Jesus Cristo na cruz.
O inferno não pôde deixar de estar inquieto na ocasião do nascimento da Virgem. Qual era esta criatura que
diab6'
escapava, desde
lica? Não seria

À serpente
Mas beus

tosa. - '

escolhe

a São José, para ser o espôso desta Virgem táo temível.
Náo, n-ao, .r,1lr-a então Satanás, não é desta- q,ute -hí-de
o Redentor, ela é a espôsa do carpinteiro José, de um
hornem sem valor, sem giória, §em fortuna, nem presnascer

tígio! . . .

Jesus acaba de nascer.
Os Anjos entoam seu cântico.
Satanás esPia. . .

é filho do carPinteiro. . .
Jesus cresce em idade e

sabedoria. .

. aos doze anos

O
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admirado, faz esta pergunta: "Não é êle o filho c1o cat pinteiro" I
Não, não, exilama Satanás satisfeito, êste filho de
Maria não é para se femer, deixemo-lo em paz na obscura
oficina. . .
Dêste mcdo, o inferno ficou enganado. Quando o extraordinário excita sua des:o ntíança, São José intervém, e lança
sôbre os acontecimentos o véu de sua obscuridade'
Tôdas as suspeitas do inferno sáo desbaratadas, até o
ciia em que fazendõ resplandecer a sua fôrça, o Redentor ex.iràr, dirigindo-se ao mundo na pessoa de São João: "Ecce

Mater tua. "
Eis aqui a vossa Mãe ! isto é, a Virgem , a
miga
- do inferno, a Mãe dos vivos!

eterrra ini-

Nêste momento, Aquela que o demônio julgava simplesmente uma mulher piedosa, a viúva do catpinteiro,
ãdiarrtr-re até à cryz, coloca seu pé triunfante sôbre a cabeça
da serpente, eo mesmo tempo que seu Filho, moribundo,
lança à rcrra êste grito: "Tudo está consumado!"
Nêste momdnto, Lícíter perturbado, sob a pressão do
pé da Imaculada, esforça-se em v'ao pata morder-lhe o calcanhar. Debalde torce-se o monstro, dobra-se sôbre si mesÍno .
o pé virginal torna-se cada vêz mais pesado. ' '
mais esmagador.
Horror e confusãol estamosvencidos! ... brada o inferno inteiro. A viúva do Carpinteiro triunfou sôbre todos
nós... Ela é aYirgem anuncíada, e o seu Filho é o Filho
de Deus!
. Tal é a divina estratégia de Dus, e a parte augustà
que nela cabe -a São José.

III

-

CONCLUSÃO

Qrr. Àpóstolo vibrante e convencedor teria sido São
Quern melhor que êie podia Íalar de Jesus e de Maria,
podia transmitir ao mundo as belezas, os encantos do Re-

José

!

dentor e da divina co-redentora? E entretanto, nada: nem
uma palavra, neÍn um gesto que nos deixe, ao menos, entÍev?r os pensamentos e a admiração do Santo Patriarca!

I
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Nada. . . porque José en predestinado, não a ser o ,luzeiro
e o Apóstolo do Verbo Encarnado, mas sim o véu e a sombra dos divinos mistérios, operados em redor dêle e debaixo de sua cÍireção.
São José foi, dêste modo, o digno chefe da Sagrada
Família; foi digno espôso de Maria; foi digno Pai espiritual de Jesus; São José foi tudo isso !
Foí mais! . . . Foi o véu que Deus estendeu sôbre o
Filho único: debaixo do qual quis esconder a beleza ideal
t
e a virgindade sem sombra da Mãe de Deus.
O' José! como teu papel é pouco compreendido! Tu
és, verdadeiramente, o santo desconhecido!
Possas tu, ao menos, ser apreciado e querido, conforme o mereces, pelas almas, que desejam amar e servir l
Jesus

!

PÀTROCÍNIO DE SÃO JOSÉ
(Quafio-feira depois do segundo Domingo da Páscoa)
O Culto de São José, nos úitimos tempos, recebeu solene aprovação.
O Santo Padre Pio IX, que tanto fêz em honra da
Virgem Imaculad a, não se esqueceu de seu santo Espôso.
No dia da Imacuiada, em I 870, querendo asseguÍar para
a Igreja novos auxílios do céu, proclamou Sáo José padroeiro universal da Igreja.
S, S. Leáo XIII, exortou, diversas vêzes, os fiéis a,
recorreÍem à proteção. dêste santo.
S. S. Pio X, em 1909, aprovou as ladaínhas de São
José, autorizando a sua recttaçáo pública.
S. S. Bento XV, em l9L9 ap(ovou o Prefácio próprio

do santo.
S. S, Pio XI não exoÍra menos os fiéis a recorrerem
a São José nas tribulações da hora presente.
l\ festa do Patrocínio de São "Tosé data de 1680 e foi
instítuida pelo Papa Inocêncio Xi.
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EV.+NGELHO (Lucas

I3I

II. Zt-24)

21
Naquele tempo, aconteceu que, como todo o
- batizado, sendo bqtizado também Jesus,
poüo fósse
e, estando em oração, abriu-se o céu.
22
e desceu sôbre êle o Espírito santo em forma de
pomba, e- ouuiu-se do céu estq uoz: Tu és o meu Fitho díleto: em ti pus as minhas complocências,
23
E o mesmo Jesus,
:inha cêrca de trinta
- çonsiderado filho de entõo
anas e era
José.

I

I

--1

26:
DIG^Àü/D

ADE

E

INSTRUÇÃO
S4LNTIDADE DE S. JOSÉ

Numa síntese adrnirável, o Evangelhc desta festa póe
diante cle nós: O Fiiiro de Deus, e o Fiiho do homem, na
úníca pessoa Ce Jesus Cristo.

Pot ocasião do batismo de penitêncio, que o Salvador
dignou reczber de seu píecuísor, Deus o proclama seu
Filho dilet-o, e, narrando êste faic, o Evangelista nos mostra êste Filho de Deus, consideraCo coriro Filho de José,
Era o Filho espiiitual de José e filho verdadeiro da
Se

Êx dignidade de São José.
I
ssntida(Íe.
II-Asua
I _- A DIGNIDADE DE SÃO JCSÉ

dade de São José.

Êle tem uma Parte em todos os títulos de honra, conÍeridos a Maria Santíssima.

I
O
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Ela é \Ãáe; José tem o nome de Pai.
Ela é R.ainha dos patriarcas, profetas, apóstolos, mârvirgeÀs: José também pode ser chamado
tires, confessores e 'ordens.
estas
rcí de tôdas
A comunida de de bens e rLqtrezas é mais legítima ai1.da que a comunidade de honras.
Os tesouros de Maria pertencem também a José'
Ora, o tesouro, o grande e único tesouro de Maria é
Jesus, o Filho de Deus feito seu próprio Filho. Espôso verdadeiro de Maria, José recebe uma dignidade náo menos admirável; passa como sendo pai de Jesus e recebe êste nome,

conforme lemos no Evangelho:
Julgando-se que era filho de José (Lucas III. 23).
Não é êste o carpinteirol (Marcos VI. 3).
Não é êle o filho de José ? (João VL 42) .
Santo ,\gostinho observa a respeito:
Sômente aquêles o julgavam pai de Jesus, $orqoe ignoÍavam a concepção divina do Salvador, porém o ncme de
pai lhe compete e the é dado pelo Evangelista: Seu pai e
rnãe estavam admirados (Lucas II. 33'), e pela própria Vírgem Santíssima: Eis que teu paí e eu te procurávamos cheios
de aflíçáo. (Lucas II. 48).
' Não é sem um desígnio de Deus que S. Lucas e a Santíssima Virgem, falando sob a inspiração do Espírito Santo,
dáo a José êste nome.
Tal nome de pa.i náo era um título váo,
uma função real, uma autoridade, todos os d
José não era o pai natural de Jesus, mas pai
seu mattimônio com Maria Sma., pelo seu
cuidados.

. Êle havia adotad'o o Filho de lVlaria,

sua espôsa, como

Maria e do próprio Jesus, Aliás, São Paulo nos ensina: pelo
casamento o homem torna-se o chefe da mulher: Caput mu-

\
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Iierís vir (I Cor. XI 3) e embon a Yírgem Sanra, pelo seu
voto de virgindade fôsse líbertada do dever matrimonial, el.a
lhe devia, entretanto, como chefe de familia, submissão no
govêrno doméstico.
E' por isso que Deus, tendo qualquer ordem

mitir à

a

trans-

Família, dirige-se sempre a José, como
quando lhe comunica a faga para o Egito, a volta do exílio,
a imposição do nome de Jesus, sendo que esta última foi
também dirigida a Maria.
Tal superioridade de José estendia-s e até, sôbre o Menino Jesus: é o próprio Evangelho que nô-lo atesta, díz*o.do que Jesus thes era submisso.
E' um fato, embora não seja um direito. De direíto, Jesus
cristo não está subcrdinado í criatura alguÃa, porém, quis
livremente e pa'.a melhor rcalçar a dignida?e de josé, obedecer-lhe em tüdo, ccrtrxo a um'superior", honráio como a ugr
pai verdadeiro.
Sagrada

- Espôso de lúi'ia, pai ecpiritual de Jesus, representant€
da autoridade do Pai celãsre, íal é a rríplice auréolã, qo. ilo.
mina a fronte gloriosa de s. José, e fêz dêle o homem incompatâvel, o maior dos santos, o maís glorioso dos pattiarcas.
II _ À SÀNTIDÀDE

DE SÃO

JOSÉ

Passando da dignidade à santidade de são José, podese afirmar, sem hesitação, que tendo sido o mais elevado em

mérito, foi também o mais heróico na prâtica da virtude.
E' uma consequência das inefáveis funçóes, que lhe
toram confiadas como Espôso de Maria, pai espirilual de
Jesus e representante da autoridade do Paãre Etãrno sôbre
o seu Filho Encarnado.
E' de regra nas operações divinas que, confiando Deus
uma missão providencial e santa a uma criatura, comunicalhe graças e privilégios exigidos por êste ofício.
O Evangelho dizendo-nos que José era um homem
justo (Mateus I. 19) mostra claramente que era adornado
de tôdas as virtudes. Aliás o próprío Evangelho nos aponta,
em diversas circunstâncias, a ptâtíca das virtudes na pessoe
I

f
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tíe José. Faz-nos enttever a sua modetaçáo e a admirável
prudência em percebendo o estado de Maria após a Encarnação do Filho de Deus; a sua fé e a sua obediência recebendo ordens de Deus. Não é sublime esta saída repentina
para o Egito?

O anjo lhe ordena que fuja de noite, que patta para
üm país estrangeiro, Ievando consigo a máe e a ctiança,
como se o Céu nada pudesse Íazer em fav<lr desta mulher,
que lhe dizem ser a Mãe de Deus.

E êste menino, que êle deve reconhecer como único
Deus verd,adeiro, nem sequer pode defender-se dos inimigos,
que lhe ameaçam a existência. . .

Tudo isso seria capaz de Íazer vacilar uma fé menos
tobusta que a de José. E entretanto, nem uma objeçáo caí
de seus lábíos" nenhuma dúvida penefta em seu espírito: êle
crê, adora em silêncio e parte, §em esperar o dia. Nada nos
revelou Deus, da santidade de S. José, nem da sua glória,
nem de seu poder, de modo que estamos reduzidos a simples conjecturas, porém, tais conjectuÍas se apoiam no Evangelho, dedazem-se dos fatos ali narrados.
,4 gl&ia é a coroaçáo da graça e da santidade:
Soares, e com êle os teólogos, pensam que S. José
morreu antes da Paixão de Jesus Cristo, e foi ressuscitado
por êle, sobrepujando, em glóda, os Àpóstolos e o próprio
João Batista.
São Francisco de Salles julga que S. José está no céu,
em corpo e alma, merecendo o culto de dulia mais elevado.
O poder de S. José deriva da sua glória. Não há dúvi{a, diz S. Bernardino de Senna, que Jesus Cristo, no céu,
não tenha diminuido, mas sim aumentado, a dignidade e o
poder de intercessão, de que havia cercado, na tetta, seu Pai
adotivo. S. Bernardo diz: À uns santos Deus outorgou a
honra de serryirem de padroeiros em certas circunstâncias particulares; São José, porém, recebeu o poder de socorret-nos
em tôdas as necessidades e de defender todos aquêles que
recorrerem a seu patrocínio.
E' a ruzão porque o S. Padre Pio IX o proclamou
padroeiro da Igreja universal.

I
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CONCLUSÃO

.

Terrninemos com as- palavras cio Santo Padre Leáo
dando as razóesr eu€ justificam o Patrocínio universal
de São José.
"À santa casinha, que José governava com lealdade de
paí, continha as premissas da Tgreja nascente. " Do mesmo
modo que Maria Santíssíma é a Mãe da Jesus Crisio, é também a Mãe de todos os cristãos, que gerou no Calvário.
Jesus Cristo é como o primeíro dos cristãos, os quais,
pela adoção e redenção, são seus írmãos. Tais são as ruzóes
por que o santo Patrtarca considera como the sendo particularmente consagrada a multidão dos cristãos, que com-

XIII,

Igreja de Jesus Cristo. Santo Ãfonso de Ligório drz que -o
pátrtcínio de São José pode, sobretudo, alcançar-nos. três
grandes graças, de que Precisamos:
A remissão dos pecados, que tería obtido de
t

N.

S.

durante a vida, para algam pecadoÍ que o implorasse.
2
O amor de Jesus Cristo, a quem tanto amava.
3 - A morte preciosa que meÍeceu, tendo a felicidade de-expirar entre os braços de Jesus e Maria'
Consaigremo-nos, pois, a S. José, nêste dia, e implore-

mos o seu poderoso Patrocínio.

ÀNI.INCIAÇÃO DE MARIA

(25 de Maryo)
Deug, tendo <Íecretado enviar o seu Filho a

podia fazê-lo de quatro modos:
a) Criar um coÍpo para êste/ Filho,

êste

como

mundo,

cría

a§

almas.

I

b) Formá-lo de uma matéúa preexistente, como o
corpo de Adão.

I
I
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\. c) Fazê-lo gerar Por meio de dois cônjuges, como
acôntece aos homens.
"--'
i1 Fazê-lo Ílascer, milagrosamente' de uma Mãe VirgeÀ: . itto é o próprio-do.Filho de Deus'

Tendo escolhido Maria para ser esta Mãe-Virgem de
seu Filho único, Deus podia comunicat-nos i o mistério da
Encarnaç áo óe três modos:
a) Fazendo-o diretamente, sem intermediârto, como
falou aos nossos Primeiros Pais'
b) servindo_se <ie o*, criatura humana, coÍno falou
aos Judeus, Pela bôca dos Profetas'
c) Eniiando um anjo, :omo fêz rra ocasiáo da Anuncíeçáo.

Convinha que mandasse o anjo, diz Santo Tomás, por

três razóes:

ordem habitual que a vontade de Deus seja
por meio dos anjos'
b) um anjo das trevas havia seduzido a primeira
muihei, Eva, . pot ela, perdido a raça humana; um anjo
da lgz C,evía colaborar ,ro ..ugrte desta hurnanida<íe.
c) um mensageiro celeste convinha à virgindad... d9
Marr., havendo estre-ito parentesco entre a pvteza angelical
e a pureza v:rtgv..al.
GAO anjo enc:irregado desta missác, chamava-se
era
o
qual,
diz
Bernardo,
S.
o
Deus,
de
o.,
fôrç;l
BRIEL,
anjo da guarda de Maria Sma.

q) E'

transmicid.a aos homens

EV

ANGELHO (Lucas I. 26-)8)

E l,.estando Isabet) no sexto mês, foi enuiado
por Deus o anio Gabríel s uma cidsde ds Galil,éíq, chamaca
26

Nazaré,

a umct virgem desposada com um uorão, que
eta
se chamaua José, du casà c{e Da.uí, e o nome da Vírgem
77

María.
e,ntrando o anjo onde ela estaua, disse-lhe:
cheia de graça: o senhor é contígo: Bendita
etntre as mulhetes.'

E
Ãze,-(-Maila),
28

és

tu
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29
E ela, tendo outlido estas cotlsos, tutbou-se e
discorria -pensatiua que saudação seria esta.
3
E o. anjo.lhe disse: Não temas, Maria, pols
achaste -graça díante de Deus:
31
si5 que concebertís no üentre e darás à luz um
fílho, e pôr-lhe-rís
o nome de JESUS"
32
E,ste serd gcande e serd chamado Filho do Ãltíssimo, e- o Senhor Deus lhe darô o trono de seu pai Daoí:,
e teinará etêrnamente na casa de Jacó,
3'3
e o seu reino não terd firn.
34 - E Maria disse ao anjo: Como se forá isso, pois
eu não conheço
uarão?
35
E rcspondendo o anjo, lhe disse: O Espkito
- sôbre tí, e a oírtude do Altíssimo te cobrirdy
Sdnto deserd
com o sua sombra. E por isso mesmo, cr §anfo que hd,-de nascct de tí, erd chamado Filho de Deus.
Eis gue também Isabel, tua pdrenta, concebeu
36
um filho-na &ta oelhíce: e êste é o sexto mês da que se diz
estéril.

38
18 -

a Deus nada é irnpossíuel.
Então disse Moría: Eis aqui a e*toaa do Se- em mim segundo a tud palaua, E o anjo afa§ahor, fqa-se
tou-se dela.

I

Porgue

r
27."
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O MISTÉRIO DE NÃ.ZÀRÉ
O Evangelho do dia narua o glorioso acontecimento da
vinda de um anjo à terra em nome de Deus, para comunicar à humilde Virgem de Nazaré, que o Àltíssimo a bava
escolhido paÍa sq a Mãe de seu Filho. À nauaçáo é diviaamente enternecedora. Basta percoruê-la, medítâ-lat partz
penetrar, s€não compreender, o mais sublime mistério do
amor de Deus para com os homens: a Encarnaçáo.
Meditemos, um instante, o desenrolar desta cerrsr €xB.
minando:

I
Ã menEagem do Àrcanjo.
II _- O consentimento da Virgem.
I _ À MENSAGEM DO ARCANJO
Era no dia 25 de março, provàveknente, ao ruiat

da

aurora.

Em Nazaré, numa humilde ermida, no fundo de pequena cela, estava de joelhos uma Virgem implorando -ao
Àltíssimo que mandasse ao mundo o Salvador prometido.
Era jovem, bela, com tôdas as graças dos 15 anos, com
todo o amor de seu coração virgem, com todos os atrativos
cía sua imensurável santidade.
Orava, suplicava, as mãos docemente juxtapostas sôbre
o peito e olhar como penetrando 'a ímensidade do Íírmamento. . .
O olhar de Deus estava fíxo sôbre esta pvreze supli-

L-

I

,

I

i
I
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caltte. . . e a prece, que brotava desta alma cbeía de graças,
comovía o seu coruçáo de pai da humanidade.

Era chegada a hora da hbettaçáo,
Gabriel, um dos arcanjos gloriosos, deixava o céu e
baixava à terua, vinha transmitir a mensagem, que o Altíssimo ihe havia comunicado. . .
Êle desce. . . sigamo-lo.
Êle vai à Galiléia eírl direçáo de uma aldeía esquecida,
chamada Nazaré, para a'pequenina ermida, onde ora e suplica
uma jovem de 15 anos, desconhecida do mundo, admirada
pelos anjos.
Â, vírgem eta Cesposada, porérn, conÍorme o costume
judaico, não cohabitava ainda com o eqpôso, o carpinteiro
José. O arcanjo luminoso, sob forma humana, o semblante
resplandecente, usava uma veste dourada como a aurora, que
despontava ao longe. Numa atitude solene, como convinha
ao embaíxador do Àltíssimo, apresenta-se diante da Virgem
em oração. ..
' Êle fíca em pé, inclina-se levemente, e, doces, como as
pétalas perfumadas <Ías Íosas matinais, caem de seus lábíos
estas palavras estranhas:

,\ve, (Maria,) cheia de graça, o Senhor é contigo,
bendita és tu, entre as muiheres
À virgem levanta a cabeça, pe*trbada ao ouvir esta
estranha saudaçáo; não se perturba com a pÍesença do anjo,
porém, com tal saudação ciirigida por um anjo a uma críatura mortal.
Há uma espécie de luta interior efltre o espírito do
anjo e o espírito da Virgem silenciosa, cheia de graça e de
t:uz. O anjo, como enviado de Deus, quer elevar a virgem,
paru Íazê-la entraÍ no caminho mais sublime, que pode
existir; e a virgem recolhe-se em sua humildade, esconde-se
em seu nada. Ela sabe que é um anjo quem fala, e que sua
palavra é a expressão da verdade mas não pode aceitar esta
palavra, pois expríme para ela louvor e gr.andeza,
Ã, virgem fica silenciosa; r;ttr, e escuta.
E' a segunda fase desta cena divina.

I
O

O lurninoso

trou a

t4r
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atençáo
transmitir-1he.

arcan'jo, pelas prímeiras palavras, concen-

da virgem sôbre a grande revelaçáor

QUê ia

Então, clara como luz do sol, que banha as culminâncias cÍas montanhas, o arcanjo deixi ouvir a grande mensagem, que vern trazü ao mundo.
Não temas, Maria, poís achaste graça diante de Deus;
eis que conceberâs e darás à laz um filho e lhe parás o nome de Jesus.
iVlaria, a virgem doravante gioriosa, cujo nome ecoarâ
através Co mundo, como um símbolo de paz e de ternura,
não se perttrba rnais: cornpÍeende tudo. Passando acima dos
subliures destinos, que o anjo acaba de revelavlhe e que não
a desiumbram, ela se lembra de seu grande tesouro: a con..ervação da sua virgindade, que havía. consagrado ao Senhor.
O anjo the anunciou que seria máe. . . porém, ela
havia jurado a Deus conservar a sua virgindade; eis porque humiide pergunta brota de seus lábios virginais: como
se fará isto, pois eu não conheço varão? Ela não duvida da
onipotência <iivina, e sabe que Deus. pode conciliar êstes
dois extremos; mas como se fatá, isto?
E' o terceiro triunfo da virgindade!
O primeiro foi Ílo templo, quando ela fêz o voto de
virgindade. O segundo na ocasião da sua uniáo virginal com
José. O terceiro é o heroísmo de preferir a virgindade à própria honra de ser mãe de Deus. Esta simples frase: Como se
farâ isto, pois eu hão conheço varâo? é como o Evangelho
da virgindade. O anjo anuncia à terua a Encarnação do Filho
de Deus; Maria anuncia ao céu a virgindade da futura máe.
Ohl terral ufana-te de tua filha!
Se Deus desce, é sob a condiçáo de passar debaixo do
arco de triunfo da virgindade.
Legião Ce virgens, preparai-vos, levantai-vos. . . Maria
desfraldou o estandarte, que vai conduzir-vos ao triunfo!

II

-

O CONSENTIMENTO DÀ VIRGEM

O anjo vaí

responder à pergunta de Maria.

I
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Ela petguntou pelo camínho escolhido poÍ Deus, para

a sua obra.
O Àrcanjo inclina-se

executar

mais profundamente, e, fitando

a

O Espírito Santo virá sôbre tí, e a Virtude do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra, e por isso o Santo que há-de nascer de ti,
será chamado FíIho de Deus.
O mistério está desvendado: Maria será Mãe e
sua futura Raínha, coü1. suprema veneração, explica:

!
, -..
Santo será o teu fruto, O' Virgem-Mãe!
Ainda aquela Mão Onipotente, que tirou de um seio
estéril o Precursor João Batista, tíratâ de um seio puro e
virginal, o Messias, teu Filho. .
Jesus será o teu fruto.
Tu ó Mãe, serás a sua flôr!
O Arcanjo calou-se.
Deus dâ a Maria o direito de deliberar.
Envia-lhe um anjo, não sômente para tevelat-the a
amor e seu poder quetem executar,
grande obra, que
-pa:i2o seu
entrar em negociaçóes com a criatura esãorno também
colhida, mas livre.
A Vitgem delíbera! . . . Oh! apenas um instante, cheia
de emoção, de humildade e de amor.
Dàus espera a resposta, o mundo espera, o anjo espera'
E levantando a fronte gloriosa, já coroada pelos dons
imensos de Deus, abrindo o coração cheio de graças, e os
lábios que devem decidir a sorte do mundo. . . Maria, com
um ,.àto de tnefâvel humildade, deposita nas mãos do
radioso Àrcanjo
-a as palavras da salvação:
Eis aqui .r.rãoa do Senhor! faça-se em mirn segundo
Virgem

.

a tua

palavra

!

Esta palavra virginal de humildade e de obediência produziu nos mundos um frêmitb desconhecido. O céu e a terra
sentem-se comovidos, como

dois irmáos que se encontram

após uma longa separação!
Tendo recebido esta resposta, o anjo se inclina mais
rudiatte que a auÍora, que começa a dourar o perfil das colínas, e retira-se. Retira-se t pzta ceder o lugar ao Redentor,

que

desce

O
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Qu. se passou, então, na humilde ermida de Nazaré?
São João no-lo revelou, numa frase que é a mais bela
.da língua humana:

O Verbo

dizer:

.

se Íêz carne e habitou entre nós!

O

que quer

O Verbo ou Palavra eterna e substancial de Deus, seu
próprio e único filho, tomou a f.orma de um corpo, do sangue
puríssimo de Maria! Era a Encarnação.
Esta encarnação compreendia duas cousas: A descida do
Filho e a sua união verdadeira a nossa carne. Descendit de
coelis et incarnatus est, diz o Símbolo de Atanâsio. À descida
do Filho de Deus é admiràvelmente descrita por S. Dionísio:
"O Fiat de Maria, diz êle, fêz cair Deus em êxtase.'
O êxtase é um transporte suscitado pela visão de uma
beleza atraente, qae Íez um sêr sair de sí mesmo. Ora, a
beleza da Virgem, a sua prlreza e a sua humildade encantaram o Coração do Filho de Deus, Íizeram-n'o sair de sí, cau
em êxtase até, no seio de Maria.
E, nêste seio, o Fíiho de Deus une-se a nossa carne. São
Bernardo canta em um de seus hinos:
"Contraxit se Majestas", a Majestade divina contraiu-se
para unir-se à nossa natvreza, para tornar-se um de nós. No
seio de Maria o Imenso se fêz pequenino. O Verbo divino,
que era atê, àí, gomente o Filho de Deus, tornou-se, por
-''i
Maria, o Filho do homem.
Oh! inefáveis mistérios! prostremo-nos de joelhos, para
agradecermos a María por seu fiat mihi, para agradecermós a
vinda do Salvador, e exaltarmos a Virgem gloriosa, centro
e instrumento dêstes grandes mistérios de salvação.
QUINTA-FEIRÃ SÀNTÃ
Ã Quinta-Feira Santa é consagrada à comemoraçáo da
última ceía: é o aniversârío da instituição da Sagrada Eucaristia. O que distingue êste dia dos demais dias da Semana
Santa é:
A Missa solene, úníca em cada igreja;

I
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bênção dcs santos óleos;
procissão para o

Altar da

exposição;

desnuciação dos Àltares;
Lava-pés.

Para que seja mais frisante e s"tgestiva a rccoÍdação da
Ceia suptema, em que Jesus Cristo, consagÍante único, deu,
.om suàs própria.s mãos, a Cornunhão aos Apóstolos, a fli'
brica autcitza apenas Bma missa en: cada igreja. Os demais
padres assistem a ela revestidcs de estol ai rccebem o Pão evcaiístico, 6is11i1:rr-ido, pelo celebrarte, que é, regularmente, o
mais elevado na hterarquia eclesrásttcer.
À missa corneça nlim tom jubiloso até ao Gloria in ex'
celsis Deo. Aí se tocam os sinos, que emudecem depois, até,.
ao GLOR.IA de Ã.lleluia.
r-rs ciuzes, veiaias no Dcniingc, da Paixão, conservamse cobertas com o véu Íoxo, menos a do Altar Mór, que fica
coberta com um véu branco. Dulante c día hâ a aclonçâo cio
Smo. Sacramento guard-ado iio "sapulcto". Nenhum católico
deve deix ar ie ir passar trfia rneia irora de adoração aos pés
de Jesus sepl;.ltadoi TcCcs devei-s ter a peito sucederem-se, de
día e,de náite, nê;ie pôsto ie trronra , pa.{a prestar as suas homenagens a Jesus Crisco, Ce noite scbretudo, quando começou
a sua dolorosa paixáo no hot.o do r3etsâmani. À leitura do
Evangell:o da áiur, é fetta taÍTLbéÍn rra cerimônia do LAVAFÉS. Citemos aquí o Evangeiho da Instituição Ca Eucaristia:

,EVllliGELíIO ([-ucas X](II' 14-21)
E cheqada a hora, Jes;ts pôs-.se à mess, e com
I/r
êle os doze Apostolos,
E dísse-Íhes Tei-rho desejado atdentemente
15
esta Pd.scol, aíltes de sofret:
comet conuosco
parÇue uos digo que não mais a conterei, oté
1ó
- cumpit no reino de Deus'
que eia se
E depois de tomar o cá,lice, Ceu graças, e disse:
L7
tomai, e -dístribuí-o entre uós.
psyqus uos decíaro que não tornarei a bebet
18
do fruto. da uide, até que chegue o te'íno de Deus'
19

-

E ciei:oís

I

I

de iomqt o pãc', deu graças, e o parttu,
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e deu-lhes, dizendo: lsto é o meu corpo, que é dado pot aós:
fazei isto ent rnernóríe r,1,e mim.
?.0 To;nou da mesma sorte o cd.líce, depoís de ceqr,
dizencio: Êsre cdl!çe é o \louo T'estamen[o em meLt vJngue,
que

será,

derrqmqdo por uós.

28." INSTRUÇÃO
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O SÀCRÃMENTO DO ÃMOR
ceia legal estava terminada.

De repente, Jesus tomou em suas mãos um dos pães

âzímos, que havia fícado na mesa, benzeu-o, e, leyarrtando os
olhos paru o céa, deu-o a seus Apóstolos, drzendo: Tomai
e comei, isto é o meu corpo !
Profundo sílêncio acolheu estas palavras: silêncio de
admiração, sem dúvida, mas também de fé humilde e submissa, porque todos conservavam a lembrança da promessa
Íeíta à margem do lago: O pão que darei é a minha catnê
para vida do mundo. Minha caríLe é verdadeiramente comida
e meu sangue verdadeiramente bebida. (João VI. 52).
Meditemos hoje, estas palavras divinas, no dia mesmo
em que foram pronunciadas por Jesus, rcalizardo o maior e o
mais estupendo dos miiagres: o da transubstanciaçáo do pão
em seu coÍpo, sangue, alma e divindarr'e. Vejamos:
I
O fato da instituição.
II - O amor que a ínspirou.

-

I

-

O FATO DA INSTiTUIÇÃO

Nínguém duvida,

o Mestre

acaba

de reabzar a

grande

promessa.

Entre nós, quando se dá cumprimento a um acontecimento memorável, êste se anuncia com gran de alarde, cetca.
se de aparato, que o põe em destaque, descrevem-se-lhe corft
palavras elogiosas as belezas, os benefícios. Jesus não quer
Íazer como os homens; Êle quer agir como Deus; ora, é próprio de Deus fazer urna grande obra com poucas palavÍas ou

I

r
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:asões. O que Jesus vai fazer nio é nada menos do que um
'ato criador. Sem discursos preparatórios, sem explicações elogiosas, êle toma o pão, e o transforma em seu próprio corpo.
À palàvra divina realíza o que significa. No comêço do
mundo, Deus havia dito: Faça-se a lazt, e a luz surgiu do

nada!

sôbre o túmulo de r,ázaro, morto e sepultado, Jesus
havia dito: Lázaro, sai! e Lâzaro voltou à vidã.
sôbre o cadâver do jovem de Naím, Jesus havia dito:
Jovem, levanta-tel e o mancebo reviveu.
Jesus diz simplesmente sôbre o pão, que tinha nas
- Àqui,
mãos:
Isto é o meu corpo! e é verdadeirair.rt. o seu coÍpo
adorável, real , vivo, capaz de multiplicar-se infinitam.tri..
^ Que -simplicídade ! _ Que clareza nestas palavras! eue
ausência de fraseados! Que autoridade divini!
Scnte-se no tom da voz, na majestade, na ausência de
palavras supérfluas, que tal frase é críadora. Dísse; e isto é !
Nenhuma objeçáo é possível. E' a clareza do raio, e o espírito
atemorizado nada tem a objetar, disse um dos fundadores do
protestantismo, Melanchton, num momento de sinceridade.
Quando o Salvador propóe comparações, pará.bolas, usa
de expressões tão claras que sejam compreendidas por todos.
Aqui, sem nada prcpatar, suavizar, explicar nem antes, nem
depois, êle disse simplesmente: Isto é o meu corpo t e é verdadeiramente o seu corpo adorável.

II-OAMORQUEAINSPIROU
o mistério da presença real de Jesus cristo é tão grande,
que deslumbra o espírito humano.
_ Pensar que Deus vai mudar esta Hóstia em sua própria
substância, que vai ficar no meio dos homens, que pretende
ser o alimento das suas almasl Mas, em recompensa de que,
Jesus opera tal milagre ? Que é que Íêz o mundo para Jesus,
para merecer tal recompensal
Quando o doce Menino, o Filho de Deus, o-"'Verbo
Eterno baixou à terra, êste mundo o recebeu e o hospedou do
qrodo pior possível, num estábulo, entre dois animâis; e no
fim da sua vida, hâ,-de pregá-lo vivo num a crvz, entre dois

I

I
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Herodes procuÍou dar-lhe a morte, e outro He'

farâ passar por louco. Uns tentaram precípttâ-lo sob'
um montão de.pedras. Ah ! Senhor, será possível, que apos'
tais maus tratos, insultos e blasfêmias, instituas para os homens, um Sacramento táo inefár,el! tão divino! Tu, Senhor,
que és o pão dos anjos, tu consentirás em tornar-te o pão
dos ingratos? Àhl lembra-te, Senhor, do que disseste um o'ia
à Can-anéía: Não é bom tirar o pão dos filhos e tançâ-lo
aos cães (Mateus XV. 26).
Como é que tua majestade e santidade podem resolverse a efltrar na trôca de um Judas? na al.ma de um Lutero?

rodes

no peito de um Voltaire,
Como é possíveI qu
por indigno qoe seja, bai
ã. teu Pai, ité as mãos
ínsondável! E êste mistério
com os homens.

ote,
seio

éúo
chama-se i o amor de Deus paru

,k**

Quem aprofundará êste abismo ?

Deus diiexit mundum

E'

o

infinito . .

Sic

!

Cuço a voz de Jesus ressoar a meus ouvidos, e murmurar, triste mas amoÍoso:
Ãh, eu o sei, muitas vêzes a minha morada serâ um
tabernáculo grosseiro. .
A minha igreja será rústica, deser La . . . Â.té nas grandes
soleni<íade, muítos maus cristãos me voltarão as costas. . .
Outros permttir-se-ão insolências e ultrajes. Heréticos e geÍLtios me iançaráo corno pasto aos animaís, nas Íuas e nas cloacas. Outros feriráo as minhas aparêncíaS com punhais. Serei
na Hóstia Santa, coberto de escárneos, esmagado aos pés, lançado ao fogo. Eu sei tudo isto ! Não importa. Se os homens
.ão irgtrtoi, eu não deixarei cle amá-los; a sua maldade não
orn rrá a minha misericórCia! Quis legem dat amanti?
Eu quero arrLaí até ao fim. . . e amar sem limites. Se
.
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Tomás, os São Boaventura, os Santos Ãfonso de Ligório, os
São João da Cruz, os Francisco de Sales, de Àssis, de Xavier, os Inácio, os Domingos, os João Vianney, me f.aráo
esquecer a tíbieza, a maldade e o desprêzo de milhares de
outros!. . .
Por amor <iestas almas puras, eucarísticas, porei as minhas delícias em morar com os homens. (Sal. 8-31).
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CONCLUSÃO

Eis o que a Igreja nos apresenta na festa da instituição
da Sagrada Eucaristia: o amor infinito do Filho de Deus, condenando-se a sí mesmo a ser o prisioneiro de amor, dos
nossos Tabernácuios e

o aiimento de

nossas almas.

Como prísioneiro êle quer ser visitado.

Como alímento, êle quer ser comido. No día de hoje,
aproveitemos a ocasião para fazer-lhe uma visita prolongada,
em seu sepulcro, onde êle jaz \rivo, amoroso, esperando a
gratidáo de seus filhos. E durante êstes dias Santos, façamos
nossa Comu"nhão pascoal, recebendo êste Jesus em nosso

a

cotaçb, como a nossa luz, nossa fôrça, a nossa consolação.
,{mor com amor se paga.
Sic nos amantem, quís non redamaret!

O LÀV,\-PÉS
(Quinta-feira Santa)
O Lava-pés, ou mandato, é uma cerimônia que tem por
fim lembrar a cena tocante de o Salvador lavando os pés a
seus Àpóstolos, antes de instituir a Sagrada Eucaristia. Em
Roma, o Papa lava os pés a doze sacerdotes. Nas Catedrais,
o Bispo lava os pés a doze pobres. Nas paróquias, os Vigários escolhem, geraímente, doze meninos, aos quais lavam os
pés, enxugam e beijam-nos, em lembrança do ato idêntico de
Jesus Cristo. Com estas cerimônias, o Salvador quis ensinarnos duas virtudes essenciais para a recepçáo da Sagrada Comunhão: a pvreza e a humildade. O Sacramento, que, comuaica esta dupla gtaça, é sobretudo a confissão.
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XIII. 1-16)'

(que deoe ser cantado antes dtt cerimônia,
e que conlém ler em uerndculo)
|
Era no ttéspera do festa dct Ptiscoo. Sabia Jesus
que era chegada
a hora de passar dôste mundo ao Pai, e, como
omaüa oos seus que estaüam no mundo, oté ao exttemo
os omou.
2
E feita a ceia, jd o dernônio insinuaoa no coração
- filho de Simão Iscqríotes, qLe o entregasse.
de Judas,

3

$s$snrtç que o Pai tinhs pôsto em suas mdos

tôdas cs- coisas, e que saira de Deus, e ía pora Detts,
4
leoantou-se da mesa, depôs o seu rnanto, tomou
umd . toolha,
cingiu-se.

5
laoar

Depois lançou tigua nunTa baciq, e começou a
e a enxugá-los com a toalha, com

-pés dos discípulos,

cts

gue estqoa cingído

6

Veio, pois, a Simão Pedro. E Pedro

Senhor, -tu me laüas os pásl

disse-lhe-.

7
Respondeu Jesus, e disse-lbe: O.que eu foço, tu
- egora, mas sabê-lo-ds depois.
não o sabes
Disse-lhe Pedro: Náo me laüards jamais os pés.
8
Respondeu-lhe
Jesus; Se eu fião te lauu (os pás) , não te*is
p6rte comtgo,
9
Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não sàmente os
- mas também as mãos e a ccbeça.
meus pés,
Disse-lhe Jesus: Ãquêle que se laoou não tem
10
- de lauar senão os pós, mas todo êle estó límpo.
necessidade
E oós estaís limpos, mas não todos.
E' que êle conhecia o seu troídor, por isso disse:
II
- estais limpos.
Nem todos
lZ
E depois de lauar-lhes os pes, tomou o Eeu men- tornado a pôr à meso, dicse-lhes: Compreendeis o
to, tendo-se
gue uos fiz?
Vós me chamais Mestre e Senhor, dizeis bem,
l3
potque o soúr.

O

:L 14
' 15'

taoei os pés,
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eu peis, (sendo uosso) Senhor e Mestre, uo§
lattar-oos os pés íJnE aos outtos.
Deí-ttos o exemplo' para que como eu uos fí2,

Se

d-eueís

- uós também.
assim façaís
16

151

Em uerdade, e\n tterdade oos digo; O seruo não
o seu senhot, nem o entsiado é maiot do que

- que
é maiot do
quem o enoiou
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Na vida de Jesus cristo, tudo é divinamente ordenado.
Êle ensina com as atos, como ensina pelas palavras. cada
gesto é um ensinamento, como cada palavra é uma semente,
Nesta hora, sobretudo, hora da despedída, tudo na vida
de Jesus é significativo.
Procuremos penetrar êste sentido. os Apóstolos estão
sentados à mesa, acabam de rcalizar a Ceía legal, prescrita pela
lei de Moisés, e Jesus vai inicia r a Ceía divinJ, a CeíJ de
seu-próprio Corpo, a Ceia Satamental, com que vai inaugurar o Novo Testamento. Até ai tudo era figura, sombra
de uma rcalídade futura, e agora é chegada a hora desta
realidade.

Meditemos com amor esta passagem, dívinamente terna
e ternamente humana que o Evangelho nos apresenta na cerimônia do lava-pés, considerando sucessivamàte:

I
O fato do lava-pés.
II - Os ensinamentos dêste fato.
-

I

-

O FATO DO LhVl\-pÉS

. Ã lei prescrevia que, ao termin ar a Ceía legal, os convivas purificassem as mãos.
_ os Apóstolos haviam-se levan ta,co para êsse fim. Jesus
ordena que Ihe tragam âgua. Seu oihar, l-evemente velado'até
êste momento, toÍna-se como luminoso, a sua fronte sereta e tôda a sua pessoa se
Os ,{póstolos fitam o seu
cousa de grande vai seguir
lhes faz a instruçáo legal,
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falando-lhes de seu reino, de sua volta para o seu Pai, de
§eu amor para coÍn êles, os seus amigos. Ensina-lhes também
a penitên cia, a confissão das faltas, o arrependimento e a justificação, referindo tudo à Cerimônia do lava-pés, que vai
fazer em seguida.
Terminada esta solene instrução, Jesus ordena a João
e a Tiago, o menor, que busquem água no vestíbulo, e manda aos Àpóstolos disporem os assentos em semi-círculo.
Durante êstes preparativos, o ciivino Mestre vai ao vestíbulo, retíra a sua túníca, que poderia embaraçá-lo, tanto
,.Surjoelhar-se, como para lavar os pés dos Apósiolos:
para aloelbar-se,
Apóstolor
gít a c9ena et ponit vestimenta sua" e também para melhor
assemelhaÍ-se

a um

escravo.

Os Senhores vestiam, com efeito, comprida e larga túnic1, enquanto os escravos não tinham mais do q.r. o-a
túnica estreita e curta. Eis o Salvador de joelhos, tendo uma
bacra com água oiante de si, e uma toalha na máo, indo de
um para outro dos Apóstolos, lavando e enxugando-lhes

os pés.
Jesus comeÇa
ser

por Pedro. E' o
o condutor de seus irmãos.

os

pés?

cher.e, é

o primeiro, deve

Quem sou €u, Senhor, meu Deus, -pala que me laveis
|

Um Deus todo poderoso, lavar os :és de uma vil
criatura? !. .
O Mestre abaixar-se diante de um p..rüo, como eu?! ...
Não Senlior, é impossível !
.

Ào conternplar êste Íat

mente, um sentimento de sim
teríamos agido como êle. Ped

Compreendemos menos o

que deixaram o Mestre lavar-l

I
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Sua Íé, meflos ardente que a de S. Pedro, não thes reçfie-sentava tão vivamente o D.rrt, que não se deixa ver senão sOb
a sua Íorma humana; tâo verdade é, que uma fé confusa e
vaga fica insen'sível às gratdezas invisíveis!
Jesus iava, sucessivamente, os pés de cada um dos Apóstolos, até os do traidor Judas. Quem dirá os sentimentos, que
se agítavam no coração do divino Mestre?
Lavar os pés dos outros, e sem dúvida, um ato de humildade, mas tocar. os pés sujos de um traidor, cuja alma era
mais suja ainda, devía causar ao coração de Jesus, grande
repugnância!

Mas não, Jesus é pai e mãe.
Como tal, lava, enxuga e beíja os pés do traidor, com
um sentimento de amor e'de compaixão tão grande, que dominava qualquer impressáo contrârra. Seria êste modo de agír'
de qualquer mãe, e a máe.não tem o grande coração dé Jesus,
e a dedícação dela está bem longe da sua; a teÍnlura dela não
tem a profundeza da,de Jesus. Judas! O' Judas! Será possível
que tu resistas ao contato destas mãos suaves?
Será possível que êste olhar tão maternal náo te prostre
aos pés do Mestre, banhado'em lágrimas de arrependimento?. . . Mas Judas fica indif erente. . . vê a profunda emoçáo
de seu Mestre, mas o seu coraçáo petmanece insensível. E' que
o demônío já havia entrado no coração do ffaidor, como díz
São João . Tudo está terminado; Pedro deu o seu brado de fé:
Senhor, lave-me não sômente os pés, mas também as mãos e
a cabeça. João chora de comoçáo ao ver o bom Mestre humilhar-se' a êste ponto.
Judas desvia a cabeça, náo compreende, náo ouve: é
um renegado. E' a primeira confissão indígna, pteparando a
primeira comunhão sacrílega.

II

-

OS ENSINAMENTOS

Jesus levanta-se retoma a sua túnica e volta a ocupar,
à mesa, o seu lugâi de Mestre, explicando, com voz clara e
solene, a significáçáo da cerimônia, eu€ acaba de rcaltzar. Ã,
lição é clan:

O
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fiz3 díz êle' Eu sou o vosso Senhor e
Eu vos dei o exemplo' para que
pés.
oo.tos

o que vos
Sabeis
-lrrr.i

M.rtt..

ttz, rrrirn-faiais vós também' (Joáo 13-15)'
Ã lição, que Jesus Cristo nos dá, é dupla; a primeira'
no sentioú lrtelal: é, uma lição de humildade e de caridade
iir^;;; o próximo. A segunda, no sentido espiritual, é a
'necessidade

como eu

dã lavarmos a nossa alma, ante§ de sentar-nos ao
da
sagrada comunháo.
banquete
Limitemo-nos hoje a êste sentido espiritual por combinar com o tempo da Éáscoa, que estamos atravessando. Jesus
õrirto é o Saceidote supremo, b Senhor, o Mestre divino.
.Lavando os pés a seus Apóstolos, êle thes dá uma lição
de pvreza, püÍeza-da alma, figurada pela li
p.áooo .ot Apóttolos, tôdas as suas falta
i.rrntrm daí Purificados, com'o se deve
ptias palavras divinas: Vós estais puros'
(João
XIII. 10) .
'
O Lava-pés é, pois, a imagem da purifrcaçáo da alma
e 'esta purificação é a absolvição obtida no Sacramento
da Confissáo. como os Apóstolos, nêstes dias da Páscoa,
temos de recebet a Sagrada Comunhão, a Hóstia divina,
pela qual o próprío Filho de Deus quer ser o alimento da
nossa alma.
Mas para receber êste alimento divino é de absoluta
necessidade ter a alma limpa, purifícada pela absolvição -do
Sacerdote. Ahl não digam: Eu não me confesso! . . . Não
tenho pecados!. .. Não matei nem roubei! ... Não me'conÍesso , o* homem como eu!. . . A hora náo é de objeç-ões'
nem de excusas, mas sim de arrependimento, de reconciliaçáo, de paz com Deus.
-* ,-ia=í. r
que é cefio. ora, sendo pecao
eis
somos pecadores:
^ofendido
a De ls, so Deus pode perdoar-nos'
dores, tendo
porém quem_ somos nós para
pecados,
perdoar
§O Bi. pode
do
céu e venha, pessoalmente,
Laixe
qu;
Deus
exigírmols
p.tãort-r, i.ottrs faltas; lavar a nossa alma?
NinQuem de nós merece tal favor extraordinário?
,:

guém

!

Eis poÍque

êle

comunicou

a seus APóstolos o
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de perdoar os pecados ern seu Ítome.

À

palavra

divina é
conhecida: Âquêres a^.quem p.rdoardu,
or^ j..rdor, ser-rhesão perdoados, e aquêres , qu.- retiverdes'ser-rhes-ão
---- !:^Yvu
reti'
dos
(João 2l-B).
E' claro! é positivo!

,
dar

é

pecadores: prec
^Somos
êsre
perdão é o Sacárdo

euê, poís, não haveríamos de
E' uma otdem. formal con_
scoa; ou excluamo-nos a nós

um direma sem saída. ro1o'?rÍra"""Tl;.t:m.";
::::,"t"
não o faz torna-se uÍn revoltoso.
ser
eueremos
cristãos completos:
a confissão é necessária ! Não
_Logo,
matei,

aq.uêle que

nem roubeir MaJ isto onstitui ,p."^ z mandamentos da lei de Deus: se
remos fartaáo , êrt., aáir, ,áie
bem certo que tenhamos'ão
observado o. g totros f
Não me
que
Mffif,';rX:""';

obedece
de

Delegado

Obedece

mas sim

fHJ:'â:::'
êles homen,

à auroridade do r,o-.ti,

1o-o os outros?

ffiH.ií:.

u ao homem'

_ Pois bem, não é ao homem, como tal, que o senhor
deve confessar-se, mas sim à autorídade di"iâa; ,.;;;;:
tada por êste homem: E' ao ministro de Deusf
. Queremos sentar-nos à Mesa eucarística, e esta mesa
exrge a parcza da alma.
. E'-preciso que o Ministro de Deus faça como o seu
divíno Modêlo, lavando os pés dor ..irlaorl
mateúara

confissão.

és, Jesus

por
E' ";o

isso que

Crísto díz: Eu

vos

eu vos fiz, assim vós façais
tem bem a expressão; Jeius
as como eu Íí2.
Êle
purificou
os
pés
e
a arma; o sacerdote, como Jesus,
deve purifícar as almJs.

http://www.obrascatolicas.com

O

EVÀNGELHO DAS FESTÀS LITÚR'GICÃS

III

t57
I

-

CONCLUSÃO

À cerimônia do Lava-pés, que acabamos de contemplar, tem, pois, significação profunda.
Se o exemplo do Salvador nos comove, a sua teco'
mendação deve estimular-nos. Êle se abaíxa, até prostrar-se

aos pés dos Àpóstolos; mas nos recomenda que nos prostreÍnos aos pés de seu minístro.
ÊLe íaua os pés dos seus Apóstolos: o Sacerdote lavarâ
as nossas almas.

Êie declara os Àpóstolos puros; porque foram purificados nêste banho saluiar, a palavra do Sacerdote nos puriÍícarâ e restituirá à nossa alma o que talvez petderu na peleja da vida: a gÍaça.
Êle pteparou os Àpóst ,los pa:Ía se sentarem à Mesa
Sagrada: ã aí receberam o seu próprío corpo, sob as aparêicias do pão. O Sacerdote tem o mesmo ídeal: preparaÍ
a vossa alrna paru a recepçáo da comunhío da Páscoa. Não

haja, pois, exceções entre nós.
somos discípulos de Jes rs cristo. Queremos seguir integralmente a sua doutrina, como acreditamos, integraltnente,
erÃ tôdas as verdad€s, que nos revelou' ( 1)

SEXTÃ-FEIRA SÀNTÀ

À lgreja está de lüto pela morte do Salvador'

íunções dêste dia e-stão repassadas de trisieza; náo
batem sinos, o altar desnudado, o Tabenáculo vazio e abet-

Às

to: tudo respira tristeza e desolação'
O ofício da madrugada abtange quatro partes:
I . Duas líções e a Paixão, segundo São João;
2. As orações solenes ou exortações;
'+ .
À Missa dos Pressantificados.
À adoraçáo da Craz é uma cerimônia que data do quarSe o Sacerdote quiser entrar em mais pormenores sôbre o
veja o nosso livro: " LUZ NAS TREVAS',, CâP. XIV: A
confissã-o. Aí há uma exposição sucinta mas completa dêste Sacramento.
(1)

assunto,

i
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to século. Nêste dia, apresentava-se aos fiéis a uerdadeira
Cruz,-para que a adorasJern e beijasseÍn.
No sétimo século, as igrejai
que não tinham a felici-verd'adeira
craz, paÍa reprolade. de possuir uma parte da
duzfuem as cerimônias de Jerusalém, aproveitá'vam qodquer Cruz.
A Míssa chamada dos Pressantificados, não é pràpriamente -ltma Missa por não haver consagração, e em con-

sequência: sacriÍício.

Deram-lhe êste nome poÍque Íepete algumas cerimônias da Missa, e termina pela Comunhão do celebrante, da
Hóstia consagrada no dia anterior. O têrmo pressantificado
significa: dons santificados pràviamente.

Em muitos lugares exíste a prátíca excelente, e que meÍece ser divulgada em tôdas as ígrejas, de se fazer, de tarde,

das Z até às ) horas, uma solene Vi.a-Sacra pràgada, que
termina na hora em que expírou o Salvador. Outra prâtica
edificante é fazer uma espécíe de palco, diante da décima
segunda estação, onde se representa o quadro tsiuo da morte

de

Jesus.

Uma outra cerimônia de expressáo enternecedora é. a
procissão do encantro, ou encontro de Jesus e Maria na via
dolorosa, como no-lo representa a quarta estação da ViaSacra.

Em outros lugares Íazem-se os três de agonía, alternando meditações ou pràgações, sôbre as 7 palawas do Salvador, com cânticos e orações.
se pedir no "Ãpostolado da Orado P. Machado Rocchi, S.J.. intiçáo"
tulad
horas de Agonia, ou outro livro
dêste

_

Jesus

_r'ft+.-É_,.

Outro piedoso e tocante uso, é a procissão do Bom
morto, Íeíta de noite.
Àproveita-se o mesmo palco e o mesmo quadro vivo,

'1'

:l:'l '

o
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cissão óo entêrro, com velas acesas.
Após a procissão, segue uma

ttrÚnctcns

t'59

última exortação à -conos fiéis beijar os pés de
pascoal,
indo
Íissão ã à co*unhão
Jesus morto, enquanto se poCe caÍLtat o hino da paix-ao."

l

r
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À

ADORAÇÃO DA CRUZ

À cerímônia de hoje, em sua tocante simplicidade, é
de um,simbolismo profundo, que convém compreender.
Antes de prostrar-nos oiante da imagem de Jesus Crucificado e betjar-lhe os pés sagrados, devemos compreenderoqueéaadoração.
Ãdorar é prestar a alguém o culto supremo, reservado
a Deus, reconhecendo-o como nosso Criador e Mestre. Só
podemos adorar a Deus. ,\doramos a Jesus Cristo, prestando-lhe o culto, que a Igreja chama <ie lafita (adoração),
porque êle é verdadeko Deus, como é verdadeiro homem,
unindo a natureza divina e a naturcza hwana numa única
pessoa: a pessoa do Verbo Encarnado.
A adoração, como todo ato de culto, é absoluto, quan<io se drrige ao próprio Filho de Deus, e relativo, quando
se dirige à representação do Salvador,
Jesus Cristo deve ser adorado com um culto de latria
adoruçáo obsoluto e devem ser adorados, com um culto de
latría relativo, a sua imagem e a craz sôbre a qual morreu, por
ter sido rcgada pelo seu sangue.
A êste cuito de adoruçáo relativa, juntaremos o culto
de nosso amor, expresso pelo beijo, quie depositamos sôbre
seus pés.
Falemos um instante dêste ato de beijar os pés de Jesus
Cristo, examinando:

I-Asuasignificação.
II-A
suaaplicação.

O

EVÃ,NGELHO DÀS FESTAS LITÚRGTCÀS

161

I-ASUASIGNIFICÀÇÃO

:

O beijo é a manifestação de um amor ardente.
os paig-beijam os seus filhinhos, e os filhos a seus pais,
pata manifestarem, püblicamente, a veneraçáo e o amor, que

Ihes dedicam.

oe só 4 pessoas
no. diferença na

t
,

da e São José.
Com quanta ternuÍa adoraram o menino Jesus no presépio, e imprimiram sôbre sua ftonte sagrada os beijos qú.r,tes e prolongados da sua ternura I
Eram beijos radiantes de amor e de pureza.

Uma outra criatura, teve a felicidade de aproximar os
lábios dos pés do Mestre adorável: E' Madalena . . . a
pecadora, mas a pecadora arrependida, que p(ocurou, flâ
pvreza divina de Jesus, a purificação de seus erros passados.
Madalena regou, por primeiro, os pés de Jesus, enxugou-os com a sua longa cabelefua, e depois beijou-os com
seus

efusão:

Era o beijo do arrependimento.
O arre_pendimento que lava, purifica, reabilita.
'
Feliz Madalena!
V*, quarta críatura aproximou-se, um dia de Jesus,
e saudando-o, beijou-lh e na fronte. E chegando-se depressa
a Jesus, lhe disse: Salve, Mestre; e deu--lhe um ôsculo
(Marc. 25-49).
Êste homem, em d
de olhos in_
quietos, é conhecido no
seu norne é o
símbolo da covardia, da
udas I

Judas,otraidor,o

,comoocha_

I
PE. .rúrIo

162

MÃ.RIÃ.

o próprio Salvador: lJnus ex vobis diabolus est.
(João VI. 7 0) .
Era o beijo da traição.
Infeliz Judas, predecessor de todos os traidorcs, dos
renegados, daqueles que vendem a sua alma por um miseúvel dinheiro, ou um prazü passageiro.

mou

II-ASUÀÀPLICT\ÇÃO
Eis os três beijos, que 'Iesus recebeu: o beijo da parcza;

o beijo do arrependimento; o beijo da traição.
A história do mundo se perpetua e se renova sem cessar.
Jesus, o sublime e terno Jesus, está sempÍe em frette de

nós, recebendo de suas criaturas um dêstes beijos'
lHâ, nêste mundo, almas puras, sedentas de- am.or' que.

e imitidoras de Maria

Santíssima

e

de §. José, beijam-lhe a fronte, as m;íos e os pés' com

a

se aproximam de Jesus

cxpressão de amor qtre thes
de reparar as blasfêmias, os

dos ingratos.

E' a

categori

que praticam a sua religiáo, e y
a esta pr1i^r^' o mundo. Fel\zes daqueles que pertencem
e dizep
Ã.ír^ categoria, . pod.* aproximár-se- do crucifixo
sabes,
Tu
drzía:
the
lhe com a convicção .o,., qru Pedro
Senhor, que eu te amo t

* ,r *

o segundo ,beijo foi o de Madalena, a convertida. Era
de arrepàndimento sincero, envolto em lágrimas
beijo
um
de .-oi. Cair, é sempre triste. . . Levantar-se é nobre! O
a Deus ao ponto de Jesus
*.rg"ir"."," do pecadàr agrada
-alegtia
no Céu pela conversão de
mais
qrá
na
Cristo aÍírmar
de
noventa e nove justos,
pelo
fervor
que
do
p..rdor,
o*

precisam de misericórdia;
que
- náo
A nzáo é simples. Deus é pai da misericórdia e o seu
coração se entristece quando vê um homem precipitado no
mal; poÍém, tal u'a máe, desde que o aruependímento brota
desta ãl-, ferida, êle perdoa, esquece o passad o e parece só
6entir a alegria da conversáo. Felizes daqueles que sabem.
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chorar aos pés de Jesus, e reparaÍ, pelo arrependimento, as
faltas do passado.
+* *
O terceiro beijo é o da traição. Nêste beijo parece que.
se concentra tudo o que o mundo tem de rnais lamacento e
repugnante. Se o beijo virginal de Maria, foi como que a
quintessência das virtudes e o aroma concentrado da pureza,
ci de Judas é como a quintessência do vício, da maldade, da
biaixeza.

E' um beijo traidor ! Êste beijo reg roduz-se pelos lábios
dos pecadores obstinados, dos desgraçados, que vivem mergulhados no fundo do lamaçal e não sentem nem o desejo
de se levantar, nem sequer f.azem um esfôrço para sair da
obra de Judas. Infelizes pecadores, que Jesus ainda ama,
como continua a amar o traidor, mas que não se deixam
mais comover pelos convites do amor de Deus.
III CONCLUSÃO
Vamos todos, pois, beijar os pés de Jesus!
_ Nêste préstito haverâ as três espécies de ósculos, que
Jesus sentirá sôbre os seus pés e' que o seu coração oistinguirá peúeitamente. o beijo das almas puras: êsie será um
bálsamo para o seu coração. o beijo dos pecadores arrependidos: êste será um sorriso para a sua alina agoniada.' O
beijo dos pobres e infelizes indiferentes e pecadores. . . sem
desejos de sair da sua letargia mortal, oh! êste seria um beijo
de Judas. Mas que digo, oh meu Deus... Judas?!...
Houve um na Palestina. . . no Brasil, esta raça náo
existe

!

O

brasileiro é católico! êle ama a sua religíão. .. às
vêzes não a pratica perfeitamente, por ignorância, por hâbito, raramente por impiedade. Oh, Jesus! que todos os
lábios que hoje váo depositar o seu beijo sôbre os teus pés
adoráveis, sejam lábios puros ou arrependidos, que te consolem, e redigam como S. Pedro: Tu sabes, Senhor, que eu

Te

amo

!

Longe de nós o beijo da traíçâo! . . . O nosso será de
arrependimento, que merecerâ a resposta que deste a Madalena: Muito the será perdoado, porque muito amou!

I

'

31.. INSTUÇÃO
SERMÃO DO ENCOhITRO

Era na manhá de Sexta-feira,
sido entregue nas rnãos de seus inímigos,
e Maria, embora ausente corporalmente, assistia em espírito
a todos os horrores dêste dia.
Pobre Mãe! ouvíu os estalos dos flagelos; viu Jesus
amarrado à coluna, e os que o cercavam, tintos do sangue
do seu filho. Ouviu os gemidos abafados de seu Jesus, e
no meio ce.táo horrendo.suplício, ouviu a voz de Deus, que
condenava à morte o seu 'próprio Filho, para a salvação do
mundo, e condenava a lvÀíe a viver, para aplicar os merecimentos da Vítima adorâvel.
Eia viu, através de suas lágrirnas e de seu amoÍ, o semblante divinamente majestoso de seu Jesus, mas que, rLa tealidaCe, parecia, na expressão do profeta, um üerme da terra.
(Sal. XXI. 7).
Ela viu e ouviu tudo ísso, pobrc Máe, mas não basta,
ela tem que ver e ouvír cousas mais horrendas ainda, no
místério do encontro, que vamos meditar agoru.
Vejamos suscintamente:
I
O fato do Encontro doloroso.
II - As particularidades dêste faro.
Jesus havia

-

I

-

O FATO DO ENCONTRO

Maria Santíssima havia assistido em

pessoa,

a

várias

da Paixão, porém as Santas mulheres, que a acompanhavam, se opuseÍatr, a que continuasse alí, exposta aos sa(-

cenas
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'casmos da soldadesca, e receiavam um desfalecimento no meio
de tamanha dôr, como nunca elas haviam visto, nem ouvido
contar. Conduziram Maria para a casa de um parente, onde
de joelhos, e de braços estendidos, a M-ae dolorosa seguiu,
passo por passo, a ttagéCia dolorosa, que se desenrolava nas
ruas e nos palácios dos chefes judeus. João estava encarre-

gado de ftazer-ihe, de momentos em momentos, as notícias
de fora.
Após a condenação de Jesus, o discípulo veio comunícar à Mãe desolada a rrisüe notícia:
Jesus vai ser crucifica<io. Uma espada traspassa a alma
da Virgem Santa; ela se levanta, heróica e calma, radiante
de uma luz divina, e díz que pretende sair com João e Madaiena, ir ao encontro de seu Jesus, subir com êle o Calvário,
para aí rcceber o seu último suspiro. Pobre Mãe desolada!
Teú ela a fôrça de presenciar uma tal cena, sem
morrer de dôr?. .
' Tôdas as
ruas
se dírige para a lúgu
tocam trombetas e
aglomerado. A Mã
toma o seu lugar, sílenciosa e
em delírio. . . EIa nem hesíta, nem treme. . . as lágrimas
correm de seus olhos, como as águas da fonte, porérã, são
Iágrimas de sangue.
.

***
_
O Cortêjo aparcce. O centurião, a cavalo, abre a
cha lúgubre e indica o caminho. O clarim ecoa.

mat_

As mulheres espiam pelas grades das janelas. Maria vê
tudo: os dois ladrões, a crutz, entretanto ela percebe umà

coisa: o seu Jesus amado. Êste Jesus se ,p.oii-. ; a paz
interior da Mãe torna-se maís profunda, !ois, por
"ira.!
P:ry anda,, a paz o precede. ,I sua angústia é inexprimível

Só Deus sabe o número de gládios, eü€ traspassam a jur alma.
cabeça pã., .',r.r ô seu &ror. Eis que êstá
sà
apgnas
uns passos separam o Filho , à Mãe,
_aproxima;
o Redentor e a co-Redentora. JesuJ pâra. Não vê, mas sente

Maria levanta a

a proximidade de sua querida llãe. Levantando a mão

gue

a
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livre, enxuga o sangue de seus olhos. .

a sua Mãe?

.

Será para ver

E' antes paEa que ela o possa veÍ, paÍa que ela possa
Ier em seu olhar sangrento, a extensão de seu amor por ela
e pelos homens. Maria quer aproximar-se; os soldados rcpeIem-na brutalmente.
Que suplício! e ela é no entanto, a sua Mãe ! Repelida,
a Mãe dolorosa vacíla um instante, e fixa o olhar sôbre
Jesus. . . enquanto Jesus fíta a sua Mãe. Oh ! torrente
de amor! . . . e transbordamento de dôr! Teú Jesus menos
fôrça que esta Mãe dolorosa?
e cai por
Ei-lo que veÍga sob o pêso da sua $vz
tefia.
Maria vê tudo ! O Deus infinito, do céu e da terua jaz
ali na poeira do caminho. Os verdugos se aproximam, e
tais uns carniceiros, que cercam o animal, que acabam de
.abater, batem-no com o pé, e profe:rindo horríveis biasfêmias contra êle, levantam-no com brutalidade. Ela vê, ouve,
sente tôda a dôr, tôda a humilhaçãc,, mas também tôda a
ternura de seu Jesus, mas nada pode para valer-lhe, e suamas que
vízar a sua dôr; trocam apenas um olhar
olhar! . . .
Olhar de sangue e de amor, onde se refletem o sofrimento mais atroz e a resignação mals heróica.
fu[gu filho, geme Maria, pucÍesse eu tomar a vossa
ctuz!Mínha M'ae, responde Jesus, éssa crrlz á tanto
vossa- quanto minha! Seguí-me! E' mais doloroso para u'a
mãe ver sofrer o filho, do que sofrer ela mesma ! Os sofrimentos de Jesus refletem-se no coração de Maria, enquanto
as dôres de Maria agtavam o soÍrimento do filho. A Virgem não morre de dôr, porque uma fôrça divina a sustenta
para prolongar o seu martírio. Ã onipotência dívina rctém
com fôrça o coração trespassado da Rainha dos Mártires,
para que ela possa partiihar até ao fim a sorte do divino
filho. EIa segue, pois, o seu Jesus, numa paz acíma da inteligência do homem. . . e após êle, dirige-se para o Calvário.

'.1
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PARTICULARIDÀDES DO ENCONTRO

.O encontro doloroso de Jesus e Maria náo formá simplesmente uma etapa da Paixão, mas tem um significação
própria e especial, que o fêz escolher pela lgreja como _uma
ãas- sete doies da máe de Jesus. Àssinalemos cinco destas
particularidades

:

I . A dôr

2.
3,.
4.
5.

longamente Prevista;

O agravo mútuo;
O horrendo sacrilégio;
À presença pessoal;
À profanação do sangue.
>F*:8

I . Há um sofrimento especial na chegada de um infortúnio esperado. Imagina-se tudo de antemão: o que se

o que se dirá, o que se farâ, nenhum dos pormenores do drama doloroso frca esquecido, e tudo láL está
diante de nós, como em um filme. Mas, capricho cruel do
mal ! . . . êle chega e não se observa nenhuma das regras
traçadas pela nossa previsão. A dôr chega, mas não seguiu
o caminho traçado, nem o tempo, nem o lugar: não tem
nenhuma semelhança com o rornance tecido pela nossa imaginação. Toma-nos de improviso e nos desorienta completamente. Para nós, sirnples mortais, as cousas são sempre
menos terríveis ta realidade, do que parecem na espectativa. Quanto à Virgem Santa, a rcalidade ultrapassou tôdas
as suas espectativas. À realidade lhe trouxe, ultimou tudo o
que previra. Porém, com muitas mais outras dores, que ela
não havia podido discernír, apesar da lucídez de seu espírito. As suas dôres jáL lhe estavam gravadas no espírito,
muito antes que se realizassem, porém, na hora de sua
chegada, elas lhe penetraram na alma, esmagaram-lhe o
coração com uma acuidade tão diferente da previsão, quanto
a vigília é difercnte do sono, ou a vida da morte. +

pensará,

{<**

2 . (Jma segunda agravacáo era o aumento da dôr,
que o seu próprio martíúo trazía a Jesus.
À dôr precedente tinha o próprio Jesus como executor, mas, agora, é a própria Virgem que aumenta a de

_)
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Filho, com. todo o pêso da sua própria angústia. eual
eia o mais doloroso dêites dois torinentos? pãra u'a àa.
é mai#'doloroso ver sofrer o filho do que softer ela mesma. . . e mais doloroso aínda ser a causa dos sofrimentos
do filho. cada ultraje dirigído a Jesus, cada golpe dos açoites, que rasgava a sua carne sagrada, eta para Maria um
Ela se sentia t
seu

e sacrílega dos

lgozes e ob p
certo modo, fi
algozes de Jesus. Êste pensamento duplicava

o

pêso de

seus

tormentos.

,{. vista do semblante doloroso de Maria era mais cruel
para Jesus do qüe os tormentos da flagelação. Encontrar
o olhar de sua Mãe, onde se refletiam tôdas as suas dôres
e as dôres dela, era pata Jesus um gládio, e êste gládio, depois de ter trespassado a sua alma, ia trespassar o Coração
da Virgem dolorosa com tôda a violência do amor, que
unia a Mãe ao Divino Filho.
Jamais, santo algum teve que submeter-se a uma vontade divina igual a esta, que se manifestava à Virgem Santa.
Jamais santo , algum mostrou tanta submissão à vontade
divína. Ela sobe ao Calvário, calma e corajosa, para ajudar
a matar ali o seu Jesus de Belém
*{<*

J. Novo tormento esmagava o Coração da Virgem,
o seu Filho em mãos sacrílegas, sem entranhas.
Oh! só ela possuía o díreito de tocar, com as suas

vendo

mãos virginais, o corpo imaculado e adorâvel de seu Jesus,
e ela se vê afastada dêle, enquanto míseros pecadores -o
maltratam. Maria anelava enxugar, com seu véu, o sangue
do rosto de Jesus. . . afastat, docemente, a corôa de espinhos. . . levantar a crvz acíma de seus ombros, e experímentar se o seu coração dilacerado não lhe d'ar.ía bastantes
fôrças para caffegar o paiíbulo, no lugar de Jesus. Ela via
quanto Jesus precisava de seus cuidados, mas os algozes
recusavam-se em reconhecer-lhe os direitos de Mãe.
, Em Belém, no Egito, ern Nazaré, a sua suprema felíc-idade f.ôra carregar Jesus em seus braços, apertá-lo. E agora,

r
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êste querido Jesus está nas mãos hediondas de algozes, que
Ihe batem na cabeça, arrastam-no pelas ruas, ferindo eglisando as suas caÍnes sangrentas. Êstes sacrilégios esma§am o
Coração de Maria, e ela teria, mil vêzes, morrido se uÍna
fôrça Co alto não a tivesse sustentado. Os suplícios, que os

outros homens encontram na morte, Maria os encontrou na
vida, mas é preciso que ela viva para mostrar ao mundo
que o aÍnor é mais forte do que a morte !
4. Representemo-nos, unl instante, o que deviam seÍ
as ruas de Jerusalém nesta ocasião. Milhares de rostos bârbaros, ie homens guiados pelo ócíio, pela bebida, pelo espírito de adulação, formavam na maior desordem ó lúgu6re
préstito de Jesus. Feras selvagens do deserto teriam sido menos terríveis do que esta populaça em delírio. Nesta multi.d-ao havia muiheres, talvez crianças, que tinham sêde ob sangue dêste justo, gritando, vociÍerando em demência, eÍrr
deiírio.

tf

,í

,í

5 . Ãssinalemos mais *m tormento de seu coração
maternal: a profanação do sangue de Jesus.
Reprimindo os sentimentos da fiatvreza, que a impeliam a fugir dêste ambíente de ódio e de cruetdade, a virgàm
santa .abre um caminho através dêstes horrores. Ela írrcorre as ruas, seguindo as pisadas de Jesus, mas que novo
tormento se apresenta a seus olhos? !
Ela vê o caminho percorrido, manchado pelo sangue
de Jesus, e vê os seus próprios passos úmidos dêste mesmg
sangue. Ninguém suspeitava o mistério celeste, que os anjos

I
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contemplavam silenciosos. Era preciso que Maria Santíssima
marchasse sôbre êste sangue, que ela adorava,
Êste sangue que manchava as pedras do caminho estava

unido a Deus, cie modo hipostático; merecendo, como tal,
a plenitude da adoraçáo divina. Maria adorava-o a cada
passo. Não havía uma pedra, tingida desta côr vermelhoescura sôbre a qual não se inclinasse uma multidáo de anjos,
pa;a adorâ-la.
O mundo nada via, . . mas a l\Iáe desolada tudo via
e devia continuar a viver no meio cle um tal abismo de
dôres!. . . e ver-se misturada a estas horríveis profanaçóes
do sangue de seu Jesus, que eÍ.a também sangue de seü
Coração.

III

-

CONCLUS/5.O

Das cenas dolorosas, que acabámos de contemplar, tiremos urna aplicação prâtíca para nossa vida.
'de
.Iesus, e já vimos
_ Maria Santíssima ia ao encontro
em que estado o encontÍou.
O fim da nossa vida é o encontro com Jesus. Cada
dia, em cada ação, devemos. encontrar Jesus, como devemos encontrá-lo no fim de nossa cateira mortal. Maria
Santíssima é um aviso e um exemplo, que nos diz que, paru
encontrar Jesus gloríoso, é preciso antes encontrá-lo sofredor; para partilhar as consolações de seu trirrnfo, é preciso
antes partiihar o pêso e as ignomínias da sua ct:u;z,. Per
crucem ad lucem. Quando estamos na aflição, o próprio
Jesus se aproxima a marchar conosco, como êle o fêz coÍn
os seus discípulos no caminho de Emaús. Ipse Jesus appÍopinquans ibat cum illis. (Lucas XX[V. I 3 ) .
. E' o privilégío da aflição. A ar'iíção dos homens exercê
sôbre o Coração de Jesus um atrativo, ao qual não pode resistir. Oh ! como as almas perdem um tesouro, quando contam suas penas aos homens, mendigarrdo-lhes um pouco de
consolação! O único consolador verdacíeiro é Jesus Cristo.
Lendo a vida dos santos, ficarnos admirados da sua união
íntima com Deus, e nem sequer suspeitamos oaue, pelas nossas
àflições teriamos podido igualar-nos a êles, e até, talvez,
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cobrepujá-los, se tivéssemos aproveitado o encontro de Jezus,
e andado com êIe. Procuremo-lo, e saibamos reconhecê-lo,
carregando

a

cÍrtz, pois êle não se apresenta sinão tendo

ctrJz aos ombros. Carregat

a crvz é uma lei, uma lei

a

do

teino do céu.
' Qual será a nossa cÍu;z de hoje?
Não o sabemos, mas pouco importa: seja ela qual fôr,
deso'e que é Jesus que no-la apresenta esta craz é santa e
santifícadora. O que é certo é que encontrar Jesus é encontrat a craz. Ãlguns têm apenas uma crvz a caffegaÍ durante
tôda a vida. (Jma tal cruz, pela continuídade, torna-se a
mais penosa, pois em consequência da inconstância da nossa
r,atvreza, nós temos horror à uniformidade contínua. Àssinalemos ainda duas qualidades dêste encontro doloroso, Çü0
Íormam como o distintivo desta ceÍLa:
I.
Jssus e María seguem um único e mesmo caminho. Êste- caminh o era o do céu . . . mas pelo Calvário.
2. Ninguém olha para o céu, se não fitar o Calvário.

VIÀ-SACRÃ PRÊGADÀ

A VIÀ-SACRA

é uma das devoções que o povo com"
e que mais o impressiona.
À Paixão resume todos os ensinamentos evangélicos;

preende melhor

'

aí encarnados nas cenas dolorosas que todos percebem
e podefn aplícar a sí mesmos. Às consíderações metafísicas,
os raciocínios, são impotentes para ensinar ao povo a resignação, a dedicação, o perdão das ofensas, o amoÍ ao sacrifício, mas coloquem-lhe diante dos olhos as cenas da Paixão,
e êle compreende tudo. Às palavras instruem; os exemplos
estimulam. Ora, a sociedade hodierna peca mais pela fraqveza da convicção, do que pela ignorância da verdade.
Jesus Cristo foi operário. . . foi pobre, foi perseguido, caluniado, maltratado. . . êle que nunca Íêz mal a ninguém, e
Íêz bem a todos. Como se queixar diante de tal coisa?
E' preciso submeter-se ou desviar o olhar. Mas, convém notar que, não basta uma simples leitura da Paixão,
para comover o coração e estimular a vontade, é preciso dar
çôr, vida e movimentos a estas cenas, e ísto se faz pela pràestão
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gação. Pràgar a Via-Sacra, patece, à primeira vista, couse
cíifícil . . . entretanto, é facílimo! Quern náo é capaz de explicar, comentar o assunto representado pelas 14 estações
da Via-SacÍa, e Íazer uma ctrrta aplicaçáo da parte moral de
cada estação?

Três a cínco minutos dí4nte de cada estação, coÍn o
canto de uma estrófe do hino próprio,
é o bastante paÍa
fazer uma comovente insrrução, qu; os fiéis .o-pr..rrã.^
tanto melhor quanto o ensino lhes á dado, simultâneamente,
pelos ouvidos e pelos olhos.
Podem-se varíar, à vontade, êstes comentários, tomando por base um dos numerosos aspectos da Paixão do Salvador. Por exemplo:
Os sofrimentos de Jesus e nossos sofrimentos. O amor
de Jes,us por nós, e nosso amoÍ para com êle. As dôres de
Maria e nossos pecados. Jesus imolado na Craz e no Àltar.
Jesus amando na Paixão e na Eucaristia. A resignação de
Jesus e nossas revoltas. Jesus carregand o a Cruz, e nós catÍegando a nossa.

MODO DE PROCEDER

,

Pode-se proceder do seguinte modo: Três acólitos percorrem as várias estações: um dêles carregando a ü.tz (a
imagem virada pera o lado do povo) e os dois putros levando cada um castiçai com vela acesa. Após a ol.açío preparatóría, o Sacerdote sobe ao púlpito, en,quanto o Côro cantai

+,r'ri',:;,2'i'i!,'iiÍio"
Por teus crimes,

pecador.

Diante da primeira estaçáo, o pràgador díz:
Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Dobrant
do o joelho, êIe continua: Nós vos adoramos Jesus Cristo,
e vos bendizemos. O povo responde: Porque pela vossa
cruz, remistes o rnundo.
Terminando a explicação, o sacerdote rccíta uma ÀveMaria, a que o povo responde com a Santa Maria; em sg-

r
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guida o padre díz a invocação: Meu Jesus, miserícórdia,
repetindo-a o povo. Todos se dirigem paÍa a segunda esta§ão, cantando:

ComaCruzécarregado,

E do pêso acabrunhqdo,
Vai mortet por teu amor,

etc.

INDULGÊNCIAS

Em 2l de Outubro de 1931, S.S. Pio XI revogou
tôdas as indulgências concedidas, anteriormente, ao e'xercício da Via-Sacra, porque tais indulgências eram incertas,
visto que os documentos autênticos, que tinham sido coÍlset:
vados no Santo Sepulcro, haviam desaparecido com incêndio
do mesmo nos tempos do Papa S. Pio V (1570). Tais
indulgências íncertas foram substituidas pelas novas, taxadamente indicadas no decreto. São as seguintes:
,Indulgência Plenária, toties quoties, cadavêz que se
I
faz a Via-Sacra po( inteiro.
Qutla indulgência Plenárra, tendo comungado no
2
mesmo -dia.
Indulgência de 10 anos e 10 qüarentenas, para
3
cada estação, s€, por motivo razoâvel, a Via-Sacra fôr interrompida.
CONDIÇÕES

Ás

condições para ganhar as indulgências são:

Ereção canôníca da Via-Sacra;
I
2 - ps62de de graça, se as indulgências forem pessoais. E'- provável que se possa ganhá-las, eÍr estado de pecado, se são para as almas.

)

ps1çs11g1

as 14

estações, passando, materiaimen-

- para outra.
t€, de uma
4
Meditar aigum episódio da Paixão, mesrro estranho à- estação.

I

I

Às
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cRUz

O drama sangrento estava quase terminado: Jesus
pendia do alto da cruz, agonízava, derramando todo o seu
sangue e padecendo tôdas as dôres. À seu lado, estava em pé
a Virgem das Dôres, heróica e sublime em seu'martírio;
terna e amorosa em seu ofício de Co-redentora. Do lado
oposto, S. João, aniquilado no seu coração, o olhai fixo
no semblante de seu bo* Mestre; Maria Madalena, absorta
em sua desolação, como alheía a tudo que se passava em
redor, beíjava os pés de seu Salvador, e misturava suas lâgtimas ao sangue, que corria das chagas do Crucificado. Coloquemo-nos, uns instantes, aos pés desta mesma Crvz; contemplemos Ãquêle cujo olhar estâ prestes a. extinguir-se, mas
cujo Coração lança chamas de amor e miseric&dia. Recolhamos, como sendo a nós dirigidas, estas palavras do Padre
Eterno à muitidão, na ocasião do batismo de penitência, de
Jesus no Jordão: Êste é o meu Filho muito amado, em
quem pus tôdas as minhas complacências. . . Escutai-O
(Mateos XVII. 5).
Escutemo-lO ! Ãntes de morÍer, Jesus deve falar airyda;
pronunciando estas sete últimas palavras, que sáo como o
seu Tesdamento, e que se referem:
I _ Três palavras a seu puí;
II _ Uma a sua Mde e a S. João;
.
II[J
LJma ao bom ladrão:
IV -_ Duas ao mundo.
i
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Ã SEU PAI

Meu Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que f.azem.
Meu Deus, por orue me abandonastes ?
Meu Pai, em vossas mãos'entrego o meu espírito.
Do alto da Cruz, Jesus olhava tristemente para a multidão, que o insultava. Ouvia as provocações dos doutores,
as gargalhadas da populaça, os gracejos dos soldados, e
calava-se.

Os dois ladrões, crucificados a seu lado, torciam-se
desespêro, atrozmente atormentados;

o

silêncio

de

ea

resignaainda. Se és o

ção de Jesus f.azíam-nos itritarem-se mais
Cristo, dízíam-lhe enfurecidos, salva-te a tí, e a nós contigo!
No meio dêste ambiente de horror, Jesus deixa escapar de
seu peito desfalecido êste grito de suprema misericórdia: Meu
Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que iazem!
Oh! contraste admvâvel, diz S. Leão, entre a barbaridade dos homens e a misericórdia de Deus !
Todos respiram ódio contra Jesus, e Jesus é todo amor
para com os homens. O povo não põe limites ao seu furor,
Jesus não os póe a sua caridade . Às primeiras palavras do povo
a Jesus, foram insultos: as primeiras palavras, que Jesus
crucificado deixa ouvir, são palavras de misericórdia. O povo
quer que Jesus morra depressa: Jesus mortendo pede parl
êles a vida verdadefua. Esquece-se, díz S. Agostinho, de que
das mãos do povo que sofre o suplício: lembra-se ünicamente de que sofre pela salvação do povo.
E' assim que o divino Mestre nos ensina a perdoar a
é,

nossos inimigos, se quisermos também ser perdoados.

A 2.' Palaura é: Eii, Eli, lamma sabactani: Meu Deus,
meu Deus, por que, me abandonastes?
Era tão f.raca a yoz do divino agonízante que os algozes
não perceberam o sentido da sua oração.
lsçut2, dizíam, está a chamar pelo Profeta Elias.
-O sol já havia desaparecido. As trevas invadiram a
terra, quando Jesus lançava êste brado de desolação e de
espanto, para mbstrar-nos até onde se estendiam os seus sofri-
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membros não aproveitarão da sua morte, seráo separados do
tronco e para sempre abandonados. Iror que, ó meu Deus,

me abandonastes, em meus mernbros: os homens ?
Por que o meu sangue não lhes é aplicado eficazmente?
c-opo é grande o valor' de umá' alma perante Deus!
Não deixemos perder, por nossa culpa, os fiutos da Redenção.

Á 3-" Palarsra é:
Meu Pai, em vossas mão entrego
meu espírito.
o rosto da divína vítima havía se tornado mais lívido.
o sangue corria sempre gota a gota, ao longo do madeiro;
estavam quase esgotadas as veias. o coraçáo batia fracamente, as pálpebras iam-se ceuando veiando os olhos vítreos.
os lábios aproximavam-se e fechavam-se convulsamente,
como para reterem o último suspiro. De repente, êste semicadâver reanima-se, os olhos viram-se para o céu, e com
voz sonora e forte, em que se reconhece um Deus morrendo,
o Filho de Deus exclama: Meu Pai, em vossas mãos entrego
o meu espírito. Depois, deixando caír a cabeça sôbre o
peito, expira!...
As trevas, que <iesde a hora sexta se tinham espalhado
sôbre a terra, f.azem-se mais espessas; o véu do templo
rasga-se, os rochedos fendem-se, os'túmulos abrem-se, e várias
o

pessoas ressucitam.

Na verdade,

êste homem era

O Bom Pastor dera a

I

o Filho de Deus!

viCa por suas ovelhas, e dera à
supreÍna prova de amcr por aquêles que ama, morrendo para
êles. Êste brado supremo <ie confiança,' com que Jesus se
entÍegou, inteiramente, nas mãos de seu Pai, indica o vôo
sublime da granCe al.ma Ce Jesus para o céu. Mereçamos,
pela nossa generosidade de morÍer um dia com os mesmos
sentimentos de confiança filial para com nosso Pai celeste.

.

I
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. II PALÃVR,{S
E À SUA MÃE À S. JOÃO #
À multidão ceixando o Carvário, i.r-itio
,r*f;
^iü;;i, à,
-ô#ts;
mulheres se aproximarem do

crucificadJ.
Mãe cioloroáa, estava em seu pôsto de honra e de co-r
edentoÍa, ao laCo de seu Jesus, .rrqurrrto Maria Mrdrl.rã,-;j;;_
lbada ao pé da Cruz, misturava as suas lágrimas
,;-;r;;;.
redentor. Jesus viu a sua Mãe e reconher.o ãsua voz, tôda
a ternura de. seu Coração.
fu[gu Filho.querido! exclama a
- Mulher,_ replica o divino
mulher
- entre tôdas às mulheres,- vós C.u.
bendita
que
de
graça
e partilhais tôdas as minhas dôres, ê^ u
paraçáo;
prometi não cleixar os meus filhos na
a
Mãe de todos-êles, representrdo, ,qoi ,, terra, nasereis
pessoa
de João: Mulher, eis aí vosso filhà. o.poir, vorvendo
os
olhos para João, Êle completa as ruu. pr1^vÍas:
ei,
aq"i,
vossa NLãe. Exprimir o qnãrto estas prtr,rr.r <Ío
Filho ,âãribundo penerram profunàamente no õoração da
Mãe é impossível. Quem as pronu ncia é
Devem, pois, tais
.onipotente.
palavras ser de um efeito maravilho^ro, ,ob.et.rdo
;"'ó;;.;ã;
da Mãe santíssirna. Deve fazer penetrar no âmago do
ô;*ção da Mãe que nos dá, um amor extrem o paru conôsco,
que nos tornamos seus verdadeiros filhos. DJ mesm
a ma_
neira que a maternidade da virgem, não ,.rn exempro
na
tetra, assím também a regta de úu amor para conôsco não
pode encontrar-se senã_o 19 nróp.io Deus. -p^,r^ mostÍa(
que
Maria é bem nossa Mãe, Jesus ihe .ham, J. ..mulher,,, isto
é a Mulher bendita, a murher que esmaga a serpente, a mulher q_ue deve ser a Mãe espirituàr de tod"os ;, h;;.;;.- ^"Jesus deu tudo. . . tudo. . . até sua própria ÃIã.,
e
despoja-se até da conso_l ação de chamá-la,
rva*, p^ri
-irú
ela ser inteiramente a Máe dos homens.

III

PALAVRAS AO BOM LADRÃO

Ào lado de Jesus, estavam crucificados dois ladrões.
o
da esquerda continuava a .rrri.* ear a derradeira
agonia
com
ultrajes e blasfêmias conrra o sarviaoi:

õ-;,

direita,
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l

dendoàemoçãoinspiradape1acalmaeresignaçáodeJesu§,
a seu companheiro:
respondia
^ : Não
tens tu nenhum temo( de Deus, tu que até'
rias dôres do suplício persegues com o teu ódio o Justo crucificado? Na ,r.idrd., nOr rrao sofremos senão a pena devida
aos nossos crimes, mas êste não Íêz mal algum. Depois,
voltando-se para Jesus, diz-lhe com humilde confiança:
Sentor, lembrai-vos de mim, quando tiverdes etrtrado em vosso reino !
E' a primeira confissão, feíta ao próprio Deus; a resposta será irma absolvição de. todos os crimes cometidos no
N, verdadà, te digo, hoje mesmo estarás comigo
ã..rra",

no paraíso.
-

Êste homem, diz S. Leáo, qve morre numa cÍuz' ê' o
profeta, o primeiro evangelista, o_ primeiro mártir,
grande a
; primeiio confessoi de Jesus Cristo. E foi tão
conladtáo
O
resposta.
,oJ fa que mereceu esta admítâvel
que
apenas
Ínas
no_céu,
lugar
um
Jesus
p.de
a
vertido nEo
...
bom
sois
que
Sei
dissesse:
se
como
E'
dêie.
se lembre
mas eu sou indigno.

pri-.i.o

Iv

-

DUÃS PÀLAVRAS ÀO MUNDO

Tenho sêde!-..
Tudo está consumado'
por
Àproxima-se a morte; ;devià ser dolorosa' náo só
qo
organismo
delicado
tão
do
causa da exrrema- sensibilidade
vendo
não
Pai'
seu
o
ma
Filho de'Deus,
tratava-o com
senão a
-rit
extÍemo, e n
rigor "ale

do

pecado'
enhuma das amargura§

cálice.

poÍ uma
Sua bôca estava sêca e seu peito devorado
crucificados'
dos
attoz
sêde abrasadota. Era o tormento *ãit

"Sitio!" ... disse
sêde
nho -sêde de amor dêstes

http://www.obrascatolicas.com

O

EVÃNGELHO DÁS FESTÀS LITÚRGICÀS

t79

redentora, começa da hâ 13 anos. Ào pé d,a craz estava um
vaso cheio de vinagre. um dos argozís, ouvindo o lamenro
de Jesus, toma umJ esponja, embeb"e-a
ui".gre, e pondo-a
na cxLremloaoe
Dá
extremidade oe
o'e uma vaÍa de hissopo,
hi "o
aproxima-a dos

'
,

lábios sêcos e iívidos do salvador. Jesus inclina
a a cabeça,
cabeca. e
aspira a amarga bebída. euantas vêzes, ó Jesus, .o " *ro,
tenho dado a beber o vinàgre da minha vtr.ta ,íaii e da
minha oração indiierentel

*{.+

Tudo

.

está consumadol

Jesus tendo aspirado algumas gotas
mou: Tudo está consumado i

V

I

.

-

do vinagre, excla-

I

CONCLUSÃO

Meu pai, perdoai_lhes, porque não sabem

o

que

/

r
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azem;

',)

E' a misericór día em vêz de vingança: Àprendr-ã,

em tôdas as nossas aflições.
5 . Tenho sêde ! E' o brado do zêLo das almas. salvemos as almas. Ganhemos almas paÍa Deus! sejamos
Àpóstolos!
-I

6. Tudo está consumado: E' a Ltçáo de uma boa
vida e de uma santa morte. Realizemos os disígnios de
Deus sôbre nós, sejamos fiéis a nossa vocação, terminemos
t

carrcírar eu€ Deus
7 . l\Àeu Pai,

os entrego o meu espírito'
da alma agonízante' De
brado
E' o último
Deus havemos de entregíDeus recebemos a n
la na hora oa morte, para dêle recebermos a recompensa
das nossas virtudes ou ó castigo dos nossos delitos.

I
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A

DESCIDÀ DÀ CRUZ

havia exalado o último suspiro. .
mortalha lúgubre da noite se estendia sôbre a terta,
paÍa encobrir o maior dos crimes. Maria estava sempre ao
pê da Cr.uz, . compreendia tôda a extensão do trêmendo
mistérío da morte de um Deus para a salvação do mundo.
Jesus havia morrido, mas a sua Mãe desolada havia ficado
para continuar, em seu Coração, a Paixáo de seu Filho, que
não podia sofrer mais. Meditemos êste episódio doloroso
da Virgem Consternada,,e procuremos pela nossa fidelidade,
partilhar as suas dôres. Vejamos:
I
Os preparatiüos da descida da Cruz:
II - Jesus nos braços de sua Máe.
Jesus

.

À

-

I

-

OS PNPPANATIVOS DOLOROSOS

Uma profunda solidão reinava sôbre o Calvário. Ào
pé da Clrtz, donde pendia o corpo exangue e mutilado do
Redentor, jantaram-se São João e as santas mulheres, uns
de joelhos e outros em pé. Os corações oprimidos abar'avam
os seus lamentos, receando aumentat a dôr comum e pertuÍbar a Máe dolorosa, cujos lábios se conservavam colados
ao sangrento madeiro. Depois das horríveis cenas de execução, depois dos gritos bárbaros do povo, das rúltimas
palavras do divino Crucificado, da fuga tumultuosa da
multidão, horrorizada pelos prodígios, que acabavam de
realízar-se, os corações desolados de Maria e das santas mulheres saboreavam o amargo prazt.r de chorarem a sós. . .
necessidade imperiosa das grandes aflições, Os dois malf,eí-

I
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tores crucificados ao lado de Jesus ainda agonizavam, Ã
crucificação é. uma morte lenta, horrenda pelos vários suplícios, que a seguem. Entre êstes é preciso mencíonar a quebra
das pernas dos supliciados, seja como expressão de uma crueldade feroz, seja paÍa apressar o têrmo do suplício. Dois
algozes aproximaram-se silenciosos, e armados de uma ttanca de Íerro, descarregatam um golpe pesado sôbre os joelhos
dos supliciados, quebrando-lhes as peÍnas. Era horrível, part
a Mãe amargurada, ouvlr o surdo crepitar dos ossos esmagados, e os gritos de. agonia dos dois infelizes. Mas quem
dirâ o que ela sentiu quando viu os dois algozes aproximareÍn-se do corpo de seu Jesus.
Nada havia de mais sagrado nêste mundo, pois embora
morto, êste corpo eÍa unido à divindade e tinha direito à
adoração divina. Tocá-lo sem respeito era um horrível
sacrilégio, mas romper-lhe os membros, quebrar-Ihe os osso.§

era uma profanação horrível demais, paÍa que a alma de
Maria não se sentisse como desfalecer de espanto. A Mãe
dolorosa náo Íala. . . nenhuma lágrima de seus olhos cheios
de sangue do Coração, porém, o silêncio da sua prece penetra as alturas do céu. Os algozes, averiguando a morte do
crucificado, renunciaram a seu desígnio. Era mister que as
Escrituras se cumprissem
não the quebrareis nenhum
osso: Os non comminuetís ex eo. (Joan. XIX. 36),
Ã prece de Maria realizou a profecia, mas náo afastaií

justa apl

cíação

do horror, . com que êste último ultraje en-

Ãbsorvida em sua dôr, fuIatia não havia notado a
um pequeno grupo de homens, que caminhavam sílenciosos, munidos de escadas, cordas e de todos
os aprestos necessários para o entêrro. Ao vê-los, Maria
assusta-se, receando, mais um novo ultraje para o seu Jesus,
do que uma nova dôr para o seu Coração. Eram José o'e À,riaproximação de
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de sen/os, todos discígatéia e Nicodemos
dade de Senador, tinha
pulos de Jesus. Jos
o de Jesus.
idq ter com Pilatos,
ha Pa:a o sePultar, Pe'
Então, munido
até ao Calvário. Nicoque
o
acompanhasse
Nicodemos
diu a

Coração de Mãe.

II

-

JESUS NOS BRAÇOS DE

MARIA

í

Penetrados'de uma terna devoçã o para com a Mãe dolorosa, fizeram logo os preparativos e colocaram a escada
.contra a Cruz. Primeiro subiu José; Nicodemos seguiu-o.
,Maria, João e as santas mulheres ficaram logo abaixo dêles.
,Parecia que um bálsamo suave, irradiando do corpo ado'tível, os envolvia, acalmando as suas ttistezas, e concen'trando todos os seus pensamentos em muda e profun da .ado'
'Íação dêste corpo sagrado. Com mão branda, ousada e trêmul, ao mesmo tempo, como se a sua naturul timídez se
tivesse transformado numa veneração sobrenatural, José re'
tirou a corôa de espinhos da cabeça, desembaraçou-a dos cabelos, que a entremeavam e entregou-a a Maria, q-ue e§tava
de brafos estendidos para recebê'la, apefiâ-la ao Coraçã-o e
=beijá-Ia com todos os transportes de sua ternura de Mãe.
Cada espinho, tinto de sangue, parecía ter vida e falar a
Maria. Co* indízíveís cuidados, paru náo magoar as máos

de Jesus, José arrancava os cravos das mãos e dos pés, passando-os, em silêncio, para as mãos de Maria. A Mãe dolo'mudas, ainda molharosa, inclinava-se sôbre estas relíquias
das do precioso sangue, beijando-as, uma após outra, e ape?
tando-as ao Coração, como se nêle quisesse escondê-las. Eis

que o corpo despregado da Cruz, vai rlescendo lentamente,
sustentado pelos braços de José e de Nicodemos.

r
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res choram. Os dois nobres velhos choram,
lágrímas fundemrse com as da pobre Mãe.

E tôdas estas

João chora, com a cabeça inclinada, e as mãos juntas
sôbre o corpo de seu querido Mestre. Maria Santíssima,
comovida pela iôr de S. João, esou-ecendo-se a si Ínesma,
pousa a máo, ensanguentada nas mãos erguidas do discípulo
e diz-lhe, conforme a recomendaçáo do seu Jesus agonizante:
fulsu filho ! E João, levantando' os oihos, balbucia
"Minha Mãe! Ohl sim, sereis sempre a
entre- soluços
minha Mãe querida, como o fostes cle Jesus!" E as lágrirnas correm sempre, porém doces e consolacioras.
O pensamento que, aos corações órfáos-ihes restava
rrma tal Mãe, transfigurava-lhe a desolação e lhe apontava
um raio de esperança.

III

-

COI§CLLTSÃO

Da cena dolorosa, que nos apresenta a descida da Cruz
e a deposição do corpo sagrado nos braços da Virgem dolorpsa, recolhamos uma das numerosas lições. Marii Santíssi-

I
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ma se nos apÍeseüta aqui, dc modo particular, como modê1o
de devoçáo ao Sanrí.ssiÍiro Sa.cramento. Lembrerno-nos de que
diàriamente, Jesus é imolado misticamente no santo sacrlÍicio da Missa, que é a continuaçáo e a Íenovação do Sacrifício do Calvário.
Aí--como acolâ Maria Sma. continua os seus serviços
de Máe e de co'redentora, perto do cotpo mudo e adorável
de Jesus. Com que veneração a Virgem Santa se prostrou
pate rcceber o co?po de seu Jesus. Era menos a atitude de
.r-, mãe diante de seu filho, do que de uma criatura em
face de seu Criador. Foi com uma adoração divina que ela
recebia êste corpo. Ela o conservou em seus braços, até_qae
todos os assistentes o houvessem adorado por sua vê2. Jesus
Sacramentado é Jesus vivo, em corp
humanidade. Por adorável que fôsse
Jesus, por causa de sua uniáo indisso
Verbo Etetno, o Smo. Sacramento ex
ção mais profunda aínda, mais humilde, mais amoÍosa. Nós
áão t.rrroi or direitos de uma Mãe. Não prestamos serviços
a Jesus, como Jcsé de Arimatéia! Somos nós os devedores,
trar-nos. Com quanta vepois Jesus
Jestrs, adorá-ig nos braços
oe
ireração
ãos maternais' Maria e a
de úaria,
das Dôres com Jesus
gem
Éucaristía,
braços
imolado em seus
Lembremo-nos do paralelo destas duas cenas, paru avi'
vat a nossa Íé e estimular o nosso amor para com Jesus e
Maria.

3,4." INSTRUÇÃO

.

OS FLINERÀIS DO SALVÀDOR

E' o derrad
nas, que a Semana
Santa nos apÍese
pungente, pela dôr
de Maria Sma.,
despedida-da Máç
ao Filho adorado
Maria conserva sôbre os joelhos a cabeça coberta de seu querido Jesus. Os
seus olhos não podiam desviar-se dêste tesouro, e entretanto,
eru chegada a hora de fazer êste último sacrifício. r\s trevas
da noíte iam caíndo, rápidas e silenciosas, envolvendo o
Calvário e as raÍas pessoas ali presentes. Era, pois, tempo de
encaminhar-se paru a sepulturar Çu0 generosamente havia
cedido José de Arimatéía, paru ser nela depositado o coÍpo
adorável da grande Vítima.
Contemplemos êste último quadro, destacando nêle:
I
A marcha Íúnebre dêstes funerais.
II - A primeira Via-sacta depois. . .

-

_À

MARCHA FÚNEBRE

Maria convidou os discípulos, que a cercavam t pàtz
formar o cortêjo em direção aô túmulõ.
Com um heroísmo calmo e sublime, mas sem deix ar de
sofrer um horrível martírio, a Virgem desolada cedeu o seu
tesouro.

Êste tesouro lhe pertencia; quem, senão ela, podia tocar
nêste corpo sagrado

?

José e Nicodemos recebern, com veneração e amor, o
corpo adorável que lhes é confiado, e seguidos de Maria,' de
.Toão, de Madalena, das santas mulheres, do ,Centurião coÍr-
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vettido, e, talvez, ainda de alguns Àpóstolos, que tinham
perdido o primeiro mêdo, dirigem-se parc o sepulcro.
Ãvançam lentamente e t-ao silenciosos, como a noite
que ia cobrindo a colina do deicídio. Nunca sombra mais
profunda de aflição havia envolvido os homens, que as
trevas que reinavam no caminho do Calvário e do sepulcro !
O sofrimento de María havia atingido o apogeu. Êste corpo
gélido era para ela mais do que a vida, e ela ia afastá-lo
de si, escondê-lo no rochedo e entregâ-lo à guar.da dos soldados romanos.

Já ia conservar, apenas, o que lhe era inseparável:
o seu Coração esmagado, submerso nas grandes águas da

traição. Ei-los chegaobs ao sepulcro. José e Nicodemos entÍam, primeiro,- carregando o tesouro divino. Maria Sma.
quer sustentar a cabeça de seu querido Filho e repousá-Ia
sôbre o sustento da pedra fria do túmulo. E' o momento
do últímo olhar. . . do último beijo de despedida. Levantando respeitosamente o véu que encobre esta face dívina,
que os anjos adoram em êxtase, Maria contempla, uma
deruadeíra vê2, êste sembiante pálido, de aspecto misterioso,
ao fraco claráo do archote, que ilumina o sepulcro. Ela fixa
êstes lábios roxeados, que haviam feito surgir Lázaro do
tumulo. Ela vê fechados os olhos que fizeram o encanto
de Belém, a alegria de Nazaré e o estupor do Calvário, e
inclinando-se, deposita prolongado beijo sôbre esta fronte
adorâvel, enquanto lágrimas ardentes e silenciosas parecem
querer penetrat êste beijo até ao Coração de seu querido
Jesus. Todos se prostram por teÍta e adoram os restos moÍtais daquele que é a imortalidade. Maria Sma. estende, de
novo, a mortalha sôbre o corpo do Filho: um último olhar,
um último gesto de adeus. José f.echa com uma grande peo'ra,
a entrada do sepulcro.
Maria, João e Madalena voltam, lentamente, para o
Calvário. Àlí encontram a Cruz aruancada e deitada por
terca. A Virgem Santa pâra, absorta em sua üisteza, e inclinando-se, beija efusivamente o madeiro da Redenção.
Quando se levantou, seus lábios estavam tintos do
sangue de Jesus . . . Era o último encontro da dôr: o encontro das lágrimas da Mãe e do sangue do Filho.

I

T

-I

PE. .rúlio

188

.

III

MÃRIÃ

PRIMEIRÃ VIÃ,SACRA

-

Tudo estava consumado parc Jesus. Maria deve continuar a beber o cálice da amargura. Voltando do Calvário,

? Infe!íz Je
da visita de seu-

ternura

a

Sma.

o

sabía,

p

soube
estava

oração

lugar para a cídade
como
paÍa o seu Filho morto. Ivlaria entrou na cidade pela mesma
porta donde havia saido pela manhã. Apenas umas horas
separavam êstes dois extremos, mas pal:a a Mãe de Jesus,
estas horas constituiram um século. Ela volta, agoÍa, qual
verdadeiro destroço sobrenatural, da grande tempestad. q,r.
havia tragado em suas ondas o seu próprio Deus, seu Fíúo
a com os ol
vigílias,
peito ofegant
o corpo
fome e pel
nsumido
das cenas

pa

sôbre o

futuro. Maria entra na cidade. onde a esperam novas dôres,
tão dilacerantes, como as que acaba de padecer. A Virgem
das Dôres, rccomeça, entáo, em sentido inverso, o peÍcurso
da manhã e faz a primeira Via-Sacra, que no decurso dos

tempos, tantas almas piedosas hão-de fazer após ela.
Atravessa a passos lentos os lugares testemunhos das
cenas indescritíveis dêste día. Ouvia, como carregados pelo
vento da noite, os fracos, mas dolorosos suspiros de Jesus.
O seu semblante tão belo apesar de desfigurado pelo sangue
e a poeira, lhe parcce sorrir atravê.s das tÍevas. E' aqui que
êle caiu a terceíra vê2, geme o seu Coração de Mãe; os pés
de Maria tremiam e parecíam a::der ao pisarem êste lugar.
Ela sabia que pisava um solo tinto pelo sangue de seu Filho,
embora a escuridão the escondesse as manchas vermelhas da
terra. Aí'Jesus havía pronunciado as doces palarrras às filhas
de Jerusalém, doces para aqueias que choravam os seus tor-
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mentos, mas tremendas para a cidade infiel. Acolá êle havia
impresso o seu semblante no véu de Verônica. Mais além
era a esquina da rua, onde ela havra encontrado o seu Jesus.
Sentía ainda êste olhar ensanguentado fixado sôbre ela, tal
uma faísca de amor, que consumia sua alma. Lá, no fundo
da praça, estava a sala dos soldados, onde havia sido coroado
vía a coluna da flagelação. . . e ao pé desta
de espinhos
colúna ela viu Cestacado um como lago de sangue, cujos
sombrios reflexos, pareciam clamar vingança.
Mais no fundo, ela distinguiu os degíaus do tribunal
de Pilatos, desta sala de jv,izo donde Jesus havia sido mos-

trado ao povo em furor, com uma compaixão

derisória.

Apesar do silêncio da noite, o ar parecia vibrar aínda da voz
da populaça, gritando:
$alr^vfufu!
Oh

! corno o seu -Coração

sangrou ao percorÍer

esta

Via-sacra da Paixão de seu Jesus ! E' nêste estado de desolação que as ruas de Jerusalém viram passar a Mãe de Deus,

nesta noite de crime, dirigindo-se para a casa de João. E' a
casa que havia recebido em troca da casa de Nazaré ! João
é agora o seu Filho em substituição de Jesus. A porta fechou-

se após a entrada da Mãe desolada: esta se recolheu rLaquele quario, verdadeiro santuário, donde havia assistido
a todos os pormenores da Paixâo de Jesus.
E' dêste quarto que ela havia saido, com João e MadaIena, para podei seguir Jesus perante os tribunais e através
das ruas de Jerusalém. Nêste quarto ela havia passado uma
vigília, como nenhuma outra mãe seria capaz de passar, sem
perder, ou a razáo ou a vida. E agora ela voltou a êle, como
a mais abandonada, a mais desolada das criaturas! . . . Jesus
não estava mais com ela!. . .

III
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CONCLUSÃO

Êste quadro da sepultura do

salvador é o mais horrío mais atroz pal.a o Coraçáo de Maria.
s, talvez, mais impressionados pelos
ém, quem ignora que hâ angústias
pungentes e mais dilacerantes do que

tÍozes?

)
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Ã vida inteira de Maria Santíssima foi um Via-sacra
contínua, pois ela conhecia as profecías e sabia tudo que
havia de sofrer êste doce Jesus, que ela apeftava ao peito.
Durante a Paixão do Salvador, ,urn gládio de dois gumes
trespassava o Coraçáo de Maria, o trespassava de novo, vítava e revirava na chaga aberta de seu amor maternal, porém,
no meio de tôdas as dôres, ela via o seu Jesus, ernbora maltratado pelos algozes, e esta vista era, para a Virgem Santa,
um bálsamo reconfortador. Sofrer com Jesus é um paraíso,
mas sofrer sem Jesus é urn inferno. E agoÍa Maria sofria
Ionge de s.eu Jesus.
Ela o trazia em seu Coração doloroso, porém seus
olhos, acostumados a vê-lo de perto, sentiam esta privaçáo,
como nós sentimos a ausência de um ser querido. Êste isolamento, esta solidáo eru para Maria um dos maiores tormentos. Ela, porém, sofria com calma e resignação. Ela devia
ser a Rainha dos Mártires, e como tal, o modêlo perfeito
dos que sofrem. No meío da sua dôr, por entre as trevas do
túmulo, a sua alma vía ruíar ao longe a aurora da ressurreiçáo. Em nossos sofrimentgs, sejam físicos, sejam morais,
levantemos o olh at pata Maria, e com ela procuremos santificá-los. E quando a morte nos arÍarlcar dos braços aquêles que amamos, oihemos ainda para Maria, e com ela, esperemos a Íessurreição, que em breve nos unirá de novo. Vamos terminar a Semana Santa; Oh ! se houvesse entte vós
alguém que não se tivesse reconciliado com Deus, quanto
antes o f.aça, paru gue, participando agora dos sofrimentos
do Salvador, possa, também, participar da sua gloriosa ressurreição. Choremos os nossos pecados, como Maria chorava
o seu Jesús ; para que no oia da ressurreição Jesus nos apareça
glorioso, na felicidade de seu triunfo, como apareceu ? sua
Mãu, para uní -1,a à sua vítória, como havia sido unida à sua
Paixão.
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TRISTEZAS E ÀLEGRIÀS DE MÀRIA
Maria Santíssima havia bebido, até ao fundo, o cálice
da amargura, sofrendo tudo o que uma 'criatura humana é
capaz de sofrer. Êste sofrimento, entretanto, tinha a sua consolação: a certeza da ressurreíçáo, a cer.teza qve a primeira
visita de Jesus glorioso seria a sua Mãe. E' certo, a apartçáo
de Jesus a'Ma:.:,a Santíssima náo está mencionada no Evangelho, mas pouco importa. Sabemos que os Evangelhos não
relataram tôdas as ações do Salvador, e sabemos, também,
que êles não contêm nada de inútil. Para que assinalar um
fato evidente, de que não se pode duvidar?
,\lém disso, a humildade da Virgem Santa não permitiu aos Evangelístas que relatassem o que era ünicamente
paÍa a sua exaltaçáo, sem ser uma base para qualquer verdade dogmática. Medítemos, um instante, par.a terminar na'
alegria, a Semana dolorosa que acabamos de percorrer, vendo;

I
O fundamento desta verdade.
II - Ã, aparição de Jesus ressuscitado.
I
O FUNDAMENTO DESTÀ VERDADE

-

As razões mais imperiosas indicam que era, para Jezus
Cristo, lum dever mostrar-se, primeiramente, à sua querida Mãe:
Dever de justiça; Dever de piedade filíal; Dever de.
amor recíproco.
Era um deyer de justiça. De fato, María havia sofrido
tanto para a nossa saivação, durante a Semana dolorosa. Era
indispensável que recebesse a única recompensa proporcionada a tal sofrimento incomensurável: a vísta de scu querido

J
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Filho saído

Ã

M.q.RrÀ

dêste

piedade
dever, que Êle

o'urante a sua v
o seu primeiro pensamento a sua M:ie na tetÍa, logo em se-

guida

a sua ressurreição

I

Amor recíproco. A Igreja afirnra que Maria Madalena
mereceu tomar pafie nas alegrias da ressurreição, sendo nomeada a primeíra nos Evangelhos, porque amava o divino

Mestre com um amor mais ardente que os outros.
Prima
meretur gaudia quia plus ardebat caeteris.
Ora, é certo que Maria Santíssima aniava a. -Icsr-rs mais
do que todos os santos juntos, sendo ela a Rainha cio arnor.
Por
Cristo, como cclnsequên cia de seu amor
inco
Santa Máe, lhe devía esta prova de

amo
dos,

ido pelos

laços mais íntimos

e sagra-

t.
voltando das entranhas da terra, Jesus devia, necessàriamente, aspirar a tever, quanto antes, aquela de cujos braços

a morte o havia aruebatado. E', pois, certo que Jesus resàrvou a sua primeira visita para a sua Mãe querida. Aliás
tal é o sentimento comum dos santos Doutores. Cítemos,

em particular, Santo .,{mbrósio, Santo Ànselmo, São Gregório de Nicomédta, São Bernardino de Sena, Santo Inácio
de Loiola, que díz em seu livro dos Exercícios Espirituaii
que aquêle que duvidasse dêste fato mereceria a repreensão,
que o Salvador dirigiu um dia a seus Àpóstolos "de faltar
de inteligência" Adhuc et vos sine intelectu estis?
(Mattheus XV. 16). Tal é também o senrimenro da lgreja,
que no ofício da Ressurreiçáo, cantando o triunfo de seu
Chefe, convida a Ra.inha do céu a alegrar-se. Ora, a alegria
de Maria não ierta sido diminuida, se houvesse sido puvada
<ia iresença de seu querido Filho? Regina Coeli, laetare!
Esta verdade popular é, admiràvelmente lembrada em certos
países no día da Páscoa. Na Espanha, por exemplo, existe
uma cerimônia importante. Na primeira aurora da Páscoa;
sai da ígreja uma procissão magnífíca, na qual o sacerdote,
cercado de numerosos meninos de côro, vestidos de branco,

leva o Santíssimo Sacramento, em meio de cânticos festivos,
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Chegando diante da igreja, eue havia servido de sepulcro na

Semana Santa, a poÍta abre-se, e a ímagem de Maria Santíssima aparece, trajando ainda vestidos de luto.
De rcpente, duas crianças, vestidas de anjos, conduzem o sacerdote com o Santíssimo Sacramento, em ftente da
estátua. À imagem inclina-se três vêzes, como s€, neste encontro, a Virgem Santa reconhecesse o seu Filho, enquanto

mil

vozes entoam: Regina

Rainha do

coeli, Iaetare! Àlegrai-v:os,

ó

céu!

II
À ÀPARIÇÃO DE JESUS RESSUSCITADO
À noite do Sábado Santo, a Virgem Santíssima ficou

na casa do jardineiro de José de Aúmatéia, absorta em sua
4ô., mas repleta de esperança, relembranob a palavra de
Isaías Não permitireis, ó Deus, que o vosso Santo co-

rrheça a.corÍupção, assim como as palavras de Jesus, dízendo

que sairia vivo do sepulcro no )'.o día. À aurora começava
a doirar o horizonte e o calvário. À alma santa do Reãentor, sain
ter recolhido no
Cólgota,
sangue da flagelação e
ro ã animou -de

novo

êst

das angústias da agonia.

o

s antes em meio
corpo sagrado rcaníma-se, Ievan-

O corpo vai deixar, como soberano, o reino da morte!
aparece o sepulcro do Gólgota.
Os querubins e serafins do exército celeste, haviam descido dêsde a Sexta-feíra, arregimentados numa ordem invisível, em redor do sublime leito, onde jazia o Criador do
mundo. Os anjos lhe haviam feito guarda de honra. E êles
que haviam um dia adorado, comovidos, o Menino Jesus,
em seu Presépío, adoram agota, com temor, o vencedor da
morte. O mors, ubi victoria tua?
Jesus ievanta-se, como se levanta o sol nascente; deixa

Tal nos

I
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os anjos dobrarem, com veneraçáo, a mortalha e as longas
faixas que o envolviam, e depositâ-las no fundo do sepulcro.
Sai do túmulo, atravessando, sem removê-la, a pedra que
Ihe vedava a entrada. Mais penetrárrel que o cristal pelos
raios do sol, a pedra deixa passar o cotpo glorioso, sutil,
ímpassível e ágil de Jesus Cristo. Para onde vai o Salvador
glorioso? Jesus ressuscitado, que criatura nenhuma havia
contemplado, eleva-se e como um relâmpago atravessa o espaÇo, penetra numa humilde casinha de Jerusalém, onde está

em profunda contemplação a sua querida Mãe! O' celeste
visão para Maria ! Os seus olhos, exaustos de lágrimas e de
insônias abrem-se de repente à mais viva e suave luz, que the
anuncia a proximidade de seu Jesus.
Segundo utrna revelação feita a S, Gregório, o arcanjo
Gabriel, que lhe havia anunciado a Encarnação, foi anunctar-lhe também a ressuÍreíçío, dízendo-lhe: Rainha do céu,
alegrai-vos, porque ressuscitou Ã.quêle que meÍecestes ttazet
em vosso seio! E eis que a voz suave de Jesus ressôa em
seus ouvidos, não mais com êste acento doloroso, que lhe
transpassava o coração ao pé da Cwz, mas alegre e teÍna

como convinha a um filho que vem contar o seu triunfo à
NÍáe querida.
Oh! mínha Mãe!
- Oh ! meu querido filho !
-Estas palavras dizem tudo, e foram pronunciadas ao
mesmo tempo. Eis Maria aos pés de Jesus, paÍa adotá-lO.
a PZZ, a
Jesus le

consolaç
coração
Fo

efusões de
e no'céu?

vivo,

das

cousas mais inefâveíe, que irradiavam de Jesus eÍn Maria,
de Maria em Jesus. O próprio Jesus Cristo se dignou descrever esta cena ínefável ,to-, revelaçãor Çu€ fêz à seráfica Santa Teresa. Confiou à Santa, que o abatimento da sua
Santa Máe era tão grande, que ela teria sucumbido a seu
martírio, e que antes de mostrar-se a ela, no momento que
saiu do fum^ulo, ela precisava de uns momentos para YgIa-Í
, ,i, antes de ser ca{az de supo(tar tamanha alegrta. (Vid.
S. Teresa, add.)
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CONCLUSÃO

Doces alegrias da ressurreição, possamos todos nós experimentá-las!
À Páscoa não é, simplesmente, uma festa comemorativa, como muitas outras, deve ser uma realidade, uma renovação para cada um de nós . O Apóstolo disse: Et resurrexit

propter justificationen nostram. (Rom. IV. 25). Êle ressuscitou paÍa operar a nossa justificação.
Esta justificação consiste em prímeiro lugar no perdáo
dos nossos pecados e depois na Comunhão Pascal, prescrita
por Deus e pela Igreja.
Durante os días da Semana Santa, temos seguido, passo
passo, as dôres da nossa querida Máe, a Virgem dolorosa, e agora acabamos de partilhar as suas alegrias, perante

por

o

Salvador ressuscitado.

Tal álegria de Maria Santíssima seria incompleta, se
não houvesse d,a nossa parte um generoso cumprimento do

nosso dever da Páscoa.
Por isso, mais uma vê2, em nome e por ámor da Virgem dolorosa, e agora oa Virgem consolada, peço, encatecidamente, que nenhum católico deixe passar êstei dias sem
aproximar-se da Mesa Eucarística.''

FESTA DA PÁSCOA

À Páscoa é a mais antiga e a mais solene das festas do
ano eclesiástico. A nota dominante da liturgia é uma intensa
alegria e gratídáo pelo benefício da Redenção que se traduz
pela repetição do "Aleluia".
À celebração da Pásco a r.áo te.m dia fixo no Calendárío, mas se celebra no primeiro Domingo depois da lua cheia,
de março.
Jesus Cristo morreu a 14 do mês de Nisan, mês judaico
lunar, correspondente mais ou menos ao nosso 22 de março
a 25 de abril.
Os mêses atuaís sendo solares, e pelo fato sendo mais
Iongos, há necessàriamente incompatibilidade nas -datas.
Em 3 25 o Concílio de Nicéa adotou como data da rcs-
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surreição o primeiro Domingo depois da lua cheia de março.
E' o qae Íaz com que a Páscoa ocorra de 22 de março a 2'5
de abú[.

À Páscoa é pois uma data Íixa, Lunar, que difere da
data Íixa Solar do nosso atual calendário.
EVAIIGELHO (Marcos XVI.

t-7)

Naquele tempo, María Mudalena, e Moria, mãe
1
- e Maria Salomé, compraram atomaE, para embal'
de Tiago
samatem o corpo de Jesus,
2
E no primeiro dia da semana, partindo muíto
cedo, chegaram
oo sepulcto ao naffer do sol.
3
E diziam entre si: Quem nos tirard a pedra da
bôca do- sepulcro?
4
Mas quando olharam, acharam reuoluida a wdra, que- era muito grande.
E, entrundo no sepulcro, uiram íJm anjo sen5
tado ao-lado direito, oestido de uma túnica branca; e tiuerom mêdo.
Êste, porém, lhes disse: Não temais; procurais a
6
- Nazaré, que foi crucificado; ressuscitou; não estó
Jesus de
aqui; eis o lugar onde o haoiam posfo.
Mas íde, anunciai aos seus di*ípulos e q Pedro,
7
que êle -iró,adiante de ttós para a Galiléia; lá o oereis, assinl,
como êle uos disse.
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A

RESSURREIÇÃO GLORIOSA

Dia da Páscoa!
Dia de intensa alegúa pela ressurreição do Salvador.
Acompanhamos a divina Vítima durante a Semana
Santa, e seguimos, passo por passo, o drama doloroso da sua
paixão e morte, deixamo-lo depositado no sepulcro, onde
perqlaneceu o resto da Sexta- feira, o Sábado e comfoo do dia
do Domingo, enquanto a sua alma foi levar ao limbo a
grande nova, comunicando-a aos santos aí detidos, na esperunça da Redençao. Lâ o esperava o bom ladráo penitente
a quem Jesus havra prometido o paraíso no dia da sua morte.
Jesus glorioso é o Paraíso; e o bom ladráo, aitda de olhos
úmidos e de coração palpitante, pôde agora contemplar a
glóría única do Filho de Deus, que foi, momentos antes, o
seu companheiro de suplício. Mas havia chegado o dia da
ressurreiçáo predíta. A alma gloriosa entrou de novo em seu
corpo e ei-lo cheio de vida, prestes a deíxar o túmulo, que
os soldados guardavam, sem suspeitar sequer dos grandes
mistérios, gue se estavam rcalizando attás d,a pedra que o
fôhava. Percorramos, um instante, o desenrolar dêstes grandiosos acontecimentos, examinando:
I -,- Os preparatíoos da ressurreição.

II

I

-

-

As

oparições de Jesus ressuscitado.

OS PREPARATIVOS

DÃ RESSURREIÇÃO

Era o dia da Páscoa.
À aurora alvacenta anunciava o levantar do sol, que
devia iluminar a mais bela cena, que o mundo já presenciou.

L
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O mais profundo silêncio envolvia o sepulco, onde haviam
sido deposítados os Íestos mortais do Salvador, e em redor
do qual estavam sentados, ou dormiam os guardas do templo, os soldados dos judeus. Os selos apostos pelo Sinédrio

estão intactos, e ninguém suspeita dos mistérios aLí jâ realizados. Desde a véspera, com o fim do Sábado, as santas
mulheres, María Madalena, María, Mãe de Tiago e Salomé, tinham comprado e preparado os perÍumes destinados a
um completo embalsamamento do corpo de seu divino Mestre, o que havia sido feito provisôriamente e às pressas por
Nícodemos. Tendo-se levantado cedo, elas seguiram paru o
sepulcro, inspiradas pelo seu amor a Jesus, sem sequer pensarem na grande pedra que fechava a entrada do úmulo, nem
nos selos nela colocados, nem na tropa de soldados que alí
fazíam guarda. E' no meio do caminho que perguntam uma
a outra: Quem nos hâ-de revoiver a pedta da entrada do
sepulcro ? (
Àpen a

rlo jardinr, que continha o sedebaixo de seus pés. Um -anjo
pulcro, e ei
vestido resplandecente de alvura
iuminoso d
o envolve; seus olhos lançam raios. l.lum relâmpago êle se
inclina sôbre o túmulo, quebra os selos, remove a pedra, e
senta-se em cima numa atitude de triunfo e majestade, como
esmagando com os pés os inimigos vencidos.
O guarda do sepulcro é êle. Os soldados atemorizados
caem como fulminados. Quando a bondade divina lhes permite levantarem-se, afastam-se às pressas dêste lugar tremendo e corÍem para a cidade, afim de contar o que acabavam
de presenciar. São Mateus ajunta que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos juntaram-se e confer,enciaram de que modo
poderiam ocultar um acontecimento táo estranho e refulgente. Náo encontraram melhor meio de esconderem a sua
derrota e o triunfo do terrível Gali.leu, que acabavam de
assassinar, do que subornar os soldados a pêso de dinheiro.
Mandaram chamá-los, e prometeram a cada qaal uma soma
avultada com condição de espalharem que, enquanto dormiam, de noite, os discípulos de Jesus tinham vindo e Íoubado o corpo de seu Mestre. E como objetassem os soldadoc
que se Pilatos ouvisse falar do furto do cadâver, teriam de

,..-
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lhe dar contas de seu procedimento, responderam-lhe os fariseus, que êles se encarregavam de dar as necessárias explicações
- ao Governador.
- Dêste modo, livres do perigo, os soldados propalaram
a fábúa ridícula do pretenso
e e do cinisEra o cúmulo dã hiPocri
-lhes a queimo, pois qualquer homem sen
ma-roupa: Estáveis. a dormir
se estáveis a dormir, nada pudestes ver do roubo. s€
estáveis acordados, por que deixastes os discípulos perpetra-

il

ÀPARIÇÕES DE JESUS RESSUSCITADO
descreveu

o fato da ressurrei-

esenciado. Êles viram-no res-

ressuscitou.

náo

o

E'

Provável que

sabemos.

E'

mistério

E
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As

duas mulheres, trêmulas

e",

-

géridas de mêdo, sairam

do sepulcro e fugiram, não se atretJndo a pronun ciar a mínima palavra. Nêste tempo, Madalena havia comunicado o
Íato a Pedro e a João. À emoção dos dois apóstolos foi -intensa, como se depreend e da narração .varrgéli.r. pedro e
João le
ao sepulcro; corriim ambos lun_
tos, ma
do que pedro e chegou primeiro
ao sepu
).
Jo
ra o interior do monumento, viu
as mortalhas dobradas ao lado, mas não entrou.
Alguns instantes depois, chegou pedro e penetrou no
jazigo a certificar-se do que havii .ocorrido. viu as faixas
de um lado e o sudário, que cobria a cabeça, dobrado, do
outro. Àproximou-se João por sua vê2, f.êz ap m.rmas observações e ambos concluíram como Madalena,
eue tinham
tirado _ o _corpo. Nenhum dêles imaginou que Jãsus tivesse
ressuscitado, pois uma espécie de véu, como ãí, s. João, lhes
toldava o espírito de tal modo, que as profecias sôbre a
morte e ressurreição do Messias eram.pata êles como letra
moÍta. (João xx. 9). o que descqncertava Pedro era ver
a mortalha e faixas, cuídadosamente dobradas e postas de
Iado, o que era contrárío a um furto. Tudo pareiia indicar
que êste túmulo havia testemunhado um despertar pacífico
e suave. João viu e creu ! (João XX. 8), enquanto Pedro
procurava explicar o enigma. Êle cÍeu,. quando Madalena
não cria ainda. Bemaventurados os puros de coraçáo, poÍque
êles verão a Deus. Jesus tem mais ternura par.a Madalena,
mas tem maíores dons para Joáo. A primeira beija-lhe os
pés; o segundo reclina-se sôbre o seu peito. Êle vai aparecer
a uma e ou outro; não precísa mostrar-se a Pedro: Peoto é
o Apóstolo da fê. o coração puro tem intuições mais perLe-

trantes que

o

coração arrependído.

Os doís

discípulos retiram-se: um admirado, óutro
crente. Madalena Ííca e chora. Ela não pode separaÍ-se dêste
túmulo vazío, mas táo amado. Ela que? encontrar estas reIíquias querídas. Qr. acontecerá? Escutemos S. João; êle
vaí contá-lo:

Voltaram, pois, outra vêz os discípulos para

porém Maria conserva-se da pafie de fora

ão sepilcro,

casa,

cho-

t
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rando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro,
e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar,
onde fôra posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro
aos pés; e êles disseram-lhe: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde
ó puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu
Jezus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-|he Jesus:
Mulher, porque choras? A quem procuras?
Ela julgando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se
tu o tiraite, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus
lhe disse: Maria.
Ela voltando-se, disse-lhe: Rabboni, (qo. q]u;er dizet:
Mestre). Disse-lhe Jesus: Náo me toques, porque aitda náo
subi paru meu Pai.
Foi Madalena dar a nova aos discípulos: Ví o Senhor,
disse-me estas cousas. (João XX. 10-19).
êle
e
Como tudo é fulminante de laz nesta sublime página do
Evangelho!

J.rrs

ressuscitou

e

aparece paru consolar àqueles que

tanto choraram e sofrera* .o- êle. Êle não se manifesta,
nem a Pilatos, nem a Herodes, nem aos chefes dos judeus,

pera confundí-los; não, nada de humano deve errtrat nesta
iena divina. Nem aparece logo a Pedro, a João, nem a um
outro de seus Apostolos. Êle se mostrou primeiro a sua
Mãe querida e depois a Madalena. A Madalena, q-ue- muito
pecou, mas que 1noíto soube amat. A puteza.imaculada rcceL.o , ro, pii*eira visita; a pqfieza readquirida pelo arrependimento e o amor recebetâ a sua segunda visita. Tocante
delicadeza do Coração de Jesus.

III

-

CONCLUSÃO

Tais são as primícias das aparições, que devem provar
a ressurreição gloricsa do Salvador. O sepulcro vazio é a

prova negãtiva. Ã.s aparições constituem a prova positiva.

Jesos apareceu igualmente ao grupo das santas mulhere_sl que

o tinhãm

amparado em suas dôres. Pouco depois de Madalena, foram ao sepulcro, Joana, espôsa de Chusa, e outras
mulheres da Galiléia, pensando encontrar lá! o corpo do

Mestre.
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Não o
a seus olhos
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encontrando ficaram consternadas, mas eis que
se apresentarq os dois anjos em trajes resplin-

de 7az, dizendo-lhes: Não venhais procurar errtre
os mortos a um vivo, Jesus não está aqui, ressuscitou, conforme prometeu. voltai depressa pa:z Jórusalém e dízei aos
discípulos e a Pedro, que Jesus ressuscitou e fuâ adiante de
vós para a Galiléia.
Estas iam pressurosas anunciar esta bôa nova, quando
de repente, um homem as fêz parar: Mulheres, dissJ êle, a
paz seja convôsco. Era o próprio Jesus. Reconheceram-no,
lançaram-se-lhe aos pés, abraçaram-no, e adoraram com amor
ao seu Senhor e Deus! Consolou-as o bom Mestre e disselhes antes de se despedir: "Agora , não temais, ide dízer a
meus irmãos que vão paÍa a Galiléia, onde me yeráol"
(Mat. XXVIII. 9. 10). Foí a terceíra apariçáo de JeSus!
Pouco depois, pela tarde do mesmo dia, Jesus apaÍece a Pedro, para acabar de purificat e elevar a grande alma do Chefe
dos Apóstolos. InÍelizmette, não temos tenhum pormenor
sôbre esta quarta aparíção. De certo que a humildade de
Pedro não deixou contar o fato, que S. Lucas assinala apenas de passagem. À quinta aparição, aos discípulos de Emaús
é longamente contada pelo Evangelho. A sexta apartçáo é
aos discípulos reunidos no Cenáculo. (Lucas XX[V. 3'6).
l\ sétima é para confundir e curaÍ a incredulidade de Tomé
(João XX. 24). A oitava é a aparíçáo no lago de Tiberríades. (João XXI I). A nona deu-sq em Galiléia a mais
de quinirentos discípuÍos (I. Cor. XV: 6). Ã décima é a
apaúção a Tiago e aos Apóstolos reunidos. (I. Cor. XV.
7). Tais -são as principais aparições que a Sagrada Escritura e a Tradição nos conservaram, porém, pode compreender-se pelas expressões, que houve muítas outras. À ressurreição é, pois, um fato certo, bem provado, tanto pela
palavra de Jesus Cristo, como pelo túmulo vazio e pelas
numerosas aparições. Jesus Crísto ressuscitou, dízendo que
era Deus. Ã sua religião é, pois, divina. E esta religíáo é a
nossa: a religíão Católica, Apostólica, Romana. A festa da
Páscoa é, pois, uma co{lfirmaçáo da nossa fé., e um estímulo
paía amá-la e praticâ-la generosa e completamente.
decentes

ÃSCENSÃO DE JESUS

(40 DI Á'S depois da Pdvoa)

À festa da Àscensão propõe honrar o triunfo de Jesus,
subindo ao cé;u,, 40 dias depois da Ressurreiçáo. Êste acontecimento, sendo o penhor ida nossa prOpria glorificação
Íutura, nos convida i alegría e à confiança. De fato, sendo
o céu a residência do nosso Pai divino, pal.a ali devem
convergir tôdas as nossas aspirações. Esta festa remonta à
origem Apostólica, diz Santo Àgostinho, e merece ser cele'
brada com tôda solenidade, para melhor orientar os fiéis para
o céu, a pâtúa definitiva.
EY,{NGELHO (Marcos XVI. 14-20)

à

t4
rnesa:

Finalmente, spareceu aos onze, quando estaüsm

e- censurou-lhes a incredulidade e duteza de coração,

a,os que .o uiram ressuscitado.
lhes dísse: Ide por todo o mundo, ptàgaí o
- a tôda a criatura.
Eoangelho
16
O que crêr e fôr batizado setá saltto; o que
porém não crer, serd condenaldo.
17
E eis os milagres, que acompanharfu o.s que
crerem: Expulsacão
os demônios em meu nomei falurão nooas

por não terem dado crédito

15

E

línguas.

Dominarão cs serpentes: e se beberem alguma
18
não lhes ford rnal: imporão os mãos sôbte
coisa mortífera,
os enfermos e os cutotão.
E o Senhor Jesus depoís que (cssim) lhes f alou,
19
eleoou-se ao céu, e estó sentado à direita de Deus.
20
E êles, tendo partido, pràgaram por tôla a parcom êles o Senhot, e confirmanda a sua ptàte, cooperando
gação t,o* ot milagres, que a acompanhauam.

37.' INSTRUÇÃO
T

O TRIUNFO DE JESUS CRISTO
Havia 40 dias que Jesus Cristo ressuscitara dos mortos. . . Aproxima-se o tempo em que devia deixar esta terra.
Os Apóstolos, avisados pelo divino Mestre, voltaram pal.a
Jerusalém, onde se reuniram no Cenáculo. Uma íltíma vêz
Jesus sentou-Se à mesa consagrao'a pelo banquete eucatístico,
e comendo, com êles, ordenou-lhes que náo se afastassem da
as promessas do Pai, as quais, disse
cída
bôca,
Êle,
Pois João batizou na âgaa,
sereis batizados no Espírito Santo'
mas
Depois das últimas recom
Apóstolos à recepção oo
grande missão, que ia tran
mundo inteiro, Jesus deu
íntima para voltar a seu Pai celeste.
Contemplemos esta cena sublime:
Ern sua preparação.
I

II -

Em

sua-realização.

I _ A

PREPARÀÇÃO

Jesus levantou-se, dirigindo-se paru
veiras. Cento e vinte

o monte das Olio divino triun-

pessoas acompanharam

fador. O cortêjo seguiu pelo vale de Josafá. Jesus avançava
majestosamente no meio de seus Apóstolos, ao mesmo tempo
- il.g..s e tristes, ao pensar que o bom Mestre os ia deixar.

Àt.avessou Jesus a torÍente do Cedron, onde os seus
inimigos the haviam dado a beber ágv,a lodosa, depois, dei-

I

I

:\
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xando à esquerda o horto de Getsêm zni, teatro da sua agonia,
subiu pelo monte das oliveiras. Tendo chegado ao cimo-, lançou um derradeiro olhar àquela pátr.ía terrestre, onde tinha
passado 3.3, anos. o seu olhar, divinamente iluminado, percoÍte um por um, os_ lugares que se estenCem a seus pés. Ao
Ionge, Êle divisa Belém-. . i C^neia . .
_ Defronte, estende-se a cidade de Jeiusalém, que acaba
.

de crucificá-lo, depoís de o rer carregado em triunfo. Á;ri
o templo, onde espalhou os ..oJ ensinamentos, desde a
9s.táidade de onze enos. As ruas da cidade, onde farou ,o
foro,
onde foi aclamado. . . onde realízou tantos milagres. o'rrniculo, onde deu uma prova infinita de seu ,-or, na instituição da Eucaristia. O Jardim das Oliveiras, onde agonizou.
O Pretório, o Ecce Homo !
Enfim, o calvfuío, onde deixou, com a vida terÍestre,
o sulco imenso e eterno de seu amor. .
. Em pé sôbre a montanha santa, contempremos a sua
atitude calma e sublime.
o seu semblante está comovido pelas .rembranças do
passado, pela visão do futuro, pelas te^rnuras presentes,
oâ
hora^da despedida, pois exprin e tudo isso e refrete todo
o
seu Coração e tôda a sua âl-r.
E ai, a seus pês, a seu lado, estão os díscípulos, os seus
Àpóstolos, Pedro, João, a sua Mãe qr.riar, tôda rao'iante
pelo tríunfo de seu Jesus, mas tôda como"ià, p.r, prJ"l-,
separação. Jesus dirige-se, uma última yê2, p^rà a sira
Mãe,
trocam um último olhar... Jesus!... minLa Mãe! nà.or,
até em breve! . . . E fitou os Àpóstolos. Eis todos o$
Íes fixados sôbre Jesus. . . e dàces como a auroÍa, suaves
"ffr"_
como a brisa matinal, caíram dos lábios de Jesus estas palavras sublimes. . . as últimas, que devia pronunciar nêste
^

mundo:

Ide por todo o mundo pràgar o Evangelho a tôda cúatura. O que crer e fôr batizado será salvã: o que porém
não crer, será condenado (Marcos XVI. l5).
Prostremo-nos em espírito, em adoraçáo, aos pés do
divino Mestre, e .beijemos,
pela última vê2, êstes pés szgrâdos, antes que deixem a terÍa, elevando- se para o iéo.

,
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II _ A REALIZÀÇÃO
Todos os olhos estavam cravados no divino Salvador,
contemplando sua fisionomia tôda celestial, e o seu olhar
cheio de ternura, que passeava pelos assistentes, como paru
dirigir a cada um o derradero adeus. Depois levantou as
mãos para dar a todos uma bênção suprema, e enquanto os
abençoava, prostrados a seus pés,' de repente o seu corpo
glorioso, posto em movimento por um ato de seu divino
poder, se elevou acima da terra e tomou majestosamente o
vôo para os céus. Mudos de surpresa e admíraçáo, os Apóstolos e discípulos seguiram-no, longo tempo, com a vista,
até que enfim, uma nuvem o envoiveu e subtraiu aos seus
olhos. E como não cessavam de fixar o ponto, onde o tinham
visto desaparecer, apresentaram-se a êles dois anjos vestidos
de branco, dizendo:
Homens da Galiléia, por que petmaneceis assim olhando para o céu? Êsse Jesus que, separando-se de vós, foi arÍe'
batado ao céa, virá do mesmo modo que o vistes ir para o
céu. (Act. I. II).
E Jesus continuava a subir para o trono de seu Pai.
Imediatamente se viu rodeado de inúmeras legióes de almas
que, retiradas no limbo desde séculos, estavam esperando que
ó nôvo Adão lhes abrisse as portas do céu. À frente da'
queles fiéis da antiga alíança, marcharam os dois exilados
áo Eden, que não tirrhr- cessado de esperar a salvação _pelo
Redentor piometido à sua raça, aos Patriarcas, Abraáo, Isaaç
seguir iam as
e Ja
tas,
ção, tinham esp

que
Port

o.'.

subindo,

t?, esta chegada do Salvador'
o hino triunfal das almas
repente,
de
ouviram,
anjos
Os
o Filho de Deus e gu9 cantavam
que
a.ômpanhavam
^ Priniipes, abrí as vdssas portas; abú-vos ó portas etetnas e entrará o Rei da glória!

_QueméêsteReidag|ôrta?perguntaÍamoSanJos.

E, oBenhor, é o Deus forie e poderoso, é o Deus in'encivel, responderam os santos. Abií-vos, portas eternas, é

I

I

o

EvÀNGELHo

bns FEsrÃs lrrúncrcns

I

207

Êle, é o Deus das virtudes. (Salmo). E o profeta rcal nos
mostra a rccepçáo do Filho do Eterno, euando êste se apres€ntou diante do trono de seu Pai.
Jeová dísse ao meu senhor': senta-te a minha direita,
poís te gerci antes da aurora; senta-te a minha dfueita e os

ilI

-

CONCLUSÃO

a Ascensão até ao Juízo final, a história dor
não será mais que a representação dramática desta
profecia. À Ígreja, o reino de Jesus, nãó cessará de se dilas para o céu, ao passo que os anti-cristãos
ros juntar-se com o seu despótíco amo, do
s. Daí a"conclusáo a tirar da festa da Àso nosso divino Salvador: esta conclusáo
deve ser: as aspirações ao céu, para irmos com Êle, gozar
da felicidade eterna. onde está o nosso tesouro, lá develstar
o nosso coração, disse o Mestre (Mateus VI, Z 1 ) . O nosso
coração deve estar no céu com Jesus Cristo, Êle deve ser o
nosso fim últímo i ora, todos os sêres têm uma tendência
natural para o seu fim; devemos ter, poís, uma tendêncía natural pata o céu. Em outros têrmoJ, devemos dar a nossa
vida uma o'ireção paru o céu; o gôsto é o sentimento próprio
Desde

séculos

do cristão.
Como f.azer isto?
Pelo desapêgo, das cousas do mundo. Como a terca me
parece triste quando contemplo o céu, dizia santa Inês. Pela
oraçáo, o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Êle vo-lo
datá. lt ausência dêste gôsto é natural num incréu. Um
homem sem esperuflça é um homem sem felicidade. Por isso
disse o Àpóstolo: Procurai, apreciai as cousas do céu e náo
as da terra. (Col. III. I).

I
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o Cristo é a vtda; e a morte é lucro. (Fil'

DOMINGO DE PENTECOSTES
Tempo de Pentecostes que ocorre desde o dia da
ao primeiro Domingo db Advento, abrange de 2J
festa
a 28 semanas, conforme a data da Páscoa.
O caráter particular dêste tempo é a esperonça.
Pentecostes é a descida do Espírito Santo sôbre os
Apóstolos, isto é, sôbre a [.greja e tôãa a comuni dade cristã.
E' a operação de Jesus Cristo, completada pelo Espírito
Santo, como o divino Mestre o havía predito e prometido

O

atê,

muitas'vêzes.

E' o Espírito Santo iluminando a lgreja, uiuificando as
almas, e fixando nelas a sua morada pela graça santificante.
Êstes efeitos são a grande causa da esperança, com que
podemos considerar o porvir, esperança que a lgteja simboliza pela côr verde dos paramentos dominicais, durante
todo êste tempo.
Esta festa data dos tempos 3postólicos, e forma com a
Páscoa e a Àscensão, a tríplice festividade do triunfo de
Jesus Cristo sôbre a morte, o mundo e as almas.
EVANGELHO (João XVI 23-29)

B

l{squele tempo, disse Jesus cos seus discípulos:

- me Qma, guatdatrt minha palaora, e meu Pai
Si alguém

o

amard, e uiremos a êle, e faremos nêle a nolEa habitação. '
Aquête que não me ama não guarda as minhc
24
palatsras.-Ora, a palaora, que oursístes, ndo é mínha, mqs do

Pai, que me enüiou.
pisse -üos tudo ísso, enquanto andaUa conÜosco.
25
26 - [V[ss o Consolodor, o Espítíto Santo, que o Pai
- meu nome, ásse r)os fani lembru tudo quanto
engiard em
eu üos

dísse.

27
uo-la dou

Deixo'uos

a paz, dou'ttos a mínha paz;

assim como o mundo
coração, nem se atemotize.

I

a dti. Não

se turbe

o

não

uo§Eo

O

28
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o que eu uos disse: Vou e torno a uós.
junto
do Pai, porque o Pai é maior do que eu.
29
Eu uo-lo disse agora antes que suceda, para que,
quando suceder,
o creiqis.

-

OuuisÍes

Se me omásseis, certamente folgasieis de que eu ud para

a

38.' INSTRUÇÃO

À OBRÃ DO ESPÍRITO

SÀNTO

Àntes de subir ao cé:u, Jesus Cristo havia recomendado
aos seus Ãpóstolos que se recolhessem ao Cenáculo, e €spe:
rassem aí a vinda do Espírito Santo.
Eu mandarei sôbre vós o Espírito Santo prometio'o por

meu Paí: entretanto permanecereis na cidade, até, que sejais
revestidos da virtude do alto. (Lucas XXIV, 49).
João, ÍLa verdade, batizou em âgua, mas vós sereis
batizados no Espírito Santo, daqui a poucos dias. (Act. I. 5).
Em obediência a estas recomendações do divino Mestre,
os À,póstolos permaneceram, pois, no Cenáculo, e puseramse a orar com Maria, i[vÀáe de Jesüs, com os discípulos e as
santas mulheres, à espera do Espírito Santo, que desceu
sôbre êles no dia de hoje, nove dias depois da Ãscenção.
Contemplemos esta cena gloriosa e expÍessiva, recolhen-,
do os ensinamentos, que dela emanam:
I
A descida do Espírito Santo.
II - Os efeítos produzidos sôbre os Àpóstolos.

-

I_
e

Ã, DESCIDA DO ESPÍRITO SÃNTO

Recolhidos no Cenáculo por ordem do Salvador, Pedro
seus companheiros meditavam as últimas palavras do

Mestre.

Êles,
e
apÍesentaÍ
qual o se

gelho

o

impossível

?

o Eva[.
udeus, e
sôbre e
so teotaÍ

E

O
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Assim êles pensariam, porém não o _pensaram, Pftque
tinham confiança nas palavrás de Jesus Cristo, e no Espí-

rito Santo, que devia ensinar-lhes tôdas as coisas.
No nono dia, pelas 8 horas da manhã, de úbito pro-

um rumor de vento violento, que, com grande ruíestavam sentados, enquanto
a sala onde
-semelhantes
?pÀÍe:c?tàm línguas de fogo,
a chamas ardentes,
formando um globo incandecente, que foi colocar-se acima
da cabeça da Mae de Jesus.
Aí se dividiu em línguas, indo pousar sôbre cada um
dos Apóstolos.
Sob aquêle emblema o'e fogo, vinha o Espírito Santo
comunicar-lhes todos os dons do céu, a inteligência paÍa
interpretarem as Escrituras, a fôrça paÍa arrostarem' com
os seus inimígos, e o dom das línguas paa ensinarem a todos
duziu-se

do,

encheu tôda

os povos.
Transformados num instante, com aquela efusáo miraculosa da graça, começaram logo os Apóstolos a formularem, em diversas línguas, os pensamentos, que o Espírito
Santo thes ditava.
Em breve se viram rodeados pela multidáo, que os escutava muda de pasmo.
Como é isso?! eÍclamaram, não são êsses homens galileus? Como é que nós os ouvimos todos falar a língua da
nossa terral
Há emtre nós, Partos, Medos, Elamitas, Judeus, Capadócios, Mesopotâmicos, Asiáticos, Egípcios, Romanos, C-eltas e Árabes, e todos nós ouvimos celebrar em nossas línguas as maravilhas de Deus!
Ninguém podia explicar êste miqtério, quando alguns
judeus ínimigos disseram: "Nada de prodigioso em tudo
isto; são uns homens em estado de embriaguez, que se agitam fora de si pelo efeito do vinho".
Dêste primeiro insulto tomou Pedro ocasiáo pa:,, instruir a turba.
"Homens da Judéia, bradou êle, e vós todoe forasteiros vindos a Jerusalém, náo estão ébríos êstes homens, mas
inspirados por Deus . . .'
E Pedro começa a fazer a exposiçáo da vída, paixão e
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morte do Filho de Deus, com tanto ardor, tanta ciência
sobrenatural, que, nêste dia mesmo, três mil homens creram
em Jesus Cristo e rcceberam o Batismo.
Estava, com isto, fundada a Igreja de Jerusalém, e
milhares de vozes iam anunciar a tôáal as naçóes o nome

de Jesus.

Àlguns dias depois, Pedro e João, indo ao templo,
curaram, mílagrosamente, um coxo, que estava à porta;
pedindo esmolas.
Segue outro sermão de S. Pedro, mais penetrant e ainda
que o precedente, ocasionando a conversão de mais de cinco

mil homens.
Tanto êxito devia, necessàriamente, excitar entre os
chefes dos judeus, o seu ódio um instante adormecido.

Eis Pedro e João citados perunte o rribunar de caíÍaz,
onde defenderam com altívez J soa fé em Jesus cristo.
À proibição, que os chefes lhes Íízeram de falar do
nome de Cristo, os Apóstolos responderam: Não podemos
calar-nos sôbre o que vimos e ouvimos!
E continuaram a pàgaçáo, sem fazer caso da proibíção
e das ameaças do Sinédrio, querendo, como dizia Pedio:
primeiro obedecer a Deus que aos homens.

II

-

Ã. OBRÃ DO ESPÍRITO SÀNTO

Àssistimos aqui a uma mudança total dos ,\póstolos. . .
Ãntes, eÍam homens ignorantes, vacilantes, medrosos, e de
repente transformados em homens instruídos, corajosos, mos-

trando a seu divino Mestre desaparecido, um amor e uma
dedícaçáo, que não souberam mostrar-lhe durante a vida.
A obra do Espírito Santo, na alma dos Àpóstolos,

foi de transformação, que se operou ao mesmo tempo:

O

no espírito,
na uontade,
no corasáo dêles.
espírito precisa de verdade;

A vontade precisa de coragem;
O conçáo precisa de amor.

b--

:
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^- êstes t4s dons, que aparecem, de modo particu_
São
lar, na obra do Espírito Santo. -

***

Êle os enche de verdade.

via
muit
não

,

hahavia
e que

r
s

n)

Jesus lhes havia ensinado as verdades, que comportavam a sua disposíção, a sua capacidade, as suas necessidades,
mas reservou a coroação da sua obra para o Espíríto Snto.
Eis porque os l\pósrolos, pela vinda do Espíriro Santo,
compreenderam melhor o que Jesus lhes ensinara, adquiriram as novas ciêncías, que exigíam a sua nova situação de
Doutores e propagandistas da lgreja.

***
foi a da sua vontade.

Ã. 2." transformação
Até aí esta vontade era lânguida,
ffumeza. .

sem resistência, nem

.

Pedro sabia dar o seu brado de energi a, porém, na primeira ocasião do perigo, a sua vontade vacilava, e transformava-se numa fraqueza que ia atê a cobardia.
Conhecemos por demais a fuaqueza dos Àpóstolos. Estavam repletos de boa vontade e de sinceridade, porém todos
etam vacilantes, medrosos, sem energia.
O propte! metum judoeorum (Joan. VII. B) esravaIhes sempre diante dos olhos.
Depois de Pentecostes nada mais dêste mêdo existe.
Pràgam em tôda parte, e aos chefes dos judeus, gu€ pretendem amedrontá-los com ameaças e castigôs, respóndem sem
hesitar: Não podemos calar-nos!
E não se calam: falam diante dos príncipes, dos reis,
governadores e diante tlo Sinédrio, com altivei inspirada e,

I
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cousa admirável: alegraram-se de poder sofrer afrontas pelo
nome de Jesus.
Gaudehtes . . . quoníqm diqni habiti sunt pro nomine

Jesu contumeliam

pati. (Afr.*V; 4l).

ll

3." transformaçáo é, a do amor.
Àmavam o divino Mestre, não havia dúv"ida ' ' ' mas
quanto egoísmo nêste amor!
Mas eis que o Espírito santo, sob a forma de línguas
de fogo, ,op.i sôbre ,à.r, e ei-los, o'e coração ardente, de
p1r"rã inflámad a, a prégarem em tôda parte o amor de seu
divino Mestre.
Jes,rs ha-ria dito:: Vim trazer o fogo do amor à ter^a
e que quero eu, senão que êle se acenda? (Luc. XII. 49) '
O divino Mestre depositara no coração 4ot Ãpóstolos
êste fogo divino, e o Espírito Santo, soprando sôbre êles,
produziu estas chamas ardientes que devern- abrasar o mundo
'

i

inteiro.

Tal ê a obta divina do Espírito Santo:
Produziu, f,o espírito dos 'Apóstolos' centelhas de

uetdade.

Fortificou a sua vontade, dando-lhe uma fdrça divina.
amo{Àcendeu nos coraçóes dêles o fogo do divino

III
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CONCLUSÃO

oh!comoprecisamosdafestadePentecostes,paÍaque

em nós' Somos táo
estas mesmas ,rrlrJo,-ações se operem
vontade e no amor'
na
somos
o
como
vacilantes no espírito,

Precisamosdeconvicçãoreligiosa,de']rlzparaoespí-a
rito, para compreendermos melhor a grandeza' a beleza e
,,...ttidrd. das verdades religi< sas'
enfraquePrecisamos de Íitmeza para a nossa vontade
vontaPobre
que-vivemos'
em
.id, pJo ambiente mundano
ela
mundanas;
drr-io'éias
perigoi,
dos
á;,1jfi;te daso*iOãr,
tendas
parayza-da. pelo pêso
ã;.; íe,agir e agft, mas sent e:-s.iações, ao munao, d, carne e do demônio'
' Precisamos de amor, dêste amor nobte, puro, que não
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I

I
O

215'

EVÃNGELHO DÃS FESTÃS LITÚRGICÃS

procuÍa, egoisticamente, o gôzo no amor, o gõzo dos serrtidos e da carne, mas agradar a quem ama.
Àmar é dar. . .e náo gozarl Gozar é, o egoísmo.
Dar é esquecer-se de si mesmo, para agtadar a quem ama,
Oh! ímploremos ao Espírito Santo, que desça sôbre
nós, como desceu sôbre os Apóstolos e opeÍe em nós as mesmas transformações.
Notemos que tal graça foi concedida aos Àpóstolos, €oquanto peÍseveravam na oração, juntos com a Mãe de Jesus;

FESTA DA SMÀ. TRINDÀDE
(1." Domingo de Pentecostes)
Esta festa é como o

..-rt.

ea

consumação de tôdas

as festas.

D; fato, Deus, um só em 6ês Pessoas, é o objeto prinem

cipal e púmário de todo o culto. Tudo o que honramos
referc'
ó.or, .i, J.ro, Cristo, na Vírgem Maria e no_s Santospessôas.
de
trindade
e
se a Deus, em sua únidade deÁattreza
E' um *iútio insondável, porém, se o como do mistério
,o, .r.rpa, pod.mos conhecer as verdades, que tal mistério nos
apÍesenta.

.a A dificuldade

tério p.ooe* da

para bem compreender_ êste sublime misfalia de intelígência nítida dos têrmos, que

o exp-rimem' A n arto rat^r1
A essência é o que catacterrza um ser'

íiferenciando-o

(

de outro qualquer

À nature )a ê o princípio da atividade de um sêr. ePor
da
.*.*pL, ,o t o-ám, âste piincípio é a uniáo doocorpo
sem
corpo
nem
corpo'
o
sem
agit
pode
não
alma
alma. A
a alma, mas a ""ia" de Jrbot é o princípio e a fonte das
suas ações.
Ã substâ ncía é o que existe em si e não em outro. Nos
sêres criados usa-se

a palavra SUBSTÂNCIA

(substare),

paru indicar o que permarlece, em contraposiçáo ao que se
chama acidente: forma, côr, Pêso, etc.
Em Deus não há acidentes: Êle é o sêr supremo necessário.

I
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À pessôa é a substância completa, autônoma, dotada
de rczáo e de liberdade.
Todos os homens, tendo corpo e alma racional, pos-

a mesma natu,rcza: a natuÍeza humana.
Esta natvreza que é Especificamente a mesma em todos,
é, Numàricamente diversa uma da ourra (nos indivíduos).
Ã, substância é o fundo do sêr, a personalidade é o
suem

modo.

Entre nós, subst,ância e pessôa fazem um só.
E' um fato que nós julgamos uma necessidade, poÍque
não conhecemos outra pessôa senão a nossa.
Tal fato, porém, não prova que em tôda condição do
gêr, uma única pessoa absorva uma substância.
Não concebemos, por falta de têrmo de comparação,
que uma substância seja comum a 3' pessoas. Não possuímos
nada que o prove, mas nada também que o contradiga. Devemos confessar a nossa ígnorância, mas não erigí-la em
objeção.

EVANGELHO (Math.

XKII. 18-20)

lt[squsls tempo disse Jesus aos seus díscípulos:
18
- todo o poder no céu e na terra.
Foi-me dodo
lrts, pois, instruí todos os pouos, batizando-os
19
em nome- do Padre, e do Filho e Espírito Santo.
fi2sinando-os a obserusar tôdqs cs cotisas, que
20
- manda,do. E eis que estau conuosco Íodos os
eu uos tenho
dias, até o consumaçõo dos séculos,

\_

39." INSTRUÇÃO

O GRANDE MISTÉRIO
Evangelho em sua brevidade misteriosa nos ÍepreAscenção do Salvador, recolhendo as últimas pala'
vras caidas dêstes lábios divinos, que sabiam falar tão pro-

O

senta

a

fundamente.

São as 'últimas palavras do divino Mestre, e elas são
revelação curta, mas substancial do mistério da Sma.
Trindade.
Ide, pois, ensinai a tôdas as nações, batizando-as em
nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.
Tal é a revelação completa do mistério adorâvel da
Sma. Trindade, eüe a Ígreja celebra hoje, convidando-nos a
meditar as lições dêste mistério. E' o que vamos fazet, con-

a

siderando:

I
A
II - À
-

I_

notureza do mistério.
sua imagem em nossa alma.

NATUREZA DA SMÀ. TRINDADE

Não podemos compreender o mistério da Sma. Trindade ^porqoe todo mistério é uma verdade, que ulttapassa_ a
nossa intãligência, mas podemos conhecê-lo e compreender
que nos aPresenta.
'as verdades,
A fórmüla mais luminosa dêste mistério é o sírnbolo
de Santo Atanásio, encerrado no Breviário.
Àpoiando-nos sôbre êste simbolo, procuremos fazer-

nos uma ídéia clara sôbre a natureza da Sma. Trindade.
Um princípio geral vai revelar-nos o fundo de sua natareza, É um pouco filosófico, porém, claro e compreensível.
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E' o seguinte:
Todo sêr é ativo, e a sua atividade
de sua perfeição.

cresce

na medida

Não hâ em Deus nenhuma potencialidade. Êle á ato
puro, isto é, atividade ínfinita.
Ora, tôda atividade é, necessàriamente, uma fecundidade ativa.

Logo, Deus, atividade infínita, é uma fecundida de ativa
infiníta.
E que pode produzir uma fecundidade infinita?
Ela produz outro infinito, que se lhe assemelha, que é
seu igual.
Ora, hâ em Deus um duplo princípio de atividade. O
da intelígêncía ínfínita e om ãmoi irrfinito.
, Ora, um sêr infinito tem, necessàriamente, um pensamento ínfinito.
No princípio, antes de tôda ação, houve em Deus um
pensamento, e como nada existíu fora dêle, êste pensamento
era Êle mesmo, Êle o únieo sêr Feal, ou, como disse Aristóteles, Deus é pensamento do pensamento.
O gênío põe a sua alma inteira em um pensamento. Eis
porque nós dizemos: Eis o pensamento de um grande
homem.

Ora, qual serâ o pensamento de um sêr infinitol
Será outro infínito, vivo, eterno, imutável, consciente
de si mesmo, ficando sempre nêle.

O mais alto grau dos sêres vivos é a consciência de si
mesmo, a personalidade.
Todo sêr que não tem consciência de si mesmo, é um
sêr inferior.
Quem tem um pensamento infinito é um ser süÉdÀ*
o único sêr superior, o sêr eterno: Deus.
iÊ
Digo que é Deus, poÍque é Eterno, é único: não pode
haver dois eternos na substância, embora numa única substáncia possa haver duas pessôas eternas.
A nzáo é qoç não se pode conceber um espírito infi-

I

I
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nito, que ficasse um instante sem pensamento, pois nêste

caso deixaria de ser infinito.
Esta geração infinita, pela inteligência, -na qua.l o Padre Eterno-r. i.produz inteíramente, é o Verbo divino, éo
Filho de Deus, ão 2.' Pessoa da Sma. Trindade'
{<**

Eis que são dois na
E o Espírito Santo
Nao poà. oi. por geraçá
dre deu-se todo inteiro nesta

ã-o-,

inteligência

infinita

dre e o Filho'
elígência'

pois o Pa--

sgotou-se' mas Deus

e

infinito. Pode, pois,

dar-se .pelo amor.

Ora, um oÀo, infinito ptoduz um amot infinito'
O amor n-ao ge:a Produz'
E como 'se f.az isto?
O Filho é l^ g"À peúeita do Padre Eterno, em tudo

^ã mesma e única substância' mas
1 Ê1., .orrr.rrrrádo
õnstituindo uma segunda Pessoa'
o padre .orrt.ript. o seu Filho, e sendo êste Filho a

igüal

infinita, am -õ de um amor infinito'
êste
O Filho, poi to" vê2, contempla o Pai' e sendo
também
amor
pai, também
ii infinita, ama-o com
^'irt
infinito.
ÊsteamorinfinitodoPaíparaoFilhoedoFjtng
pols e
para o Pai, constitue um único e mesmo amor'
procedente da mesma n3t
Este amor e, Pois, um afo
do Filho, e como tal não
Beleza

mas de ambos, constitue
i"áo ao pai e ao Filho, dono'e procede

por aspiraçáo.
dois â-ot.t infinitos, procede um
terceiro infinito, um amor infinito, que se chama: o Espí-

Do .rr.ontio

rito

dêstes

Santo.

O Espítito Santo é, Pois, a

aspiração viva do Paí paru

o Pai.
modo que o Filho

o Filho e do Filho

Para

esgotou o conhecimento
Do memo
o amor do Pai e
esgotou
Santo
o
Espírito
do Pai, assim
do Filho, constituindo uma tetceira Pessoa, na única substâncía, a rlaüJreza divína.
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Temos, dêste modo, um ,único Deus em naüJreza,
nêste Deus três Pessoas distintas, mas inseparáveis.

-

II

-

e

IMÀGEM DA SMA. TRINDADE

santo Anselmo, Doutor da Igreja, fêz uma compar,ação engenhosa e. expressiva, para tornar sensível , porribilidade da Sma. Trindade
Suponho , díz êle, uma f onte; desta fonte sai um. rio,
que se estende e forma um lago chamado Nilo.
As três chamam-se "Nilo".
Ã fonte, junta com o rio e o lago, chama-se Nilo.
rio, igualmente, juntó com a fonte e o lago chama_ _O
se Nilo.
Não são três Nilos, mas um só.
Nesta comparaç áo há três cousas a considerar; a fonte,
o río, o lago, mas um único Nilo, porque os três são unidos
por uma única e mesma âgaa.
Não são três Nilôs, nem três lagos, mas um único Nilo,
porque embora, cada .uma das suas partes constitutivas seja
distinta, são, entretanto, inseparáveis.
Mas ternos uma ímagem mais completa em nossa alma.
Lembremo-nos de que a nossa alma é criada à imagem
e semelhança de Deus,
Çysqüít Deus hominem ad imaginem et símilitudinem suam.
(Gen. I. 27).
Sendo a nossa alma a imagem de Deus, devemos encontrar nela o pÍotótipo, em saa unídade e trindode.
A nossa alma é uma substância espiritual, ínteligente.
amaÍrte,

Logo, Deus deve ser também uma substâncía espiritual,
inteligente, amarlte, ao ínfinito, e isto é a própria iqture,;q
diuina.
Se nós somos a imogem, Deus é o ideqt
ora, em nossa alma encontramos três elementos que
formam a sua essência: ser, conhecer, amar, ou substântia
inteligente e amante.
Tal é a deftnição da .nossa alma, deve ser, pois, a deÍínição de Deus.

O
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Ser, conhecer e amat, são'em nós tlma única alma.
uma única pessoa.
São três atos, e não três pessoas poÍque cada ato náo
é um princípio consciente, livre, e como tais, são três atos,
não, três pessoas.

III

-

CONCLUSÃO

Terminemos aqui as nossas considerações.
mistér io é táo sublime . . . tão misterioso, tão belo,
que conhecendo-o, sente-se a necessidade de prostrar-se. de
jãelhos, para adorar a Trindade adorâvel, o Deus verdadeiro,
único, em três Pessoas.
Cada vêz qae fazemos o Sinal da Cruz sôbre nós lembramos êste sublime mistério.
Ã doxologia, ou saudação que a lgreja repete a cada
instante em seus ofícios, é um brado de louvor à adorável
Trindade.
Lembremo-nos dêste augusto mistério, cada vêz que
traçarmos o sinal da Crtz, repetindo com venençáo e amor:
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.
Lembremo-nos também de que por atribuição, é
o Padre que nos criou,
o Filho que nos salvou, e
o Espírito Santo que nos santifíca por meio da graça
divina, que nos transmite pela oraçáo e pelos Sacramentos.

O

FESTA DO CORPO DE DEUS
(Prímeira Quinta-Feira depois da Smq. Trindade)

Foi a BEMÀVENTURADA Juliana, religiosa hospitdleka do Monte-Cornelon, perto de Liêge, na Bélgica, que
teve a inspiração de pedir a instituição desta festa.
Ela iomunicou àsta inqíiração a um Cônego de Louvaina, que a transmitiu ao P. Tíago F antaleão, Ãrcediago
de Liàgã, que foi depois Papa, Urbano IV.
À f..?, foi celebrada a primeira vêz em I iàge._ Juliana
morÍeu em 1258, antes que se estendesse a tõda a [gteja.
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Uma amiga
Juliana, Eva, a reclusa,
.
continuou a obra
alcance e pediu ao Bispo
de Liàge que se
o do prpa lJrbano IV.
Êste Pontífice ma
Ofício âo Smo. Sacramento por s. Boaventura e sto. Tomás; sendo adotado o
Ofício dêste último.
À morte de Urbano IV, reÇardou, de quarenta anos, a
celebração

da

festa.

Em 1111, o Papa Clemente

a

V no Concílio de Viena,

estendeu à Igreja uníversal, e êle mesmo presidiu nesta
cídade, a primeíra procissão do Smo. Sacramento.

EVANGELHO (Joan.
o.

VI. 56_50)

56
Naquele tempo disse Jesus às turbq,s dos judeus:
minha -corne é uerdadeiramente comida, e o meu songue é

uerdodeiramente bebida.

57
O que come o minha carne, e bebe o meu son- mim e eu nêle.
gue fica em
58
f,ssi7n como o Poi'que uioe me enuiou, e etl

pelo- Pai: assim o que me comer q mim, âsse mesmo
uitserá tombém em mim.'
59
fisys é o pão que desceu do céu. Não como
uossos pais- gue comeram o mand e morceram. O que come dêste
ui.tso

pão uiuerá eternqmente,
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O DEUS ESCONDIDO

O Evangelho nos Íaz meditar hoje a promessa solene
cuja instituição presenciamos na
à
noite.
Santa,
Quinta-feira
O día próprio desta solenidade é a Quinta-feira Santa,
porém, nesse quadro, todo de luto e tristeza, seria quase
inconveniente uma explosão de alegria, e de triunfo, que
são os característicos próprios do grande Sacramento de
da

Sagrada Eucaristia,

amor, última lembrança de um Pai extremoso antes de bacrificat a sua vida pela salvação dos homens.
Ã Igreja escolheu êste día no fim das solenidades da
Páscoa para manifestar a sua gratidão pela instituição dêste
Sacramento e exaltar püblicamente a Jesus Sacramentado.
Examinemos a glória e a exaltação devida ao Smo.
Sacramento, lembrando-nos das duas partes de que se compõe: Êle é ao mesmo tempo grande e escondido. E' preciso
pois:
I
Honrar o que é grande nêle.
II - Revelar o. que estâ escondido.

-

:

I _ Ã GRÃNDEZA DÀ EUCARISTIÀ

It
expressa

I.

2.
3.
4.
5.

,,

da Sagrada Eucaristía está admiràvelmente
no Evangelho de hoje.
E' a carne e o sangue do Salvador;
E' o Sacramento de uniáo com DÔus;
E' a particípação à vida divina de Jesus Cristo;
E' o pão da vida, descido do céu;
E' o maná da imortalidade.

grandeza

:

I
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Estas cinco qualidades são indicadas pelas próprias paiavras de Jesus Cristo.
- Qre objeto mais sublime do nosso culto e d,a nossa
adoração que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus feito
homem, fisicamente imolado no calvário e misticamentà
imolado em cima dos nossos Altares.
Há várias uniões entre Deus e o homem:
À uníão hipostática, é a união da natareza divina à
natarcza humana, numa única pessoa divina. Erta orriaá
é
própría a Jesus cristo, e não pode ser contraída
p.ro;
homens.

À uníão morul da amizade que liga dois sêres pera afeie a dedicação; é a união qu; exiõte enrre os pais e os
Íílhos, e entre amigos.
À união substancial, pela qual dois sêres se unem, se
confundem, ao ponto de sàrem um úníco e mesmo princípio de atividade. E' a que existe entre o nosso corpo e a
ç.:.y

nossa alma.

Ã união de natureza pela qual uma nat.oreza é transformada por uma r'atureza .op.iio., comunicando-lhe uma
ação iíe ordem superior, que rr;o tem por si mesmo. E, a
união entre Deus e os homens, pela gr^Ç^; sendo esta, ã*À
diz são Peoko, uma parricipação à nítuieza divina
(p.t.
L4)

O homem tem

-

vida humana.
Deus
possui uma vida divina, eterna .Em sua bondade infinita
Êle quer comunicá-la a seus filhos para aproximá-los de si
e_ prepará-los a partilharem a
_felícídade etirna, contemplando-o face a face, na clara visã<i da glória.
Tudo o que vive precisa de alimento.
A nossa alma'tem uma vida espíritual, da qual só Deus
ngde ser o alimento; eis porque Êle se procla-a: o põo descído do céu.
O maná dos hebreus e(a um alimento milagrosor eue
tomava o gôsto, que cada um apetecia.
Era preciso renovar a provisão cada manh-a, pois ao
Ievantar do sol, o manâ caído do céu, díssolvia-se num
apenas uma

instante.

O maná do cristão é a Eacaristia, que dâ a

I

cada um

EI

O

II

-
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PEQUENEZ DA EUCARISTIA

Há uma outra parte na Eucaristia, que a festa de hoje
procura manifestar: é sua pequenez.
Notemos bem que a Eucaristia é divinamente grande
em seu§ efeitos, mas humanamente pequena em suas aparências.

Almas virginais choram e beijam pés invísíveis. Ãlmas
os olhos não ,i-

santas lançam-se em braços abertos, que

I
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rente!

preciso manifestar esta pequenez! . . . E', preciso. tirat
e
do .s.on^derijo, em que se coÍIserva, esta gtatdeza divina,
uma
é
humildao'e'
na
mostrar ao mundo, que a grandeza

E'

humildade

!

Os dois extremos encontram-se

ali: a pequenez

das apa-

mundo virtuoso, o mundo que pensa, possa prosirar-se
diante de uma Hóstia tão pequerla, para adorâ-la, como sendo aparências de uma substância divina.
Êstes dois extremos náo se explicarn humànamente. . .
devem explicar-se divinamente: e tal explicaçáo é a Íê na
palavra de Deus.

III

-

CONCLUSÃO

Eis a ruzáo de ser da festa de hoje'
meio de hinos de alegría, de música harmoniosa'

N;

I
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de luzes e flores, o sacerdote leva, püblicamente, a Hóstia
Sagrada através das ruas e avenidas das grandes cidades,
como a leva através das veredas e campinas das aldeias.
E' o triunfo de Jesus Eucaristia, mostrando a sua
grandeza na humildade.
Tal é, alíás, o desejo expresso do divino Salvador. Êle,
sempre tão pobre e tão humilde, durante a sua vida mortal,
exigiu para a instituição da divina Eucaristia uma sala rica'
mente ornada (Luc. XXII. 12) .
Para morar se contentava com uma humilde ermida,
Ínas, paru a sua Eucaristia, quer um edifício, que se impõe
pela grandeza e magnificência. Por que esta exigência?
E' que êste lugar, para sempre célebre, deve ensinar a
todos os séculos as honras devidas à Eucaristia.
O culto exterior the é devido, como manifestaçáo de
sua gran deza e revelação da sua peqvenez,. Vere tu es Deus
absonditus. (Is. XLV. 15)

O CORÃÇÃO DE JESUS
(Sexta-feira depois da oítatta do Corpo de Deus)
Esta solenidade tem por fim honrar o Coração do
Homem-Deus, como órgáo donde brotou o sangue precioso

que salvou nossas almas; e como símbolo do amor que o
lãvou a encarnar, a sofrer e a morred pela humanidade.
A Pessoa inteira de -Tesus Cristo é. adoúvel: sua caÍÍLe,
seu sangue, e sobretudo seu coÍação, hipostàticamente unidos

à

sua natureza divina.
O Coração considerado como centro e foco de amor
divino, merece um amor todo especial: daí a orígem da devoção ao Sagrado Coração.
Foi o próprio Jesus que pediu a instituição desra festa.
No fim do século 17, uma Santa Religíosa da Visita-

ção, Santa Margarida Maria, foi

o instrumento que

Deus

empregou paÍa rcvelar esta bela e tocante devoção.
Êle se queixou da ingratidão dos homens, e pediu Comunhões fervorosas, teporadoras e atos de desagravo.
Nêste dia deve ser lido püblicamette, em tôdas as igrejas

E
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o Àto de

Consagração ao C«íiação de Jesus, tal qual ê
publicado no Ordo Missarum.
São estas revelações do Coração de Jesus que deram
origem às grandes e fecundas devoçóes:
I . Da Comunhão das primeiras Sexta-feiras do mês.
2. Da Hora Santa, na noite da Quinta-feira.
3. Do Apostolado da oraçáo.
4 . Da entronízaçáo no lat, da imagem do .Coração
de Jesus.
5 . Da guarda de honra do Sagrado Coração de Jesus.

EVANGELHO (Joan. XIX. 3I-3'7)

3l

§squsls tempo, estondo em dia de preparati$uz no sdbodo, potque aquêle dia de sdbado era de gronde solenídade, rogaratn
a Pilatos que lhes fôssem quebradas cs pernas, e fôssem
üos, para-que não íicassem os corpos na

(dali) tirados.
psçqm
32

pois os solda.dos, e quebraram as pernas
- e ao outro que com êle fôra crucificado.
oo primeiro
33
i/[qs quondo chegaram a Jesus, tendo oisto que
- morto, não lhe quebraram as pernas.
êle jd estaoa
Mss um dos soldados qbriu-lhe o lado com uma
3,4
lança, e imedistamente
saiu sangue e dgua.
35
E aquêle que üiu, deu testemunho disso: e o

Eeu testemunho
é oerdadeiro. E êle sabe que diz a oerdude,
para que também 0ós qcrediteis.
Porque eltos coiscs sucederam pata que Ee cum36
- Escrituros: Nõo quebrareis dêle osso algum.
príssem as
3'7
E também, diz outro lugar da Escritura: Êles
lançarão -o olhrc para aquêle a quem tespassaram.

t

I

4t.^ INSTRUÇÃO
AS REVELAÇÕES DO CORÃÇÃO DE JESUS
Evangelista, narrando a morte de Jesus Cristo, saIienta uma paÍticularidade, que durante longos anos não foi
compreendida em tôda a sua extensão, como nós a compreendemos hoje, graças à revelação do Coração de Jesus à

O

Santa Margarida Maúa.
Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e
imediatamente saiu sangue e água. Quando o soldado trespassou o lado da divina Vítima, .Iesus havía jâ exalado o

último suspiro.
Ora, de um cadáver, conforme

as leis

da fisiologia, n'ao

pode mais sair nem sangue, nem água, tendo êste coagulado,
e o próprio coraçáo náo conserva mais sangue flúido.

}Iá, pois, nêste Íato, uma particulaúdade misteriosa,

mílagrosa, que tem a sua significação.
Esta signifícaçáo é a devoção ao Coração de Jesus, que
nasce do seu Coração trespassado pela lança, e que Êle mesmo revelarâ ao mundo no tempo determinado.
Meditemos a gênese desta devoção, até chegar ao seu

pleno triunfo no mundo; vejamos:
I
Os prelimínares da rcvelaçáo.

II-Agrandereuelação.

I

-

PRELIMINÀRES DIT REVELAÇÃO

Na lgreja tudo se Íaz com ordem, pêso e medida.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus passou des-

percebida nos primeiros séculos, estando os fiéis ocupados em
defenderem-se contra os ataques das numerosas heresias que,

I
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pretendiam negar. a rcalídade da encarnaçío, ou negavam a
Nosso senhor o culto supremo de aobráção, .o-d Arío e
outros fizerum.
E', pois, narural que os Santos Padres tenham falado
pouco do Coração de Jesus.
Orígines, no l: sécuIo, díz estas belas palavras que
provam que a tal devoçío náo eÍa, entretanto, desconhecida:
"E' certo que João descansou no Santuárío do Coração
de Jesus, no meio dos mais ín:imos segredos da sua doutriira,
e quâ procu.rou penetrar nos tesouros da ciência e sabedotia".
Santo Agostinho disse também: "O soldado abríu pa:a
mím o lado do Salvador com a lança, e entrei nêle e ali
repousei com segurança".
-chegando a época do triunfo da rgreja no mundo, reínando
como soberana, parcce que a d.ioçáo r, ô;;;çâ-á.
Jesus podia_expandir-se e florescer; mas não, a époia não
havía chegado ainda.
são Bernardo, ta idade dédia, tem acentos de amor
entusiasta para êste dívino Côração, mas reserva êstes acentos para o claustro e não os lanfa no meío do mundo.
Qyerem ouvir um dêstes aientos apaixonados?
"O' doce Jesus, exclama o santo, eu vos suplíco como
sendo meu Deus, admítir-me no santu árío de vos'sã Coração.
Êle não foi trespassado sinão paru nos permitir habit.. ,rê1.,
para que a chaga visível nos Íízesse conhecer a chaga invisível com que o amor vos feríu. euem poderâ, d,ííxar de
amar êste Coração trespassado por nós, e permanecer insensível a reu r-oi?i'
São Francisco de Àssis, São Domingos, São Boaventura, santa Catarína de sena cultivaram a devoção ao sagrado Coração, mas não a pràgaram püblicamente.
Escutem São Boaventura: "A porta do paraiso está
abefta; a lança'do soldado afastou a espada que defendia a
sua entrada. . . O' alma, considerai vosso Espôso querido.
Êle abriu o seu lado, para dar-vos o Coração"-.
Santa Catarina de Sena foi favorccída pela aparíçlao
do Sagrado Coração.
LJrn dia Nosso Senhor lhe apareceu numa visáo e lhe
tirou o seu Coração teÍrestre, pata entregar-lhe o seu próprio
Coração, que trazia na máo, dizer.do: "Minha filha, eu

O
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tirei o teu coraçã,o, ? te dou o meu, paru qve vivas com ê1e".
Santa Gertrudes, mais favorecida ainda teve reÍelações
,do Coração de Jesus, que não são inferiores às de Santa
Margarida. Recolhamos apenas, como prova, a seguinte, Íeita
à Santa por S. João Evangelista.
À-Santa perguntou ao ,\póstolo, porque não manifestou no Evangelho as ternuras do Coração de Jesus, que havia
experimentado, reclinando-se sôbre êle na última Ceia.
O Ãpóstolo respondeu: "Durante os primeiros anos da
Igreja, o meu ministério devia limitar-se a dizer sôbre o
Verbo encarnado, Filho Eterno do Pai, umas palavras f.ecundas, que a inteligência dos homens pudesse meditar, seÍn
jamais esgotar as suas riquezas; porém, a graça de ouvir as
pulsaEões do Coração de Jesus, está reservada paru os últimos tempos.
"Ouvindo esta voz o mundo rejuvenec eú,, safuâ de seu
torpor, e o calor do amor divino o inflam arâ ainda" .
Apesar destas revelações a compreensão da devoção
ficou reservada ao coração de umas almas piedosas, . ninguém recebeu de Nosso senhor a missão de espalhá-la no
mundo.
À hora não havia chegado.

II-ÀGRANDEREVELAÇÃO
À hora marcada nos desígnios de Deus havía soado, na
época em que os sentimentos mais nobres pareciam naafra-

gar num materialismo e num sensualismo

degradante.

Nosso Senhor havía reservado êste grande meio de salvação, para o tempo que bem parece ser o último e que é
o da nossa época atual.
O divino Coração escolheu como confidente das suas
comunicações sobrenaturais, uma humilde religiosa da Visitação, Margarida Maria, elcarregando-a de fazê-lo conhecido no mundo inteiro.
E' preciso citar em inteiro uma destas revelaçóes, tlao
admiráveis, e t-ao miserícordiosas, que deviam ser escutadas
de joelhos:
"Lfm dia em que estava prostrada diante do Smo. Sacramento exposto, escreve a Santa, experimentei um atratiVo

L
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interior, que concentrou acima de mim tôdas as faculdades
da minha alma e todos os meus sentidos.
"Então aparcceu-me Jesus Cristo, meu divino Mestre;
estava radiante de glória, e as suas cinco chagas resplandesciam como outros tantos sóis.
"Chamas brotavam da sua santa humanidade, mas
sobretudo de seu divino peito que parecia ser uma fornalha.
"No meio dêste fogo ardente, êle me mostrou o C-oração, cheio de amor, como a fonte donde se irradiavam estas
chamas.

"Fêz então passar díante de mim as inefáveis maravilhas de seu amoÍ, descobrindo-me o seu poder maravilhoso,
que chegava até a fazê-lo amar os homens, sem receber
dêles outra cousa, sinão fúeza e ingratidão.
E' isso, disse êle, o que mais me atormenta de tudo o
que tenho sofrido durante a minha paixão!
"Oh! si pelo menos me retribuissem amor por amor,
como julgaria pouco tudo que tenho feito para êles!
fyia para êles muito mais 9o gy. tenho;
. "Senão
I pudesse,
porém,
recebo dêles senão tôda espécie de,frieza e de
ínsultos, eÍi1 troca do ardor com que thes faço o bem!
"Numa outra apariçáo, Nosso Senhor mostrou à confidente, o seu Coração, encimado de lma crvz, envolto o'e
espinhos e cercado de chamas, capazes de consumir o mundo
inteiro.
"Pediu que a primeira Sexta-feira que segue a oitava
do Smo. Sacramento, fôsse reservada à celebração de uma'
festa, destinada a honrar o seu Coração e a repatcr os atos
indígnos cometidos contrq,
§mo. Sacramento."

Írr*"1

Tal foi a missão confiada a Santa Margarida Maria.
Ela recebeu ordem. . . sem ter os meios de executá-la. Nosso
Senhor quis encarregar-se de tudo.

A confidente devia Í.azer conhecer e ,espalhar a devoção
ao Coração de Jesus no mundo inteiro sem deixar de obedecer a suas superioras.
Estas superioras, seus confessores e tôda a sua comunidade levantatam-se contra ela e combateram as suas tevela-

ções tratando-a de visionária.

O EVÀNGELHO DÀS

FESTÀS LITÚRGICAS

23)

Àpós longas e cruclantes provações, Deus mandou-lhe
um santo religioso, P. de la Colombiàre, que examinou o
espírito que conduzia a humilde religiosa e declarou abertamente que era o espírito de Deus. Êle mesmo quis ser o
primeiro adorador do Coração de Jesus e consagrou-se a
Êle solenemente em 21 de junho de 1675.
Ã. devoção tomou então impulso vee'úente. A Visitade
Moulíns tomou a iniciativa em L678, sendo seguido
ção
por Paray-le-Monía1, em 1685.
Em 1688 o ,\rcebispo de Besançon inaugurou a festa
em sua Arquidiocese, seguido de várías outras Dioceses.
Ã Santa Sé confirmou a cúaçáo da nova festa e S.S.
Clemente XIII, em 17 65 publicou o decreto, dando ao culto
do Coração de Jesus a sanção apostólica.
Daí em diante a devoção percorreu o mundo fixando-se
em tôdas as Dioceses, e até. em tôdas as paróquias, formando
hoje em dia, a devoção mais popular e mais extensa de tôdas
as devoções na lgreja.

III

-

CONCLUSÃO

Eis como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus desceu do peito-aberto do divino Redentor, brotou de seu Coração ferido, sob a forma de sangue e de âgua. De sangue,

pala significar o seu valor; e âgua, paru manifestar

o

seu fim.

O

A

sangue é o elemento da expíoção.
água é o elemento da purifícoção.

Expiar os crimes dos homens e purificá-los no amor
de Jesus, tal é bem a dupla finalidade desta devoçáo.
Como dise o divíno Mestre a Santa Gertrudes, e como
tepetiu a Santa Margarida:
"E' o último esfôrço de meu amor aos homens e a
úitima invenção dêste amor . . ." Desgraçados daqueles que
não o aproveitarem !"

Vê-se claramente que é o último recurso predito por
Nosso Senhor e que, não aproveitando esta última invenção
de seu arnor miserieordioso, o mundo coÍre para um abis-

mo

irremediável.

r
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Correspondamos pois a êste convite e de hoje em diante, mais ainda do que no passado, consagremo-nos ao Corasão de Jesus, façâmo-lo reinar em nosso vida, em nossa
pâtría, praticando os exercícios por ÊIe pedidos, que sáo entrc outros: a Hora Santa, a Comunhão da primeira Sextafeira do mês, a entronizaçáo da sua imagem em nossa f.amilía.

,+2.' INSTRUÇÃO

DEVOÇÃO ÃO SAGRÀDO CORAÇÃO

A

devoção ao Coração de Jesus é a devoção salvadora
pois enceffa e significa o que o Cristianismo
tem de mais sagrado: o amor de Deus paru com os homens.
Tomado em seu sentido natural o têrmo j'Sagrado Coração" designa o coração materíal, o órgão prôpriamente
dito que pulsava no peito do Salvador.
Êste Coração pode ser considerado sob dois aspectos:
l. Vivo no peito de Jesus, vivificado pela alma, deíficado pela união hipostática.
2. Separado das outras partes do corpo, formando em

por

excelência,

por assim dizer
si um todo completo
u1s1ts.
- e o símbolo do
Noestaob vívo: -êste Coraçáo é o órgão
aÍnor de Deus, enquanto considerado como morto, seria uma
simples relíquia.

Em seu sentido largo, as palavras "sagrado Coração",
significam não simplesmente o órgáo, mas a pessoa inteira
de Jesus Cristo.
Tal é geralmente a significaçáo adotada.
Para conhecer a fundo esta admitável devoção do amor
e da' miserícórdia personificados no Coração de Jesus,
vejamos:

I
II -

O objeto desta devoção.
Seus motiqos e fins.

r

-

OBJETO DESTA DEVOÇÃO

Tôda devoção compõe-se de diversos elemeritos, sendo os
principais: o objeto, oE motiüos, as pró,ticas e o fim.

t^
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O objeto é o que se honra;
Os motivos são as razóes porque se honra tal objeto;
Às práticas são os atos pelos quais se honra;
O fim é o têrmo que se propõe, honrando-o.
Quase sempre uma devoçáo se compõe de um duplo
objeto: um sensível e corporal; outro invisível e espiritual.
Êstes dois objetos são intimamente unidos e honrados
juntos.
Habituaimente, o objeto espiritual é o objeto principal
ou primdrio; porém é invariàvelmente o objeto sensível que
dâ o nome à devoção.
Em última análise, tôda devoção dírige-se à pessôa.
Pode haver sérias razóes de distinguir tal ou tal'das
partes componentes de uma pesôa, e de fazer de tal parte, ó
coração por exemplo o objeto material de um culto, porém
nêste caso, esta parte não é considerada isoladamente do
sujeito, mas formando com êle um único e mesmo indivíduo.
O que não impeo'e que seja pelo objeto material próximo
que as devoções se distínguem ou se especificqm, como dizem
os teólogos.

***

Aplíquemos estas noções ao Sagrado Coração de Jesus
e teremos logo uma noçáo clara e completa desta devoção.
O seu objeto principal e primário estâ nos seus dois
componentes, os quais formam um objeto único: o seu Coração material de caÍfle, que pulsa em seu divino peito, e o
amor de que é símbolo e o órgão
O que honramos no Coração de Jesus, é o amor extremo do Salvador para com os homens.
Antes do sinal vem a cousa significada: E esta coisa
significada é o amor de Jesus Cristo.
O objeto particular desta devoção é o amor imenso do
Filho de Deus, que o levou a entregar-se à morte e a dar-se
a nós no Smo. Sacramento do altat, sem que a visão das
ingratidões e ultrajes que devia rcceber nêste estado de vítima
imolada, através dos sráculos, o pudesse impedir de Íazer

tal

prodígio.

Êle preferiu expor-se diàriamente aos insultos e

II-T
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opróbrios dos homens, antes que deixar Ce testemunhar-nos
de seu amor, pela maior das maravilhas.
Assim entendída, compreende-se que a devoção ao Sagrado Coração não se reduz, como certas. pessoas pensam,
em honrar e amar com um culto especial êste Coração de
caÍne, semelhante ao nosso, mas sim no amor imenso que
Jesus Cristo tem paln com os homens, os quais em sua
imensa maioria não têm pa:.a com Êle sínão desprêzo ou

o excesso

indiferença.

Êste amor senclo espiritual, não pode tornar-se sensível,
sinão por meio de um símbolo, e êste símbolo é o Coração
Sagrado. Notemos, aínda que não é simplesmente o amor
de Jesus, para com os homens, que o Sagrado Coraçáo nos
representa, mas todo o amor que fêz pulsar êste Coração,
e nêste amor está incluido sobretudo, o seu amor pata com
seu Pai Celeste.

O Coração de Jesus símboliza air'da, embora em grau
menor, todos os outros fenômenos da sua aima, como são
os da ordem intelectual, moral, e af.etíva, pois, a palavra
coração indica tudo o que se passa no santuário da alma e
nas profundezas da consciêncía.

II

-

OS SEUS FINS

O fim é duplo, conforme se depreende das próprias paIavras de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria.
O primeiro fím é retribuir a Êle o amor que nos dedica.

O

segundo

é

desagravá-lo

da ingratidão dos

homens.

"Eis êste Coração, dízia a Santa Margarida

Maria,
que tanto amou aos homens, que nada poupou, até esgotarse e consumir-se, para testemunhar-lhes o seu amor".
"O meu divino Coração, ciíz em outra paÍte, é táo rcpleto de amor pelos homens que, não podendo mais conter
em si as chamas da sua Caridade, deve difundí-las.e manifestá-las a êles, para enriquecê-Ios com os tesouros que
encetta".
Jesus sofre

por ver desprezado
se desta dolorosa indiferença.

o seu Coração e queixa-

"Como recompensa, diz Êle, não recebo da maior parte
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dos homens, sinão ingratidão pelas suas irreverências e pela,.
fúeza que têm pára comigo".
Í
Êle declara que a previsão de tanta ingratidão foi uma
pena da sua paixão, mais dolorosa que as outras.
I
Êle tem sêde de ser amado: "Si correspondessem a meu
amor, diz Êle ainda, tudo o que tenho feito para êles pare'
ceria pouco para o meu amor! Tu, pelo menos, dá-me esta
consolação de suprir a sua ingratidão enquanto puderes".
Vê-se por estas palavras que o fim primário desta devoção é corresponder pelo amor de nossos próprios corações
ao amor imenso que Jesus Cristo nos tem.
Tal devoção é prôpriamente um exercício de amor: o
amor é o seu objeto, o amor é o seu principal motivo, é o
amor que deve ser o seu tl-;

*

dârio, igualmente enunciado por Nosso
Senhor, é de consolar o seu Coração, dos ultrajes e ingtatidões que recebe.
Não pode haver amor verdadeiro sem desejo de consolar aquêlã a quem se ama, si estiver ern tristezâ ou sofri-

O

seu

fim

secun

mento.

Quem ama o Coração de Jesus, sente-se irresistivelmente levado a fazer-lhe esquecer os ultrajes, as proÍatações e as ingratidões a que está expôsto.
E' o que condvz as almas a fazer atos de reparação.
Em todo o tempo a rcparaçáo teve lugar saliente na
devoção ao Coração de Jesus; a Escola de Paray-le-Monial,
porém, estendeu consideràvelmente êste espírito de desagravo,
a ponto de uns o colocarem quase em primeiro lugar.
O Coração de Jesus deve'ser considerado sob um duplo
ponto de vista:
O primeiro, como abrazado de amor pelos homens.
O segundo, como cruelmente ofendido pela ingratidão
'
dêstes mesmos homens.
Êstes dois motivos juntos, devem produzir em nós dois
sentimentos que devem unir-se também, isto é: um amor que
coÍresponda a seu amor, e uma dôr que nps leve a rcpatat
os ultrajes gue recebe dos homens.

+**

I

o

Dêstes dois fins,
respondendo ao amor
voção
-

B9
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amor cor-

ico da de'

i a rcpaÍação ou
"Amai e Íazer

lugar.

e Por Êle

fazer amat a Deus que nô-lo deu, tal .é a verdadeira devoção",
escreve a Santa ao P. Croiset.
"Nosso Senhor me fpz conhecer, dtz ela ainda, que pelo
grande desejo que tem de ser perfeitamette amado pelos ho-.rrt, resolveu manifestar o seu Coração".

III _

CONCLUSÃO

Terminemos pela prâtica da devoçáo ao Sagrado Coraçáo, tal qual foí indicada pela santa confidente de Jesus,
em Paray-le-Monial.
Tôda devoção compõe-se O'e duas espécies de atos: uns
interiores, outros exteriores
os primeiros são produzidos pelas faculdades da alma;
os segunáos são sensíveis e são produzidos pelo concurso dos
sentidos.

O culto exterior deve ser a iruadiaçáo do culto interior, poís, é na alma que está a fonte da devoção.
Os atos interiores são o estudar, amat e honrar o Coração divino sob o emblema de seu Coração.
Êste amor condluz necessàriamente a três cousas:
Euitar o que Jesus proibe;
o que Êle deseja:

Fazer

Imitar

as suas disposições.
êste culto interior devemos ajuntar certos atos exteriores, pois, sendo o homem um composto de corpo e alma,

Ã

é lógico que ambos êstis componentes concotram ao culto

prestado ao Criador.
Estas práticas consistem em celebrar as suas festas,
honrar as suas imagens, visitar o seu altar, ertrar no Apostolado da oração, assistir à Santa Missa, comungar, fazer
atos de Consagração e de desagravo, fazer a Sagrada Comu-

nhão nas primeiras Sexta-feíras, entronizar na familía
imagem do Coraçáo de Jesus.

Oportet

itlim

regnare!

E'

a

preciso que Êle reine sôbre

(

__)

f
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mundo., paru salvá-lo das catástrofes íminentes que o

ameaçam.

é o únicc remédio, tanto para as nações,
indir,íduos!
.

Êste reino
como para os

FESTÀ DE SANTO ANTÔNIO

(13

de Junho)

EY,{NG ELHO (Luc.

35 _

XII. 35-40)

lt{squele tempo dísse Jesus aos seuE díscípulos:

Estejam cíngidos os uossos rins

e nas üoEsos mãos

lômpadas

a§eEas.

36
E fqzei como os homens gue esperam o seu se- uolta das bodas, para que, quando uier e bater
nhor quando
'à porta,
lh'a obram.
37
Bemuuenturqdos oquêles serüol, a quem o Se- oigiondo, quando uier: nq uerdade uos digo que
nhor achar
se cingi*í e os farti sento,r à mesa, e*passando por entre êles
os

seruird.,

-

8

E si uier na segunda oigílía, e sí uíer na terceira
uigília, e- sssim os encontrqr, bemauenturudos são aquêles
3

setÍ,oE.

Iulos sabei que se o pai de famílía souáesse q
3'9
hora, em- que ttíria o lqdrão, tsigiaria sem dútsida, e não
deíxaúa minsr a sua casa.
40
Vós, pois, estai preparados, porque na hora que
- uíró o Filho do Homem,
não cuídqis

43:

INSTRUÇÃO

O MODÊLO DE HUMILDÀDE
A. Igreja aplica a Santo Antônio o Evangelho da vigilãncía, para mostrar-nos que o Santo foi êste servo vigiIante, de rins cingidos e a lâmp ada acesa na mão, esp.rarido

a

do Senhor.
De Íato, Santo Antônío foi o servo vigilante,

chegada

sempre

preparado para a luta contra o mal e paÍa o estímulo do bám.
Bemaventurado é um tal seÍvo, díz o divino Mestre;

é hoje santo Antônio, o grande amante de
de seu século.
Para excítar-nos a venerá-lo, como o merece, e imitar

bemaventurado

Jesus, o _grande taumaturgo

os seus exemplos:
I
Percorramos brevemente a sua uidq.
II - Escolhamos a sua oírtude dominante.

-

T

-

À VIDÀ DO SANTO

sto, Ànrônio nasceu em Lisboa (portugal) em lrg5,
e recebeu a alcunha de Pádua, po.qoà foí "em pádua q;;
morou por muitos anos, faleceu e estão conservadr, ,i.,
relíquias.

No

batísmo recebeu o nome de Fernando, sendo

Antônio o nome da sua profíssão
o

ed
pràg

de

1:,â:'oÍ?;.fl:,1;lfrJi":;i:

tuto

para

o

religiosa.

gostinho.

ar a ré aos Mour",

.'i,l:r?#'f

#;r*:ncíscanos

à.

a

I
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Embarcou, para a i\frica, onde esperava rcahzat o sÇt.'
F
ideal, porém, Deus o destinaYa para outro apostolado.
foi
obriano
seguinte,
Cãiu gravemente enfêrmo e, no
:
gado a retomar o caminho de Espanha.
Era na época em que o grande são Francisco de Àssis'
reuniu o Capíiulo geral da sua Ordem. Ãntônio foi assistir
e conversou nesta oiasião com o seu santo fundador.
com a licença dêste, retirou-se depois na ermida de sáo
Paulo, perto de Bolonha, como cozinheiro da residência' es.ord.ndo, dêste modo, na humildade e rra austeridade, a sua
grande e luminosa inteligência.
a
Os zuperiores descoÍ riram o tesouÍo escondido nêste
humilde frãde, e mandaram-no, com outros membros para
Forli, para ah rcceber as ordens sacras'
Nesta ocasiáo o Bispo designou Antônio' paru Íazer
uma exortação Piedosa.
O humilde franciscano desculpou-se - ' . porém foi pteciso obedecer. . . e esta obediência valeu aos ordenandos uma
teologia profur.da, de píedade comuniinstruçá
êncíaquearrebatouatodos... OSanto
catívae
o exterior humilde e a convicerto...
e sábio
por mais tempo esconder
puderam
não
da
ção

a

cíência

milagre mais espantoso do santo missionário foi o
p^r^ defender a seu pai injustamente acusa«lo
o'e homicídio e condenado a morte em Lisboa.
Chama-se bilocação a pÍesença milagrosa simultânea de

O

d,a bilocação,

a sala das audiências.

I

I

T
O
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Ali,
*,
FIhe,
do

ern presença de uma .multídão, Àntônio ordenouem nome de Deus, de declarar si o seu pai er.a o autor

assassinato.

Imediatamente, o morto se ergueu e confessou püblicamente que o acusado era inocente.

Um fato idêntíco produziu-se na Quinta-feira Sanra,
na igteja de S. Pedro, onde Antônio .rt.i, pràgando.

Nêste momento, os Franciscanos recítavam o ofício de
Matinas, e Írei Àntônio era o leitor indicado das lições. No
momento preciso viram Antônio aparecr'r na igreja, cantat a
lição e desapatecer do côro. . . -e nêste mesmo momento
começou o seu sermão,
distante do monastério.

", l*Tjr*

[.Jm ano antes da sua morte, ,\ntônio voltou a pádaa,
exausto e doente; apesar disso, prêgava diàriamente durante

a Quaresma.
Enfim Deus o chamou a si, no dia 11 de junho

de

1231, na idade, de 3'6 anos, cantando com seus companheiros o hino: "o gloriosa DomiÍra" , em honra da Sma. Virgem.
'
No dia da sua morte, por uma inspiração divina, as
crianças percorreram as ruas da cidade, gritando: O santo
morreu!

,\ Igreja ratificou no ano seguinte, l2)2, a catonização feita pelas crianças; o Papa Gregório IX o colocou no

catálogo dos santos.
Nêste mesmo dia, todos os sinos de Lisboa, movidos
por mão invisível, repicaram, celebrando, dêste modo, o

ilustre religioso e taumaturgo, Santo Àntônio.
Em 1263 São Boaventura presidiu a exumação do corpo de Santo Antônio. Encontrou as carnes consumid'as, mas
a língua em perfeito estado de conservação, em recompensa
de ter espalhado com tanto zêlo a palavra de Deus.
Até hoje esta insigne relíquia está consewada intacta.

II

-

A SUA VIRTUDE DOMINÀNTE

Ã virtude que forma coÍno o fundamento da santid;de
de Àntônío, é, sem dúvida, a sua extrema humildade.

I
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Foi esta humildade que o inspirou em tôda a vida.
Queria desaparccer, esconder-se, paru Íazer aparecer o divind
Mestre.

A sua vida pode resumir-se. nesta bela expressão de São
João, falando do Salvador: Ilum oportet crescere, me autem
minuí! (Jo. III. 30).
Foi esta humíldade que the grangeou o amoÍ de predíleção do Menino Jesus, e que the mereceu ser vísitado muitas
vêzes
Jesus

por

êle.

O santo é geralmente
nos b.açor.

representado tendo

o

Menino

Tal representação teve a sua origem num Íato da sua
vida, passado em Chateauneuf, na França, onde, durante a
sua expedição de missionário, havía recebido a hospitalidade em casa de um católico fervoroso.
Êste, vendo de noite o quarto de Antônio iluminado,
movido pela curiosidade, foi observar várias vêzes o que
fazía o santo, de noite. Viu, entáo, um belo Menino que o
religioso tinha nas mãos e acaríciava com ternura. Era Jesus
em pessôa.
Após a morte do santo, o feliz testemunho contou-o
com lágrimas e sob juramento. Êste mesmo milagre, dízem
rcproduziu-se em Pádua, na casa de certo Tisone del Campo-

III

-

CONCLUSÃO

Recolhamos da vida do grande taumaturgo esta liçáo
prâtica: d humildade; não uma humildade especulativa, mas
prátíca e fundada.
O Salvador disse que "r{.quêle que se humilha será
exaltado".
Àntônio humílhou-se profunCamente, convencido de
que nada valia e nada podia: e esta humildade mereceu as
caúcías do Menino Jesus e o dom dos milagÍes, que fizeram
dêle o santo mais milagrbso da sua época e até dos séculos.
Como êste, procuremos esconder-nos do mundo; procurando viver na intimtdade de Deus, e no recolhimento da
oração e da virtude.

I
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Ser humilde: é Pedir esta virtude a Deus e fazer diàriaimente atos que a proé-vzatn.
Sem os atos de h'"rmildade não pode haver verdadeira
humildade.

SÃO PEDRO

E SÃO PAULO

(29 de Junho)
são os príncipes dos Apóstolos. Ambos foram os fundadores da Igreja.- Pedro, como Apóstolo universal, Paulo,
cômo Apósto1o dos gentíos; ambos rcgaÍaí.. a Ígreia _ nalcente com seu rrrgo., em Roma, onde por uma providência
divina, trabalharam e foram coroados peio martírio.
Dêste modo, unidos que foram em vida, Deus não os
separou na morte.

No ano 67 da eru crisrã, em 29 de junho, Pedro foi
para baixo, a pedido seu, na colina
crucificado com a cabeça
-.r[o.
hoje a Basílica de são Pedro,
do varicano, oncie ,.
de Roma, Paulo foi decafitado na Via Óstia, no lugar onde
se levant a a lgreja de S. Paulo das três fontes'
Simáo Pedro era 1'atvral de Betsaida; foi um dos primeiros Apóstolos chama(os por Nosso senhor, com seu
irmão Àndré.
presio'iu ao primeiro
Era viúvo. Depois da ,\scenção,
-depois
residência em Anfixou
Jerusalém,
gerul
de
corr.íli,o
tioquia, e" depois em Roma, governando a Ígre1a durante

25

anos.

foí

crucificado.

são Paulo, ou saulo, eÍa natural de Tarso (Ásia) e
foi educado no espírito dos fariseus. Converteu-se no ano
35, dois anos apOs a ÀscenSo, tornando-se, de--perseguidor
dos cristãos, um ardoroso Apóstolo do Evangelho'
São indescritíveis os trabalhos, lutas e sofrimentos por
que passou por amor de Jesus Cristo. No fim foi conduzido
i Rô-r, carregado de ferros, depois de longa permanência
no cárcere foi decapitado no mesmo dia em que São Pedro

L
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XVI. t3-19)

Noqrd, tempo, ueiu Jesus para as bandas de
Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo:
Que dizem os homens sôbrc o Filho do homem?
14
E êles responderam; uns dizem que é Jodo Ba- que é Eliqs, e outros que é Jeremías ou algum
tista, outros
13

--

Cessréa de

dos profetas.

15
Jssus disse-lhes E uós quem dízeís quem eu sou?
16 - Respondeu Simão Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, Filho- de Deus uitso.
'Bemaoenturado
17
fr, respondendo Jesus, disse-lhe:
- filho de Joõoi porque nõo foi q ccffne nem o
és tu, Simão,
sangue que t'o reuelou, mas meu Pai que estd. no céu.
18
E eu te digo que tu és Pedro, e sôbre esta pedro
edificorei -a minha lgreja, e as portas do inferno não preualecerão contra ela.

19
fi su te darei os chaues do Reino dos céus: e
tudo que-ligares sôbre a terra, seró ligado noE céus: e tudo o
que desatares sôbre s terra, serd desatado também nos céus.

44." INSTRUÇÃO
SÃO PEDRO

E OS PAPÀS

págtna sublime entre as sublimes do Evangelho
hoje.
meditar
a que
^ Avamos
festa é de são Pedro e de são Paulo, porém, o Evangelho no§ apre§enta hoje_ sg a bela e entusiasta _figura de
Ê.dro. Não somenre de- Pedro, Símão, filho de Joáo, mas
da dinastía inteíra de Pedro-

E' uma

ioi o terieiro Apóstolo escolhidô, sendo os dois
primeiros
r
í
'
to. Jesus vendo-o aproximarÊstes
separou,amente:examinlnqg-o'disse:Tu que quer
tu serds chamado Kefas'
és Si*ão,
dizer Pedro. (Joan. l. 42).
ped^ro

Notem bem a gradaçáo desta cena: Jesus fixou-o, diz o
"Intuitus eum"
Evangelho
- hâ ttês palavras, paru graduar o olhar: tti'Em latim
dete, aspicere, intueri; isto é, ver, considerar, examinar.
Jesus examinou Pedro; mas seu olhar náo viu simplesmente Símão, o pescador, mas sim Pedro, o Papa, o
pn.f. desta dinastia vinte vêzes secular do Papado.
'
Contemplemos esta cena admirável, vendo:
A prof issão de fê de Pedro; ;
I
II - A confitmaçõo desta fé.

-

I

-

Ã. PROFISSÃO

DE FÉ DE PEDRO

Pedro deve ser o Chefe da Igteja universal, e antes de
subír ao cév, Jesus Cristo quer fotmar, Êle mesmo, o seu

I

I

1

I

I
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sucessor visível, quer empossá-lo em suas funçóes de Doutor
§upremo.
Ã função de Pedro e de todos oà papas, é antes de tudo,

apresentar ao munob o Crísto, Filho de Deus como centro e
foco de tôda verdade.
Jesus cristo faz uma pergunta que provoca uma resposta decisiva.
Tnterroga
.os Àpóstolos acêrca da sua personalidade:
Que dizem os homens sôbre o Fitho do Homem?
Cada um repete o que ouviu, e talvez o que pensava.
uns dizem que é Elias, ourros Joáo Batista, ôotrôs Jeremías ou qualquer outro profeta.
_ Àpós a acumulação das opiniões ouvidas, o divino
Mestre quel ouvir a opinião pôssoal dos Apóstolos, para
isto interpela-os bruscamente:
E uós, quem dizeís gue eu sou?
Êle interroga os Ãpóstolos em geral; logo, cabía ao
Chefe dêles dar a resposta, em nome de todos
Pedro vaí falar... vai dogmatizat... vai dar a primeira definição doutrinal.
- E'_o primeiro ato de autoridade que pedro vai exercer,
sob o olhar de seu Mestre.
. q' o Papa que vai falar. . . o papa infalível. sente-se
a inspiração do Espírito Sanro.
Jesus Cristo está ali e escuta.
Os Ãpóstolos, os prímeiros Bispos, estão atentos.
Todos escutam.
Pedro responde sem hesitação; a sua palavra é carta,
sublime, majestosa como a palavra do próprio Jesus Cristo,:
a quem substitui:
Tu és o Cristo, o Filho de Deus uiuo !
Tudo está feito: a rgreja está fundada e está funcionando.

Jesus cristo escolheu Pedro como Prímeiro Chefe da
sua Igreja; e na mesma ocasíão, êste novo Chefe inspirado
pelo Espírito santo, Iança a sua primeíra proclamação dogmática, perante o mundo inteiro.
Pedro é a pedra fundamental e sôbre esta pedra está
colocado o trono o'e Cristo, o Filho de Deus vivo.
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Pela vêz primeira, a proclamação do Papa ecoa pelo
mundo, e continuarâ a ecoar através dos séculos.
Todos os Papas serão os continuadores desta primeira
ceÍLa, e seus Iábios continuarão a manter, proclamar e defender a fé de Jesus Cristo.
Eis Pedro feito a pedra viva da lgreja, a sua base, o
seu órgão, o seu chefe suprêmo.

II

-

A CONFIRMÀÇÃO DESTÀ FÉ

E' a primeira pafie desta

cena sublime; ;vejamos agora

o seu chefe supremo.
Pedro falou e falou como Chefe da lgreja. ^4. sua primeira proclamação de Íé é a verdade básica do Catolicismo:
Jesus Crísto é o Filho de Deus oitso.
Escutemos .agoÍa a resposta de Jesus, confirmando as
palavras de Pedro, como Êle confirmará as sentenças doutrinais de todos os Papas:
Bemcuenturado és tu, Simão, filho de Jodo, porque não
f oi q cerne nem o sqngue que t'o reuelou, mas meu Pai que
estd no céu!
Jesus Cristo mesmo podia ter proclamado esta verdade
básica; não o quis fazer, mas ordena que o chefe da sua
lgreja o faça em seu nome, proclamando, como dogma fun-

seu órgão,

damental, a sua divindade.
Êle se reserva a aprovação; e aprova-o de modo categórico, dtzendo que não é Pedro, como tal, quem falou,
filho de João, mas sim o seu Pai que está no céu, que lhe
revelou esta resposta, sendo Pedro o canal infalível da pala-

ttra do Pai Eterno. .
Porém Jesus Cristo vai mais longe.
Paru mostrar insofismàvelmerlte que a presente proclamação não é um fato isolado na lgreja, mas que é a prerrogatiya do Chefe visível da sua lgreja, Êle ajunta:
Eu te digo que tu és Pedro e sôbre esta pedra edifícsrei
a minha lgreja e as Portas do inferno não Preualecerõ,o
contra ela.
Eis a duração perpérua do poder da ínfalíbilidade prometida a Pedro.
.

)
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Êle proclamarâ a verdade, e as portas do inferno, isto
é, os vícios, as paixões, as hipocrisias, as violências, nunca
prevaleceráo contra a proclamação doutrinal de Pedro e de
seus sucessores.

A Igreja e o Papa são uma cousa só!
.A Igreja não repousa simplesmente sôbre o Papa como
sôbre um fundamento; nêste caso seria um edifício material,
moÍto, mas é o Papa qve faz a lgreja, que lhe dâ a vida,
o movimento, a ação.
E' o Papa que faz a Igreja LJna, Santa, Catô\íca, Ãpostólita, que a marca com êstes grandes característicos, pecuIiares e incomunicáveis.
O Papa é o princípio da unidade da lgreja; ;
E' a fôrça expansiva da sua catolicídade;
E' a fonte da sua santidade;
E' o liame da sua apostolício'ade.
Tudo repousa sôbie êle, a tal ponto 9ll€, (o q.ue -é
impossível) si a Igreja viesse a pereceÍ, o Papa a crearia de
norro, sem que Dzus, por assim dízet, tivesse qu€ intervir.
O Papa refaria tuão, em virtude do poder e da paternidade que estáo nêle.
Vê-se logo quais são os sentimentos que os católicos
devem nutrir para com o sucessor de Pedro.
(Jma dedicação inviolável: êle é invencível.
A terra pode tremer. . . o Papado não será abalado.
Oh! Pedro! Ohl Papa! Oh! Pai!... lt quem iremos
nós?

Vós tendes as palavras da vida eterna.
O Papa é invencível! Éle ê, também ímutável.
Os hómens erram, os gênios fracassam; só o Papa é a
fôrça e a verdade, virgem de todo o êrro. Ãs águas de um
novo dilúvio podem submergir as culminâncias da tetra, jamais alcançar{o o Vaticano, donde o Papa as dominatá, calmo e sereno, na majestade da sua infalibilidaole e
da sua indefectibilidade.
CONCLUSÃO
III

-

À conclusão se impóe.
À quem apega?tos nêste mundo?

ta

firmeza

Sôbre quem apoiar-nos

À

na

vacilaçáo atual

?

quem seguir nas trevas das dúvidas?

Ão Papa I
Êle é o farol... o rochedo!
Tudo passa; êle permanece.
Si o Papa nos perguntasse como Jesus Cristo perguntou
no meio da hesitação que hoje invade o mundo: Quereis

Paulo, o Àpóstolo dos gentios.
Pedro é o primeiro Chefe da Ígreja: cada Papa é o
seu sucessor. é um outro Pedro . . . é Pedro perpetuado
através dos séculos.
Tu
À cada Papa, Jesus Cristo repete: Tu és Petrus
és Pedro.
Tu eras Joaquim Pecci. . . serás Leáo XIII.
Tu eras José Sarto. serás Pio X.
Tu eras Giacomo della Chiesa. . . tua serás Bento XV.
Tu eras Ãchílles Ratti. . . tu serás Pio XI.
E a lista seguir-se-á de S. Pedro até ao último Papa!

o

Cada um deixará o seu nome
nome da Igreja: Tu és Pedro!

do

século, paru tomar

Oh! Santo Padre! a ti a minha veneração! a ti o meu
amor! a ti a minha vida!
Beijo os teus pés: são os pés de Pedro... os pés de

Cristo!
Salve, ó Pedro ! Salve,

ó Santo Fadre!
VISITÀÇÃO DE MARIA SANTÍSSIMA
(2 de Julho)

A Visitaçáo de Maria Sma. à sua prima Isabel é a continuação, ou como o Corolário sobrenatural, da Anunciaçáo.

)
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O anjo havia dito a Maria que sua prima Isabel tinha
um filho, o Precursor do Messias.
Como o Verbo encarnado quis santificá-lo antes de
nascer,.moveu o zêlo da Virgem Mãe a ir, sem demora, visitar sua prima.
Maria empreendeu esta viagem de Nazaré a Hebron,
concebido

distante de 25 léguas ao sul, pror'àvelmente em companhia
de Sáo José, ou tomando parte em alguma caÍavana de GaIileus que se dírigiam para Jerusalém.
Isabel era espôsa de Zacarias, sacerdote, e jâ de idade
avançada, sem esperança algúma o'e ter descendente.
Era prima de Maria Sma. pelo seguinte parentesco: o
seu avô, Matan tinha 4 filhos: Maria, Sobé, Ana e Jacó.
Maria é mãe de Salomé, mulher de Zebedea.
. Sobé é máe de Santa Isabel, espôsa de Zacaúar^
' A.r, é Máe de Maria Santíssima.
'
Jacó é paí de CléoÍas e de S. José.
Dêste modo, Salomé, Santa Isabel, Maria Sma., CIéofas e São José são todos quatros primos em primeiro grau,
como os filhos dêstes o são em segundo grau.
Êstes filhos são:
Salomé, mãe de S.

Tiago maior e S. João Evangelista.
Sta. Isabel, mãe de S. João Batista.
Maria Sma. Il,Iãe de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Cléofas, paí de S. Tiago menor, José, Judas, Simão,
Salomé e Maria.

Estas noções esclarecem a significação de tais têrmos
no Evangelho, falando dos irmãos de Jesus;
tais irmãos são simplesmente primos em segundo grau, conforme o modo de falar dos judeus, que' chamavam pelo norire de irmãos todos os parentes até. ao quarto e quinto grau;
empregados

EVANGELHO (Lucas, I. )'9-47)
39

§qqusls tempo, leuantundo-se Mariu foi com
a umo cídade de Judd.
E entqou em casa de Zacqrias, e saudou q Isabel.
E aconteceu que apenas Isabel ouoiu a saudação

pressa às -montqnhas,

40

4l -
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de Maria, o menino exultou no Eeu oentre: e Isabel ficou
cheia do Espírito Santo.
42
E exclqmou em alta üoz, dizendo: Bendita és
- mulhereE, e bendíto é o fruto do teu seio.
tu entre as
$
E donde q mim esta ditq que a mãe de meu Se- ter comigo?
nhor oenha
Porque logo que a ooz da tua saudação chegou
44
aol meus- ouoidos, o menino exultou de alegria no meu
uentre.

45
E Bemquenturada és tu que üeste, porque se cumprirão cs- couscs que da porte do Senhor te foram dítas.
E Moria disse: Ã minha alma glorifica no Senhor.
46
47
E o meu espírito exutta (de ategria) em Deus
/
meu Saluador.

45." INSTRUÇÃO
OS ENSINAMENTOS

DA VISITAÇÃO

O Evangelho da Visitação é o complemento da Ànunciaçío, e pode ser intitulado o Evangeiho do Culto de Maria.
A Ãnuncíaçáo nos tevela a gtandeza da Mãe de Deus;

a Vísítação nos mostra o culto a que tem direito

esta

grandeza.

A Anunciaçâo rclata o rcalizar da Encarnação;
A Visitação mostra as consequências oesta Encarnaçáo.
Não podemos, de uma vê2, meditar, as diferentes
fases desta cena admirável, por isso vamos excluir o Hino
sublime do Magnificat e concentrar a nossa atenção sôbre
as duas faces da cena:

I
A sattdação de Maria e seus efeitos;
II - O culto prestado a Maria por Isabel.
A SAUDAÇÃO DE MARIA E SEUS EFEITOS
I
-

O Evangelho, <Íepoís de rlaffaÍ o colóquio <1o Àrcanjo
com a Virgem Sma., díz que ela se foi com pressa a uma
cidade de Judá e entrando em casa de Zacatras, saudou a
Isabel. . . e ouvindo esta tal saudação, o menino que Isabel
trazía no seio exultou de alegrta.
Temos aqui a saudação da Virgem e os efeitos de tal
saudação.

E' a única vêz em todo o decurso da l'ida de Maria
que notamos uma certa pressa, o que contrasta com a íeserva e a calma virginais de seu caráter.
Compreende-se logo que Maria obedece a uma ordem

E
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divina, ou pelo menos a um impulso divino, dado pelo
Verbo Eterno que nela encarnou.
Ela tem uma missão a cumprir, e até uma missão urgente. Esta missão é santificar o Precursor é a hbertaçáo de
João Batista, do pecado original, pois Isabel estando $âvida, havia seis meses, e Deus querendo santificar João no
seio materno, havía pressa pafa Íazê-lo antes que nascesse.
E' um espetáculo admir'ável ver esta jovem de 16 anos,
bela e tímida como 'é bela a virgindade que the reflete no
olhar, Íazendo esta viagem penosa de uns 5 a 6 dias, levando em seu coraçáo e em seu seío o Criador do mundo!
E' desconhecida dos homens, apenas acompanhada de
trm nobre arrciáo que é S. José, ou por uns paÍentes viajando
em caravrrrs ..gúlares, porém seguida pelo olhar dos anjos
e do próprio Altíssimo.
Chegando a Hebron, Maria entra em casa de sua prima,
A paz seja conespôsa de Zacarias, saúda-a dizendo
vosco, e ambas estas mulheres: uma, senhora idosa, cuÍvada pelos anos; a outra, jovem de uma singeleza encantadora e suave, caem nos braços uma da outra, enternecidas,
como si fôssem máe e filha que se encontram após uma longa
separação

Maria queria dar os parabéns a Isabel pela graça Íecebida de Deus de ela ter sido escolhida pa:o ser a mãe do
Precursor, mas antes que ela possa falar, o Espírito Santo
toma a dianteíra e inspirando Isabel, esta cant a a gratdeza da
sua prima, escolhida por Deus, como Mãe do Redentor.
Depois de ter louvado e exaltado a Virgem como Máe
de Deus, indica a razão da sua imensa alegria, assinalando
os efeitos da saudaçáo da sua jovem parente.
Porque logo que a yoz da tua saudaçáo chegou aos
meus ouvidos, o menino exultou de alegria em meu seio.
E' a tradição não interrupta da lgreja, desde a sua
origem, que nêste ínstante, João Batista foi 'purificado do
pecado original e santifícado nas entranhas de sua mãe.
De fato, esta exaultação de João, correspondendo à saudação cle Maria e inspiração do Espíríto Santo em Santa

,l

f
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Isabel, estão indicados como da mesma ordem, isto é sobrenatural.
E' assim que Isabel o entende, pois, ela diz q:ue ê, pela
exultação de,seu filho que reconhece a Mãe de seu Senhor,

como se conhece a causa pela produção do efeito.
Notemos ainda esta expressão do Espírito Santo: O megxullavit in gauoio.
nino exultou de al,egría
- podia fazer suspeitar um efeito
LIma simples exultação
natural, porém uma exultação de alegria supõe necessàriamente uma pessôa desligada do pecado e feita amíga de
Deus.

O pecador pode exultar mas não: exultar de alegúa pela
presença de Deus. Tal alegria é a manífestação da amízade
que reina entre os dois, é o sinal da graça divina.
A saudação de Maria produziu êste tríphce efeito:
Purificou João do pecado original;
Santificou-o como Precursor do Messias;
Encheu Isabel do Espírito Santo.

II

O CULTO PRESTADO A MARIA POR ISABEL

-

É a segunda fase desta cena admíríryeL.
Estamos aqui em frente do primeiro milagre'operado
por Jesus Cristo na terra, e êste milagre foi operado por
meio da voz da Virgem Sma.
Ela vai agora proclamar em alta voz "üqe mdgna" o
cuito que devemos a êste &gáo do poder divino, a esta mulher bendita, por cujas mãos imaculadas passam as graças
divínas.

do Espírito Santo, Isabel exclama pois, diriginà Maria:
Bendita és tu entre os mulhereE, e bendito é o fruto de

Cheia
<io-se

teu

seio.

Na Ãnunciação, quando o ,\rcanjo saudou a Maria,
o Verbo Eterno não havía encarnado ainda, e a Virgem
não era ainda Mãe de Deus, mas agora o é: o Verbo Eterno

já tomou corpo em suas puras entranhas, eis porque não

basta mais aclamar a Marta como Bendita, mas é preciso aclamar ainda bendito o fruto de seu seio.

O
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Como tudo isto é adrnirável, e como se sente em cada
palavra a inspiração divina!
Àclamou a María e a Jesus, a Mãe e o Filho, eis portanto o prifneiro ato do culto que Isabel prestou a Deus ri
a sua Mãe Imaculada: o culto de louuor.
Isabel contínua,

,.-pL

*.oL

a grande üoz, paru

que

dita que a Mlae de meu Senhor venha ter comigo?
E' nova revelação!
Isabel era em tudo superior a Maria: pela idade, pela
posição social, pelo seu matrimônio com Zacàrtas, pela aparição de um anjo, anunciando-lhe o nascimento do Precursor, e enúetanto se humilha perante a jovem prima, que exteriormente era desposada com um simples carpinteiro pobre e
desconhecido na sociedade.
Isabel acha-se indigna de receber a visita de sua prima,
a quem proclama: Mõe de seu Senhor.
Há nêste têrmo: Donde me üem a dito que tu üens a
mim uma analogia significativa, comparando-o à expressão
que João Batista usará mais tarde, recebendo a visita do
Salvador: Tu u^ens a mim . . . Eou eu que deu-ia ser bq,tizodo
por ti. (Math. III. 14). Et tu uenís ad me?!
citando estas duas expressões em circunstâncias idênticas, o Espírito santo, nos mostra não sômente a filiação moral de João Batista, e de Isabel, mas também a de Jesus e
de Maria, asscciados em suas homenagens.
E' a segunda prociamação do curto devido à virgem
.Santa: o culto rÍa grandrr, ã^ Mãe de Deus.

-;.:rrlrrçao

Isabel rermina .",
nurna terceíra frase
profética: E bemauenturqda és tu que creste, porque se cumprirão as coisas que da p'arte do sen'hor te foram 'dítas.
Quais são estas cousas ditas, ou feitas?
Não é a Encarn ação: já estava rcalizada
Não é a maternidade divina: já era um fato.
Quais são pois estas promessai?
À extensão do reino de Jesus Crísto.
À salvação do mundo.

L
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sua mediação
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universal.

'

/

Tudo isso era imputavel a Maria e lhe valia

êste culto

de louttor, de grandeza e de íntercessão, que Isabel lhe tributa
oficial e püblicamente em alta voz.

À ozáo poÍque Maria é bemaventurada é que creu, é
a sua

fê. ,

viva, sem hesitaçáo.

recebido o Verbo Eterno em
tê-lo amamentado com o seu leite virginal, como
a exaltou esta mulher do Evangelho, cuja exclamação Jesus
retificou, mas como o Íêz entender Jesus Cristo nesta ocasião, é ter crido na palavra de Deus, e tet conformado a
sua vida com esta Palavra.

Não é sômente por ter

seu seío e

III

-

CONCLUSÃO

Recolhendo os numerosos ensinamentos da festa da Visitação, lembremo-nos de que as ações_ do Salvador têm sem-

pre' uma finalidao'e sobrenatural: são princípios e como
ãmostras do seu modo de agft com os homens'
Jesus Cristo é a lei viva e basta um único ato dê|e pata
estabelece( uma lei.

Dês
I.
2.
culto de

recolher
passam

atía, a
e de int
sões dimanam diretamente das verdades que acabamos

de

contemplar.

E' uma lei que as obras de Deus são sem retrospecção
de r4odo que o que Êle faz uma vê2, continua a f.azer na§

mesrnas circunstâncias.
O primeiro ato de Jesus encarnado
Íicaçáo, por intermédio de Maria.
Jesus dá a Maria parte integrante

foi ur[ ato de santi-

no nascimento espiritual de João, como teYe pafte no mistério da Encarnação.
Ora, João Batista representava nesta hora, a lgreja e
todos os eleitos, conforme ficou dito que, êle foi enviado por

Deus, para que todos cressem nêle
per illum. (Joan. I. 7).

ut

omnes crederent
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Logo, Jesus Cristo quer mostrar que Maria Sma. coopera no nascimento espiritual de todos os fiéis.
Eis o direito de Maria, vejamos agoru o nosso dever
para com ela.
O Arcanjo proclamou a grand,eza da Mãe de Deus.
Isabel mostra e pratica o culto que lhe devemos.
O culto de loutsor: bendita errtte tôdas as mulheres.
O culto da grandeza: é a Mãe de Deus.
O culto' de intercessão: é por ela que João é santificaoo.
Qo. pâgína sublime sôbre o culto da Mãe de Jesus!
E' o Evangelho da sua exaltaçáo, da sua gtandeza e da sua
mediação universal.

O' Virgem Sma., ressoe a vossa yoz a nossos ouvidos

para pÍoduzir em nós a obra da santif tcaçáo das nossas almas
e excitar em nós uma grande e terna devoçáo para convosco!

SÃO VICENTE DE PAULO

(19 de Julho)
EVANGELHO (Luc. XiI. )V-34)
Naquele tempo disse Jesus ct .seus discípulos:
32
- ó pequeníno rcbanho, poíque foí do agrado de
Não temais,
L'osso Paí dar-los o seu reíno.
Vendei o que possuís e dai esmola. Prouei-oos
33'
de bôtsas- que não enoelhecem, de um tesouro inexauríoel no
céu; onde' não chega o larÍrão e ao quql a troça não rói.
Porque onde estd o úosso tesouro, oí estqrd tarD34
- coração.
bém o uosso

t

I

'
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O APÓSTOLO D,\ CARIDADE

O

Evangelho da festa

éa

expressão

víva dos senti-

mentos de S. Vicente e a rcgra da sua vida.
Confiar em Deus, dar esmolas e. dar a si mesmo é o
objeto dos três versículos que a liturgia dedica ao grande
Apóstolo da Caridade, e é nêstes três versículos que devemos procurar o segrêdo dos sucessos, da caidade e a dedica-

ção do santo.
Para gpssa admiração e ímítaçáo, como para o estímulo do{abnegados Vicentinos, que procuram imítar êste
belo modêlo, percorramos um instante esta vida fecunda, e
tiremos dela a grande lição: o exemplo da carídade. Yejamos brevemente:
í
I
A oída do Santo.

II - O segrêdo da carídade.
I VIDA DE SÃO VICENTE

-

Nasceu Vicente em Landres, perto de Dax, na Fratça,
em 24 de abril de 1 5 8 1 , de pais pobres, por'ém piedosos.
' Durante oS primeiios anos o pequeno Vicente guardava o rebanho de seu pai; tendo, desde o berço, uma incli-

nação paru as obras de caridade.
Vendo estas boas disposições de seu filho, o pài resolvea Íazer uns sacrifícios e encaminhá-lo para o sacerdócio.
O menino começou os seus estudos no Colégio de Dax.
Esgotados os recursos, seu pai vendeu uma junta de bois
para manter o filho na Llniversidade de Tolosa, onde fêz
os estudos de teologia.

l-O
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Foi ordenado sacerdote em 1600, antes da aplicação
dos decretos do Concílio de Trento, tendo apenas 19 anos.
Numa viagem de Marselha, em 1615', foi capturado no
navio pelos piratas maometanos e ievado para flunis, como
escravo.

Vendido sucessivamente a um médico, e depois a um renegado francês, Vicente foi empregado nos trabalhos do campo. A mulher do renegado, qr. era trtÍca, admirando a paciência e a caridade do escravo, interrogava-o a respeito da sua religião, e achou-a táo bela que rcpreendeu o seu marido de
tê-la abandonado.
Êste converteu-se e voltou para a França com Vicente,
abjurou o êrro e terminou santamente a vida como religioso.
Foi a primeira conquista da caridade de Vicente.

Esta prímeira, devia ser o elo da imensa corrente

caridade com que

o

santo

rf

i"irrer

o

de

mundo.

De volta a França, encontÍamos sucessivamente Vicente
como capeláo da rainha Margarida, ao mesmo tempo Vigfuío de Clichy, (Paris) onde se mostrou pai dos pobres e
ganhou todos os corações.
Em 7677, estava em Chatillon, a pedido de seu Diretor, Monsenhcr de Berulle, onde renovõu a paróquia, con!'erteu os herejes e fundou as primeiras associações ae caridade.

E' aí qae começou sua grande obra que devia servir de
modêlo às Conferências de São Vicente, organizadas defínitivamente, mais tarde pelo admírâvel Frederico ozanamTerminadas estas obras, eis Vicente na famílía do administrador geral das prisões, o Sr. de Gonoi, onde se dedicou
de coÍpo e alma à evangelízaçáo dos condenados aos úabalhos forçados, enxugando lágrimas, tratando doentes, consolando os infelizes e indicando a todos o reino de Deus.
Mas havia no Evangelho uma palavra que sempÍe ecoaya aos ouvidos de Vicente: pauperes eüangel[yqnyaç
Os
pobres são evangelizados. Era como o catacterístico da
- missão do Salvador, Vicente quer imitar o seu Mestre, e ei-lo
em 1617 percorrendo as aldeias, como missionário, pràganCo o Evangelho aos pobles e aos operários.
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Foi o berço da Congregação dos Padres Lazaristas.
Estimulados pelo zêLo de Vicente, vários sacerdotes juntaram-se a êLe, e ligaram-se por voto, consagrando a vida à
salvação dos pobres campôníos.
Foi a obra de estimação do Santo, e até à idade de 75
anos, êle mesmo ia pràgar missões nas aldeias.
Desta obra admirâvel oa Missão, devia nascer outra, náo

menos importante: a formação de santos sacerdotes para
manter o resultado das missões.
o santo organizou para êsse fim: os retíros dos ordenandos, as reuniões sernanaís do' Clero, os seminários, etc.
Tudo isso brotava do coração de Vicente, como o zêlo brota
de um coração amante.
As conquistas do Santo iam-se avolumando.
O rei de França, Luiz XIII, moribundo, mandou chamar vicente em L643, para que o preparasse à morte. Durante a sua estadia em Paris, Vicente habitava o Colégio dos
bons meninos, poúm tendo encontrado um Convento de
Cônegos, perto da ígreja de São Lourenço, o Prior desta,
desejando abandonar a casa por falta de religiosos, e conhecendo o bem imenso que Vicente estava fazendo, entregoulhe o prédio de São Lâzaro.
Êste estabeleceu aí a sua comunidade, donde lheb vem
o nome de Lazaristas.
É êste Convento que devia tornar-se em breve o foco
e o centro de tôdas ai obras de caridade que Vícente ra
rcalizando.
' Desde 1659, no último período da glreffa dos úinta
anos, Vicente percorreu a Franca, semeando esmolas e a
palavra dívina, fazendo verdadeiros milagres de organizaçáo
e de carídade'

i

:

.

:

{. * *
Mas a França eÍa pequena demais para conter o coração abrazado de Vicente; o Santo sonhava evangelízar a
África, enviando os seu-s incornparáveis Lazaristas aos Hebrídes, na Polônia, em Madagascar, rLa Argélra, Tunísia, para
aIí cuidar dos cristãos escravos, nas mãos dos maometanos.
No fim de sua vicÍ-a pensava a conquista espiritual da
Chína, da Babilônia e de Marrocos.

:

+s

I
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Àpós a fundação dos Lazarístas, Vicente fundou a obr.a
das Filhas da caridade. De acôrdo com uma mulher de rura
inteligência e de uma fé eminente, Ltiza de Marillac, viúva

Le Gras, criou

eSta

outra obra incomparável de caridade,
s as idéias da
no fundo dos
as religiosas v
tra os assaltos
assim a sua

êle quer lançar
uma nova
mundo.
O Santo escreveu em sua Regra estas palavras admíríveis de audácia e de caridade.
"Elas não terão outro monastério senão a casa dos
pobres, nem outro claustro, senão as ruas da cidade, nem
outro véu senão a santa modéstia".
Às Filhas de São Vicente encontram-se hoje em tôdas
as partes do mundo, no meio das nações católicas e dos povos
infiéis. Em tôda parte encontra-se a Filha da Caridade, inclinanCo-se sôbre o berço cio pobre que nasce, como rsôbre
o rúmulo do soldado que morre.
eve

as suas filhas

II

-

no meío do

O SEGRÊDO DA CÀRIDÀDE

O

segrêdo de tantas maravilhas que nem sequer podernos enumetat,. estava rlo omor de Deus; amor prático, que

lhe

incen diava

o coração.

"Amemos a Deus, Senhores e meus irmãos, dizia aos
membros da sua comunidade, e amemo-lo a custa dos nossos
braços e no suor da nossa fronte".
De fato, o Santo até na hora da sua morte, (faleceu
na idade de 80 anos), levantava-se pontualmente às 4 horas,
e o seu primeiro ato era uma dura disciplína sangrenta, que
Ihe rasgava os hombros e as costas,
,{s primeiras horas do dia eram pa:,a a oração e a
meditação, que fazia de joelhos, com os seus Padres na Capela de São Lá2arc.
Celebrava depois a Santa Missa, com uÍna piedade que
comovia os assistentes.
Um dia (.- 164l) enquanto celebrava. viu a alma
de Santa Joana de Chantal, moribunda, subindo ao cén, e a

L
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de São Francisco de Sales vindo acolhê-la, e viu depois estas
duas almas fiem perder-se em Deus
Depois da Missa, começava o trabalho do dia, que era
sem um instante de interrupção.
Tratando com os reis, os príncipes e os pobres, Vicente
era sempre o mesmo, humilde e bondoso.
,\ quem lhe dízia que estava sobrecarregado de serviços,
êle respondía simplesmente: "Lrm sacerdote deve ter sempre
mais serviço do que pode fazer!"
A êste labor incessante, o Santo juntava uma penitência .contínua. Entrando no refeitório, dizia às vêzes: "Desgraçado que sou, náo ganho nem o pão que como!"
,{ sua jornada prolongava-se dêste modo a noite a den-

tro, e

I

antes de tomar o seu repouso, prostrava-se de joalhos e preparava-se para a morte.
Enfím, Deus chamou o infatigâver Apóstolo da cariciade, em 27 de setembro de 1660, a recebir a recompensa
da sua virtude.
Bento XIII beatificou-o em 1729, a Clemente XII o
canonizou em 7737, ísto é, T7 anos após a sua morte.
suas relíquias Íepousam na igrejJ dos Lazaristas, em
Paris. Leão XIII, em 1885, proclamôu s. vicente o protetor das obras de caridade.

ilI

-

CONCLUSÃO

O que sobrepuja na vicla de Sáo Vicente de Paulo, é
a sua inesgotável caridade para com os pobres.

Esta caridade fêz dêle'o herói do zêlo, da atividade, dos

empreendimentos.

Não era frio altruísmo, pràgado hoje pelos homens
fé, mas a caridade quente, comunicativa, que se aquece
no amor de Deus e vê no pobre a pessôa de Jesus Cristo.
As obras de S. Vicente continuam até. hoje a florescer no mundo, e florescerão enquanto florescer no mundo o
sem

amor de Deus.
Os admiráveis Padres Lazaústas continuam a sua missão gloriosa de pràgar o Evangeiho aos pobres, e de for-
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mar

sacerdotes zelosos nos numerosos Seminários que dirigem, no mundo inteiro, e no Brasil em particular.
À nuvem de cornetas brancas, gue são as Filhas de Caridade encontra-se em tôda a parte, recebendo, a criança
que nasce, a enfêrma que sofre e o moribundo que deixa
a vída.
As Damas de Caridade são as continuadoras desta legião de anjos caridosos que Vicente organizou na França, e
que lançou, como salvadoras, através das cidades e das
campinas

Os kicentinos, esta outra 7egíáo theríica, arregimentada por, Ozanam, são os continuadores dos Apóstolos de
Caridade, eue Vicente congregava paru auxiliar, consolar e
evangelizar a classe dos pobres e sofredores.
E tudo ísso continua: temos tudo isso diante dos oihos.

Qo. faremos nós?
Juntemo-nos a estas legíões de Ãpóstolos da caridade !
auxíliemo-los com as nossas esmolas i a nossa cooperação
ativa, para podermos particípar dos seus merecimentoi.
Tenhamos caridade, pois, dar ao pobre é emprestar a
Deus. - . e o que fazemoi ao mais humilde dos h'omens é
ao próprio Jesús Cristo que o fazemos,

.

SÃO LUÍS GONZAGÃ
(Zl de Julho)

EVANGELHO (Math. XXII. )4_40)
34

Naquele tempo, tendo os fariseus sabido que

qo silêncio os Saduceus, reuniram-se.
Jesus reduzira
)5

tou-lhe:

-

E um dêles, doutor da lei, tentqndo-o, pergun-

36
)'7 -

todo o
espíríto.

Mesffe, qual é o grande mandamento da leí?
Jesus disse-lhe: Amards o Senhor teu Deus de
- coração e de tôda a tua alma e de todo o teu
teu

fisss é o mdxímo e o primeiro mandomento.
18
3'9 - E o segundo é semelhqnte a êste: r\mards o teu
próximo -como a ti mesmo.
' 40
pQssss dois depende tôdq a lei e os profetas.

-
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O MODÊI"O DÀ VIRTUDE

O

Evangelho da festa de S. Luís, em poucas palavras,
\
o código completo da peúeíçáo.
Amar a Deus de todo o coraçáo e amaÍ ao próximo
como a nós mesmos.
E' a lei de tôda santidade, e é. necessàriamente a meta
de todos os esforços daqueles que pretendem galgar a montanha da perfeiçáo.
Ã vida de Sáo Luís é uma vida agitada pelas numerosas contrariedades que lhe suscitava o próprio pai, contraríando a sua vocação, porém Luís era de uma coragem invencível, porque amaya a Deus acíma de tudo, e êste amor
traça

venceu todos os obstáculos.

Não se podem relatar todos os pormenores desta vida
curta, mas cheia. Por isso nos limitaremos:
I
,\ percorret a sus üida em geral.
II - Em destacar a sua virtude predileta: a morti- sentidos.
fícação dos

I

-

,\ VIDÀ

DE SÃO LUÍS

Luís de Gonzaga nasceu em 29 de março de 1568, no
Castelo de Chatilon, na Ítálía, no ano em que morreu Santo,
Stanislau Kostka, cuja vida devia reproduzir t-ao fíelmente.
Filho da alta nobreza, Luís foi consagrado à Sma. Virgem pela sua mãe piedosa, em perigo de motte, a qual Íecobrou a saúde, e procuÍou, por todos os meios, preservar do
mal e santificar o seu filho, enquanto o pai, embora cristão,
desejava fazer dêle um grande príncipe e um valoroso militar.

t-
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Com o intento de inspirar-Ihe o gôsto das armas, o pai
levou o menino, tendo apenas 4 anos de idade, a assistir a'revista das tropas.
Meses a fio o menino ficou no meio dos mílitares, tepetindo certas palavras inconvenientes, sem compreenderlhes a significação. Chegou até a caffegar um canhão, às
escondidas, que Íêz explodir, o que quase lhe custou a vída,
Foram os maiores pecados da sua vida, eue procuÍava
expiar a vida inteira.
Tendo um dia ouvido dizer por sua mãe que se sentiúa feliz em ter um filho religioso, o pequeno Luís segÍedou-lhe; "Mamáe, creio que Deus lhe concederá esta gÍaça,
e penso que serei eu mesmo!"

À

o filho rLa reao pai sonhava glórias e po-

marquesa resolveu ajudar secretamente

lízação dêste projeto, enquanto

sição paru

êle.

Com 9 anos Luís foi envíado a Florença, com seu irmão Rodolfo, para terminar os estudos.
Foi nêste tempo que se consagrou a Maúa Sma., fazendo voto perpétuo de castidade.
Favorecido por Deus pelo espírito de oração e de contemplação, passava às vêzes horas inteiras ao pé do Tabep
náculô, ou aos pés da Virgem Santíssima.
Sáo Carlos Borromeu, tendo tido ocasião.de encontrarse com o pequeno Luís, fícou encantado pela sua piedade
profunda e sincera, e quis, êle mesmo prepará-lo à primeita
Comunhão.
Desde êste dia Luís vivia como um verdadeiro religioso,
seguindo um regulamento particular, ensinando o catecismo
às crianças, jejuando todos os Sábados e praticando várias

outras penítências.
Ãssistia diàriarnente a Santa Missa com tanta piedade,
que os fiáis diziam que, para tornar-se piedoso bastava ver
Luís assistir à Santa Missa.
Oração, leitura e estudo, tal foí a vida de Luís até a
idade de 16 anos.
De Mântua, o pai mandou-o para a côrte de Espanha,
no meio das honr as, riqaezas e corrupção o'os grandes, mas
aí tambér^r, Luís soube cqnservar-se um modêlo de virtudes.
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Tudo o que náo é eterno nada va!.e, dizia.
Que serve isto para a eternidade?
Quid hoc ad aeter-

nitatem? exclamava muitas vêzes.
Procurou convencer o pai da sua vocação, porém só o
conseguiu após J anos de lutas e provações.
Na idade de 18 anos Luís cedeu a sua pafie de herança
paÍa seu irmão Rodolfo e entrou para os Jesuítas em Roma.
A sua vída aí foi a de um anjo em carne mortal, podendo ser propoqto como modêlo a todos os seus colegas de
noviciado.

Em 1587 pronunciou os votos e pouco depois recebeu
a tonsura e as ordens menores.
Estava cursando a teologia, quando .foi obrigado a
deixar o seu querido asilo, e ir para Mântua, afim de restabelecer a paz em sua família, sàriamente comprometida pela
ambição de uns de seus parentes.
Restabelecida a paz entre os seus irmãos, Luís voltou
para Milão, em 1590 para ali terminar o seu cuÍso de teoIogia.

Chamacio a Rorna, no fim do mesmo ano, o santo
jovenr aii morreu, vítima da sua caridade, ciedicando-se cie
corpo e alrna aos cuidados dos enfermcs, durante uma epiCemta q\e fêz irnensos estragos em Roma, em 1591.
Antes cie expirar, L',.rís tinha continuadamente os olhos
íitcs sôbÍe o seu crucifixo, e respondia a quem o perguntava
pelo seu estado: Vamos paro o paraíso.
Em 2l de junho cie 1591, día da oitava do Corpo de
Deus, entregou a sua a\ma pfiÍa ao Criador, tendo apenas
23 anos de idade.
Foi beatificado ern 1606, e car,onizaio em 1726, pelo
Papa Eenco

II
Ã

XIII.

A MOP,.TIFICAÇÃO DOS SENTIDOS

o desregramento dos sentidos é o maior
ao progíesso espirituai.
À prirneira luta a empreender paÍa quem deseja santivivacidaCe e

obstá.cu1o

Íícat-se é, pois, contÍa êsi-es inimigos, até mantê-los em perfeito equilíbrio, para não ofender a Deus.
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São Luís é um modêlo perfeito desta luta de todos os
o rigor até ao excesso, si pudesse haver

momentos, e levou

no bem.
Reprimir cuídadosamente tôda expansão dos sentidos,
não lhes dando a menor liberdade, sem controlar e reÍreíar
o que podia haver de perigoso ou de inútil, era seu exercício.

excesso

Sua modéstia eÍa heróica.

. No convívio quotidiano da côrte de Espanha, uma

s6 vêz Ííxara o rosto da rainha, de modo que, encontrando-a
acaso, nío soube dtzer quem eÍa.
A sua modéstia com a prôpría máe chegou ao ponto
que não sabia nem a côr dos olhos dela.
Nunca o viram cheirar uma flor ou outro objeto perfumado. Pelo contrário, nos .hospitais, onde ia muitas vêzes
tratar dos doentes, estava em contato com o que havia de
mais asqueroso, lavava os panos que acabavam de servir no
tratamento das feridas mais repugnantes'
O seu espírito de mortificação foi até betiar com cari-

por

,

nho, as chagas de um enfêrmo.
Outras vêzes não recuou a beber a âgua com que tinha
lavado a perna chagada de um doente.
Sacrifícios semelhantes so se encontram nas almas dos
santos.

Não gostava de conversas inúteis e logo que podia, convertia-as em colóquios espirituais.
Quando a categoria de pessoas lhe impedia de proceder
dêste modo, calava-se, e o seu silêncía era uma lição.
Ão andar pelas ruas, ao visitar uma casa, náo ligava à
configuração dos lugares e das cousas.
Interrogado si tinha gostado de tal panorama, paisaàem ou objetos, muitas vêzes não sabia definir-se, porque
não havia observado nada.
Na alimentação, tomava o que era mais amatgo e mais
não ter paladar.
o silêncio da rcgra, ninguém
o demovia dêsse propósito, nem mesmo em circunstâncias
que plausivelmente podia ultrapassar os limites da obserdesagradável. Parecia

Rigorosíssimo em observar

vância.

Tinha a

l

t

ânsia das austeridades,

e não deixava passar

I
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nenhuma mortificação que lhe permitiam os superiores, andando sempre a cata do que o fizesse sofrer.
Entretanto, era comedido e compreetdta o que às
vêzes os principiantes perdem de vista, que a penitência r.áo
tem por fim arruinar a saúde, mas sim domar a natureza
embrutecida, afim de se garantir contra a concupiscência.
Suas virtudes interiores não eÍam menos heróicas.
A humilhação e o aniquilamento sorriam ao jovem religioso, como sorriam aos mudanos as honras e os prazeres.
LJsava as roupas mais poídas e remendadas, e com
isto vivia tão contente que sentia repugnância em vestir uma
peça

nova.

.

Pedia que o mandassem pela cídade com roupas rasgadas e sacola às costas, em busca de esmolas ou para ensinar o catecismo aos campônios e ignorantes.
Tinha-se por muito ieliz cada vêz que era repreendido
em público.
À virtude que mais dificuldade prática apresenra é a
humildao'e. ser humilde não é sômente aceitai a humilhação com indiferença, mas é procurá -7a e amâ-la.
Luís havia chegado a êste ponto: a humilhação era
uma como necessidade para êie; e náo se sentia satisfeito
quando não encontral,a qualquer cousa que o humilhasse ou
o rebaixasse aos olhos dos outros.

III

-

CONCLUSÃO

Belo e admirâvel modêlo para a mocidade, para oP jovens religiosos sobretudo.
Hoje vivemos numa época de comodismo. O mundo
tem horror a tudo o que f.az sofret,
l\té nos conventos, apesar da boa vontade das almas
educadas nêste ambiente de decadência do vigor, o comodísmo penetra, escondido sob as aparêtcías de falta de saúde,
de f.raqueza de constituíção, de estudos, de trabalhos, etc,
O vigor da disciplina é sacrificado, e em vêz de voarem
paru Deus, tais almas váo levando uma vida inútil, sem
fruto, porque sem vigor.
São Luís era de uma constituição delicada: educado no
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meio da abundância e do bem estar da fortuna, e apesar
disso soube adotar e conservar até o fim uma vida austera,
não cedendo nada ao comodismo, mas pÍocurando em tudo
seguir o regulamento de seu Instituto, seÍn alívio, sem dispensas,
sem concessõeS.
- Fitemos
êste belo modêlo e procuremos imitá-lo senão
nas gÍandes /ase.s de seu heroísmo, pelo menos, na fidelídade
às pequenas cousas, de que a no§sa vida está cheia, pata que
o grrr,a. mandamento do amoÍ de Deus acíma de tudo, domine a nossa vida e inspire a nossa atividao'e.

FESTÀ DE SÀNTANA

(26 de Julho)
EVAI{GELHO (Math.

XI[. 44-46)

Naquele tempo, ptopôs Jesus esta paróbola a §eu§
dixípulos:
.44
O reino dos céus é semethante a um tesouro
escondido- num campo: o homem que enÇontra êste tesouro
esconde-o, e uai content.e uender todos os seÍ:s haoeres, patd
'comprff aquêle campo.
45
O reino dos céus é ainda semelhante s um met- oai q procura de pérolas preciosas.
cador que
46
E achando uma de alto üalor, uende todos os
seus bens-e compro a pérola.

-I
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À

prirneira vista, parcce que

o Evangelho do dia,

relação
- tem com a vída de Santana.
Muito ao contr fuio: a aplícaçáo

pouca

é peúeita.
Nosso senhor se serve de várias comparações nêste
Evangelho; recolhamos apenas as duas primeiras.
A primeira trata de um tesouro escondido; a segunda,
de párolas preciosas.
Êste tesouro é Jesus Cristo.
Uma destas pérolas preciosas é Maria Sma.
Sublime tesouro escondido no campo virginal de Mar_ia, e a possuidora dêste campo é Santana, míe da Virgem
Imaculada.

Esta pérola de Israel, que é a trl/ráe de Deus, foi adquiúda como que pelas orações de Ana e de Joaquim, cujo
matrimônio havia sido estéril na ordem da ÍLatureza, mas
que Deus fecundou tanto nesta ordem como na ordçm da
g;raça, dando-lhes por filha a própúa Mãe de Deus.
Percorramos brevemente:

I
II -

,1 uidq de Santana,
A uirtude da mesma.

I

-

A VIDA DE SÀ.NTANA

O Evangelho nada díz dos felizes e santos progenitores da Mãe de Deus. Nada diz e nada devia dizer.
O Evangelho é a Boa-Nova da nova lei.
Joaquim e Ana pertencem ainda à lei antiga, tendo com
a nova lei uma ligaçáo sagrada, porém oculta na pessoa de

sua filha bendita, que é como a auÍora do Evangelho.
Felízmente a tradição nos fotnece bastantes pormeno-

I
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ou menos rctraçar a vida do casal
feliz, escolhido por Deus para dar a vrda à Mãe de Jesus.
Santana, cujo nome hebráico quer dizer graciosa, nas-

res para podermos mais

ceu em Belém de Judá, e viveu em Nazaté, na baixa Galiléia.

Era tía de Santa Isabel, máe de S. João Batísta, e também tía de São José; sendo Santa Isabel filha de uma sua
irmã chamada Sobé, e São José, filho de um seu irmão,
chamado Jacó.

Santo Agostinho díz que Ana era da estirpe sacerdotal; desposou Joaquim, homem justo da tribu de Judá
e descendente de Davi, por Natã.
- Dêste consórcio nasceu a puríssima Virgem Maria.
Mãe de Deus.
Se Maria é bendita entre as mulheres, porque deu à
luz o Salvador do mundo, gue gióría cerca o nome de Ana,
por ser a máe da Máe de Deus, e a av6 de Jesus Cristo,
segundo

a

carne!

Joaquím e Ana levavam no matrimônio uma vida de
inteira pvreza e perfeiçáo, passando os dias rla oração, no
trabalho e na assistência aos pobres.
Esperavam e pediam com lágrimas a vinda do Messías,
cujo advento, segundo os oráculos, não podía estar longe.
Ana sentia pesar sôbre si o opróbrio da esterilidade,
pois para as mulheres judias o maior opróbrio era o de
serem excluídas da Maternidade.
Resignada, entreianto, à vontade divina, orava um dia
com todo o fervor para que Deus the desse uma descendência, .prometendo que a consagraria a Deus, no templo, desde

o nascimento.

Deus atendeu a oração que Êle mesmo havia inspirado,

e na hora mesma, um anjo desceu do céu e lhe disse: "O
,{ltíssimo ouviu tua prece; conhecerás as dôres do parto,
e a tua descendência será glorificada no mundo inteiro !"
Joaquim recebeu do alto um aviso semelhante, em
nome de Deus: "Ana, a tlua espôsa, daú à luz uma fílha,
que chamarás Maria. Ela será consagrada a Deus no templo;
o Espírito Santo habítará nela desde o seio materno e operutâ gtandes cousas nesta menina".

a
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Nove meses depoís Ana era Mãe de uma filha, a quem
deu o nome de Maria
Ela mesma quis amamentar o fruto de sua velhice e
.
das suas súplicas. Oitenta dias depois, foi ao templo paÍa
a purifícação, conforme às prescrições da lei.
Quando a pequena Maria, cuja santidade brilhava em
todos os seus traços e gestos, havia alcançado a idaCe de 3
anos, Joaquim e Àna levaram-na ao templo, para consagrá-la ao serviço de Deus, conforme a promessa f.eíta. '
Não podendo separar-se dela, e querendo cumprlr a
sua promessa, os pais deixaram sua habítação de Nazaré e
foram resídir em Jerusalém, perto do templo, onde Joaquim
possuía uma casa, heratça dos pais.
_ Joaquim não sobrevíveu muito tempo à consagração
da sua filha a Deus, morÍeu pouco depois nos braços - de
sua santa espôsa, com a idáde de 80 ,.rôr.
santana aproveitou o estado e os anos de sua viwez
para viver mais retraída ob mundo e servir a Deus mais fervorosamente. Sua vida foi uma conternplação contínua e um
exercício ininterrupto de caúdade.
Enfim, depoís de ter tido a consolação imensa durante
onze anos, de ver a sua filha querida, cÍescer em idade e
peúeição e tornar-se a críança mais santa que o mundo j^
havia visto, entregou a Deus a sua alma aúreolada de
^aritos, na idade de 7 9 anos, e foi sepultada junto ao túmulo
de seu santo espôso, no Jardim das Oliveiras, onde se achava
o úmulo da Íamilia.
Desde os primeíros séculos São Joaquim e Santana
foram cultuados de um modo especial pelos cristãos.

II

-

ÃS VIRTUDES DE SANTANÀ

Santana é uma destas figuras de santos que atraem pela
simplícidade de vida...
' Nada de grande sobressaí: ela soube santificar-se pela

fidelidade a seus deveres de estado, mostrando-se espôsa fiel,
máe cannhosa, dona ole casa previdente.

\

§*ffi
I.

O

EVÀNGELHO DÀS FESTÀS

LITÚRGICÀS 27í

E Deus que faz consi'stir a

santidade, não em ações
na fidelidade nas pequenas cousas, jolgou Àna digna de ser a máe da Virgem Imaculada, e avô

re§plandescentes, mas

de Jesus Cristo.

Humilde, apesar de Íamilia rica, de posição social de
destaque, se dedicou aos aÍazercs domésticos, tornando-se
o anjo da guarda de seu espôso, e mãe atenta e vigilante
da sua filhinha, que educaya e dirigia em todos os seus atos
e

*aspirações.

Como tal, Santana pode ser aptes entada como modêlo
perfeito das mães, das espôsas, das donas de casa, e até das
almas religiosas e sacerdotais.
Não foi ela a guarda vigilante da pareza da ImacuTada e anjo consolador da futura Mãe de Jesus?
Sua vida simples, modesta e recolhida, Íaz dela o mgdêlo universal de todos os cristãos que têm a peito a san-

tificação.

i

III _

CONCLUSÃO

Àprendamos do exemplo de Àna, o modo prático

de

santificar-nos.

À santíd ade náo consiste em tal ou qual prâtíca, em tal
ou tal devoção, em tal ou tal exercício de piedade: a santidao'e é o cumprímento exato da vontade divina.
À grande e úníca fórmula da santid ade é., sempre será
a palavra táo curta, mas substancial de Jesus Cristo: Ita,
§,i6, meu Pai, seja feito como quereis ! À vontade
Paterl
de Deus.

Ora, esta vontade noS é manifestada pelos mandamentos da lei de Deus e da Igreja, pelos nossos deveres de estado
e pelos superiores.
E' o que admiramos em Santana.
Mulher de sociedade, tica vivia Íro mundo, mas não
tinha a felicidade de uma descendência poÍque era estéril- EIa o sente, ora, insíste,'mas se resigna e só quer o que
Deus quer.

l

)
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A Íecompensa desta conformidade com a vontade de
Deus foi a feeundidade natural e mais ainda a fecundidade
sobrenatural. Foi mã,e. . . e míe da Virgem Imaculada!
Como Ana, saibamos aceitar das mãos de Deus: Ita,
Poter! Meu Pai, só quero o que vós quereis !
ASSUNÇÃO DE MARIA

(15 de Ãsôsto)
Esta festa é como o rcmate das solenidades instituídas
em honra de Maria Sma., e tem por objeto:
A morte da Mãe de Jesus.
Sua ressurreição em corpo e alma.
Sua Assunção gloriosa ao céu.
. Sua coroação como Rainha do céu e da teffa.
Maria, assím como as demais criaturas, pagou tributo
à morte, e falecea em Jerusalém, sendo sepultada pelos Apóstolos no rochedo do Getsêmani, onde jaziam os restos mortaís de seus pais Joaquim e Ana.
Embora não seja ainda Dogma de Íé defínido; é, contudo, tradição antiquíssima e universal da cristandade, que o
puríssimo cortrrc de Maria permanecea aper.as uns instantes no
túmulo, e ressuscitou, achando-se no célu, unido à alma, e
gozando das propriedades dos coÍpos ressuscitados, que são
a impassibilidade, o esplendor, a agíIídade e subtilio'ade. (Ver
a respeito o nosso lívro: "Maria e a Eucariistia" ) .
Seu sepuicro foi encontrado vazío, e a tradtçío, tão
ciosa de conservar os restos mortais dos santos, nada disse
a respeito das relíquias da Sma. Virgem.
Esta festa é a mais antiga das solenidades estabelecidas
em honra da Virgem Maria, e remonta ao.quarto século.

EV,+NGELHO (Luc.

X. 38-42)

llqqusls tempo entrou Jesus numa aldeia, e
18
- chamada Marta o hospedou em sua cosa.
uma mulher
Tínha ela uma írmã, por nome Mario, o qual
39
sentando-se aos pés do Senhot escutal)a a sua palaura. ,
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Marto, porém, andaüa muíto atatefada com o
e, aptesentando-Ee, disse: Senhot, não te
impõrta que a minh,a irmã me deixe trabalhar sõzinha?

40

serüíço

da

cosa;

dize-lhe poís que me ajude.

4l
O Senhor, porém, rcspondendo-lhe, dtsse:
andas muito solícita e inquieto com muitas
Marta, Murtq,
coisas.

frntçetonto, uma só cousa é necessfuia: Matia
42
e*olheu -s parte melhor, que não lhe serd tirada.

49.' INSTRUÇÃO

À VIRGEM GLORIOSA
No día da gloriosa assunçáo de Maria, a lgreja Íaz rccitar o Evangelhô de Marta e Maria, que parcce não ter
relação com o mistério da festa.
Desenganemo-nos. Marta e Madalena são duas rrmas,
duas santas, cujas vidas simbolizam a lida da terca e a contemplação

do

céu,

Marta é o símbolo da otioidude terrestre.
Maria Madalena é o sínibolo da contemplaçõo celeste.
O Salvador não censura Marta pela atividade; mas diz
que a parte escolhida por Madal.ena é a melhor.
A viila é de trabalho, é o'e luta : é uma necessidade.
O céu é a possessão de Deus: é a recompensa; ora, a
recompensa vale mais do que o trabalho: o céu vale mais
do que a tefta.

I
O foto historico da Àssunção.
II - Os pormenores dêste fato.
-

I-OFÀTOHISTÓRICO

À assunç áo é 'a festa que nos lembra Maria Sma. levada

pala o céu, em corpo e alma.
A diferença enfte a ascenção e a assunção como o têrmo

\
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exprime, é que Jesus Cristo subiu ao céu pelo seu próprio
poder, e que Maria foi leuodq ao céu pelo poder divino.
Esta verdade náo é dogma de fé, estando apenas implicitamente contida no Evangelho porém está expiicitamente
na tradição e sempre foi reconhecida pela autoridade da
lgreja. (*)
Eis, em resumo, o que dizem os Santos e os Doutores
primitiva
da
Igreja a êste respeito:
Na ocasião de Pentecostes, Maria Sma. tinha mais ou
menos 47 anos de idade.
Permaneceu ainda 25 anos na tetÍa, para formar e
edUcar, por assim dtzet, a lgreja nascente, como outrora ela
do Filho de Deus.
dkigira
- a infânciasua
carrerÍa mortal na idade de 7 2 anos.
Terminou a
A Sua morte foi suave, como o tinha sido a sua vida:
Ela vivera o'e amor; devia morÍer de amor.
Os ,{póstolos que ainda não haviam sofrido o martírio,
Íoram, salvo S. Tomé, milagrosamente transportados das
diversas partes do mundo, onde estavam pràgando o Evangelho, para assistirern à morte da Mãe de Jesus, e serem testemunhas da sua ressurreição.
Àí estavam S. Pedro e S. João com os outros Apóstolos e díversos discípulos entre os quais Dionísio Areopagita, São Timóteu e o Bemaventurado Hieroteu.
María Sma. os abençoou uma última vê2, consolando-os, e recebeu das máos de São Pedro o adorável Sacramento da Eucaristia, que até êste dia, havia recebido diàriamente das mãos de São João.
Depois, sem moléstia, sem sofrimento, sem agonia, efi'
tÍegou sua alma, tôda abrazada de amor, nas mãos de seu
Criador e Filho.
Nesta ocasião, diversos ressuscitarami cegos, paralíticos,
enfermos de tôda espécie, foram repentinamente curados ao
contato do corpo de Maria.
Os Apóstolos sepultaram o corpo com uma ,ven eraçáo

(*)

Quando vivia

o atttor, não fôra ainda

proclamado Dogma.

A

de novembro do ano Santo de 1950, S.S. o Papa Pio XII, assistido
pelo Espírito Santo, proclamou o Dogma da Assunção. (Nota da Redação)
1.o
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de filhos amorosos, envolvendo-o em alvas mortalhas; uma
multidão de fiéis seguiram-nos, quando foram depositar no
túmulo as relíquias preciosas da Mãe de Deus.
Fecharam-no com uma grande pedra em forma de porta
como era costume naquele tempo.
Três dias depois chegou o Àpóstolo S. Tomé, vindo
das Índias, onde estava pràgando o Evangelho, e que a
Providência parece ter afastado, paru melhor manifestar a
glória de Maria, como outrora o havia afastado da reunião
dos Àpóstolos, quando Jesus lhes aparecera no Cenáculo,
afim de manifestar sua ressurreição.
Tomé pediu com instância permissão paru poder contemplar uma última vê2, o semblante augusto da Mãe de
Deus.

São Pedro, São João e outros Apóstolos sentiram-se
a êste desejo, que tamb ém en o seu.
lcro,
Quebraram os selos da pedra. - .
epolugar
ond
no
mas. oh ! prodígio. . .
lrlâ.,r'
mo
despojos
os
mesmos,
por
êles
sitados
donão eniontraram senão as mortalhas,
felizes em acederem

bradas.

um

perfume de uma suavidade celestial exalava-se do

túmulo.

como seu Filho, e pela virtuo'e dêle, a virgem ressusno terceiro dia.
Nada é mais autêntico do que estas antigas tradições
da Igreja sôbre o mistério da ressurreiçâo da Máe de Jesus.
Encontram-se estas narrações nos escritos dos Santos
citara

Padres e Doutores da lgreja dos primeiros séculcis, e são rela'

tados no Concílio geral de Calcedônia, em 451.

il

PORMENORES DO

FATO (l)

Hâ 4 partes a lembrar na festa da Àssunção:

A morte de Maria Sma.
À sua ressurreição.
cap.

(1) Ler sôbre êste belo assunto o nosso livro " \{ulher Bendita",
XIII, píg. 379, onde esta verdade é tratada em todos os poÍmenores

e com tôdas as suas

provas.

.
.
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sua Lssunçdo ao Céu.

çva coroação na gl6ria.
Indiquemos uns poÍmenores destas quatro partes.

Ã. morte.
,{, morte é o castigo do pecado: stipendia péccoti mors,
diz o Àpóstolo (Rom. VI. 23).
Ora, Maria havia sido preseryada de todo pecado.
Logo, não devia morrer.
O raciocínio é exato, porém, uma distinção se impóe.
Pode-se considerar a morte do homem sob um duplo
aspecto:
a) Como consequência natural da constituição

de seu
corpo, composto de elementos desagregáveis.
b) Como consequência do pe,cado original.
Se ,\dão não tivesse pecado, o homem, por um privílégio especial teria tido uma vida perpétaa, pois o fruto da
árvore da vida terra impedido a desagregação de seus elementos componentes.
Adão, pecando, tal privilégio lhe foi retirado.
Maria, não obstante a sua imaculada Conceição, nío
tinha mais o fruto da ârvore da vida, e como tal, ficoü sujeita à morte.
Acredita-se, entretanto, Qü€, por um privilégio patti'
cular, Deus lhe havia dado o poder de não morrer, si assim

o

preferisse.

Era priuílégio, não era um direito: e Matía não quís
Íazer uso dêle, para melhor assemelhar-se a seu divino

Filho.
Quís morrer. e morrer de amor.
O amor tem uma tríplice influência em nossa morte.
Todos os homens devem morrer no aÍnor, isto é, na
graça divina, do contrário não há salvação.
Outros morrem por amor, são os heróis, os mártires.
Maria morreu de amor; isto é, o amor foi a causa da
sua morte.
Como Mãe dos homens, Maria morreu no amot,
Como Rainha dos Mátires, morreu por omot,
Como Mãe de Deus, devia morrer de amor,

+**
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A RESSURREIÇÃO
Não existem provas sensíveis, explícitas, desta ressuÍhâ muitas provas implícitas de autoridade.
Os Apóstolos ao abrirem o túmulo intacto, onde êles
mesmos haviam depositado o corpo da Virgem Santa, não
encontrando mais, concluiram pela sua ressurreição, e isto
por muitas razóes.
Náo eta preciso yer Maria ressuscitada e glorificada,
paÍa creÍ rla realídade do fato.
rciçáo, porém

À

desapatição do corpo

sua morte

I

a sua

dignidade

as

de

santidade- sua união com o Re
lada Conceíção, tudo isto constitui
sua Íessurteição.
;g.,á, soúretudo, seis argumentos com que os teólogos
provam a ressurreição de Maria:
1) O pecado e a morte são as duas portas da vida
atual.

Ora, Maria entrou La vida sem passar pela porta do

pecado.

Lbgo, devia.sair dela sem passat pela porta da morte.
2. À morte deve ser o eco da vida.
3) O que Deus faz nascer incorruptível, deve p-ermanecer incorruplível. Ora, Maria nasceu incorruptível. Logo,
devia permanecê-lo aPós a môrte.
4l O princípià de incorruptibilidade nã-o po99 eital
sujeíto à coriuptibilidade, díz São Bernardo. Ora, Maria
o princípio da incorruptibilidade do corpo de Jesus. Logo,
ela mesma devia ficar incorruptível.
5) Jesus Cristo devia fazet para sua Mãe o que '9t
faríamos para a nossa se o pudessemos. ora, qual de nós
'deixaria sua genitora entregue ao túmulo? Logo, Jesus Cristo
ê.

devia ressuscitar sua Mãe.
6) A graça, o amor e a glória são correlativos. Ora,
a graça. o urnoi o foram durante a vida em Jesus e Maria.
Logo, a glóría devia sê-lo na morte.
Ora, Maria foi igual na vida.
Logo devia sê-lo na morte.

I
O

A

EVÃNGELHO DÀS FEST.4.S LITÚRGICÀS

281

ASSSUNÇÃO

O corpo da Virgem Sma., após a sua ressurueíçáo, nlo
ficou na terra.
À Àssunção é como a consequência da Encarnação
do Verbo.
A Virgem Imaculada recebeu outrora a Jesus em seio
virginal
é justo que Jesus receba agora a sua Mãe no

- glória.
seio de sua

Na terÍa, Jesus e Maria ficaram sempre unidos, corpo
alma. Durante nove meses de uma união física, o reJto
da vida de modo místico e agora no céu, de modo glorioso.

e

A

COROAÇÃO

Deus devia coroaÍ na glória, aquela que jâ coroara rLa
terra, e devia conservá-la perto de si no céu, como a conserva(a perto de si rLa teffa,
O Paore Eterno coroou a sua Filha amada.
O Filho coroou a sua Mãe querida.
O Espírito Santo coroou a sua espôsa predileta.
Tríplice coroação que devia corresponder às três prerrogativas de María:
A dignidqde de Mãe de Deus.
As graças recebidas durante a vida.
Aos mériros acumulados pelas suas virtudes.

ITI

-

CONCLUSÃO

Eis o que significa a solenidade da Ãssunção de Maria
Santíssima.

Maria sma. mor'eu, é um fato, porém não é am efeito.
Ela morreu de amor pelo seu pilrro querido, como êste
havía morrido de amor pelos homeni.
EIa ressuscitou porque o seu corpo imaculado não podia ser tocado, menos ainda ser destruído pela co.rupção
do túmulo.
Subiu ao céu, porque sendo a Rainha do céu e da

I
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terra, devia tomar posse de seu trono glorioso, em coqpo e
alma.

Foi coroada pela Sma. Trindade com um coroa de
glória que significa a plenitude da glória, pois, a plenitude
áe graças e a plenitude de méritos exigem a plenitude da
glória.

Oh! nêste dia levantemos os olhos pal,a
Santa: ela é grande, é Mãe e Deus.
Ela é também terno, é nossa Máe.
Nós também teremos que morrer.

Ressuscitaremos no último día.
Possamos, como Maria, subir ao céu.
Possamos um dia contemplar sua glória
mãos de seu Jesus a coroa dos predestinados.
Para isto: amemos Maria.
Consagremos-nos a Maria.

Imitemos a Maria.

SÃO TÀRCÍSIO

(15 de Asôsto)

e

a

Virgem

rccebet dag

I
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O PRIMEIRO MÁRTIR DA EUCÀRISTTÀ
São Tarcísío é uma das figuras maís simpáticas da galeria dos santos e jovens mártires. Esta simpatia é como um
reflexo de seu amor e de seu heroísmo para com Jesus Sacramentado.

Sua vida tem sido romattízada, revestida de lenda,
que muito têm contribuído sem dúvida, para grangear-lhe a
popularidade de que goza.
A hístória autêntica é menos poética do que estas leàdas, sem ser menos atraente e heróica: é esta história verdadeira e simples que vamos percorref um instante, escolhendo,
depois, como ponto de aplicaçáo, o seu amor à divina Eucaristia. Vejamos, pois:
Í,
A ttída de São Tarcísio.

II -

O

I

seu

-

martírio glorioso.

VIDA DE SÃO TARCÍSIO

Tarcísío viveu no meado do 3.o século e morreu em
257, sob o Pontificado de Santo Estevão I.
Era filho de pais cristãos, e provàvelmente, mártires.
Desde os seus primeíros anos foi destinado e prepa-

rado para as funções do Sacerdócio.
Na idade de IZ anos entrou nas fileiras dos jovens lçvitas, chama
s hoje joven
minaristas,
do, nesta q
dade, das ce

Era

êle

Na idade de 20 anos foi julgado digno de

revestíç

a

I
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túnica branca dos ocólítos, que era, naquele tempo, um ofício de responsabilidade e de confiança.
Os acólitos acompanhavam e serviam aos Bispos, donde vem o seu nome qcólito, de uma palavra grega, que signífica: acompanhar.
Não havendo bastantes Diáconos, os acólitos ficavam

elcaffegados de levar a Sagrada Comunhão aos cristãos encarcerados, e aos enfermos.
Tarcísio foi nomeado acólito do Papa Estêvão I, como
recompensa da sua piedade e da sua prudência.
Era no ano de 257, sob o reinado do tirano Valeriano.
De repente explodiu uma grande perseguição, que procurava sobretudo abater os dirigentes da religião.
santo Estêvão vigiava e desdobr ava a sua atívid ade para
salvar o rebanho. Convocou uma reunião gerul do clero prcsente em Roma, exortando-o à perseveratça e ao sacrifício.
Um dos sacerdotes, chamado Bonus, falou em nome de
todos, dizendo que todos estavam prontos a dar a sua vida

porCristoealgreja.
Pediram ao Santo Pontíficer

eu€1 sendo o Chefe supremo da lgreja, se retirasse às Catacumbas, para dali continuar a dirigir a Catolicidade, porque o ódio dos Imperadores havía de dirigir-se especialmente contra êle.
Para ajudantes do seu ministério sagrado, o Papa nomeou 3 sacerdotes, 7 diáconos e l3 acólitos; entre êstes
últimos figurava Tarcísío.
Ã previsão do santo Pontífice realízov-se poucas semanas depois: foi prêso nas Catacumbas de Calixto e ali mesmo decapitado no lugar santo.
Ã. vigilância dos auxiliares do Papa desdobrou-se em
mil atividades, para reconfortar e auxiliar as vitimas da
tremenda perseguição.

II

O MÃRTÍRIO DE TARCÍSIO

Cabía, de modo especial aos acólítos levar a Sagrada
Comunhão aos, encarcerados, que enchiam as prísões e gu€,
diàriamente, ofereciam a vida em defesa da fé.
,
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Tarcísio, corajoso e ativo, náo descançava, e reservava
paru si, os lugares mais perigosos.
Um dia saiu com o seu precioso tesouro pôsto sôbre o

peito e coberto pela longa túnica branca.
Do Cemitério de Calixto, onde estava refugiado, peÍto
do túmulo do Papa mârtir, Sto. Estêvão I, Tariísio foi remontando a via Apia, até perto da porta de Capena, onde

estava conversando um grupo de pagáos plebeus. Perceberam o
jovem, e um dêles o reconheceu como cristão.
Ço*preendendo pela seriedade do jovem que caüegava
qualquer objeto sagrado, cercaram-no, e or,denaram-no que
mostrasse o que escondia tão misteriosamente.
Que podia fazer Tarcísio contra 10 homens? Não desanimou, mas forte pela fé e o seu amoÍ ao depósito sagrado
que levava aos encarcerados, recusou, resistiu, e defendeu-se
tão bem que os pagãos desistiram de prenot:lo vivo.
RecorreraÍr, às pedras, para dar livre curso ao seu ódio
e despeito, e sabendo-qo. toão lhes era permitido contra um
cristão, que o Imperador havía declarado fora de lei, ceÍcaram o jovem acólito e arremessaram tantas pedras contra êle,
que em breve tempo êste se achava esgotado e ferido.
sentíndo as fôrças desfalecerem, depositou sua confiança
em Deus e nada mais fêz senáo rczar.
"O' Deus, murmurava o rnâttit, minha vida nada é,
mas vós bois tudo! será possível que sejais profanado p"i
estas mãos sacrílegas? oh! por favor, senhor! poupai . ,ó.
tal ultra je, e a mim tamarlha dôr !"
E assim dizendo, apertava contra o seu peíto o tesouro
divino.
Nêste momento, uma pedra aguda atingiu-rhe a fronte,
e caíu banhado em sangue.
suas mãos, juntadas sôbre o peito, seguram ainda com
uma pressão amorosa o depósito sagrado, mil vêzes mais
querido do que a sua própria vida.
E
os pagáos, contínuam a sua obra de morticínio e lançam-se sôbre a sua vítíma com pancadas até Tarcísio exalar

oúl

rasgam

L

e arrancam-lhe as vestes tingidas

a
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de sangue, e numa pressa neÍvosa procuram apoderar-se da
Sagrada Eucaristia. . .

Mas, em vão, mexem e remexem, viram e reviram o
cadâver, em todos os sentidos, sem descobrir nenhum objeto.
Que havia acontecido?

Tarcísio teria tido o tempo de consumír as espécies sagradas, e oferecer-lhes em seu coração um asilo onde a impiedade não as pudesse alcançar? Ou, provàvelmente Deus
havia tornado milagrosamente invisível a divina Eucaristia?
O certo é que qualquer cousa de sobrenatar.al aconteceu
neste momento, pois os Acta Sqnctorum dízem que os assas-

sinos tomados de um mêdo repentino, deixatam a vítima e
fugiram apressados.
Tal é, em sua sublime simplicidade, a morte do primeiro mártfu da Eucaristia.

***

Os cristãos souberam logo da morte trágica de Tarcísio, e sob o perigo de cairem êles também nas mãos dos
pagãos, foram recolher o corpo <io intrépido acólito e o
transferiram para o Cemitério de Calixto, onde foi depositado ao lado do santo Pontífice, Santo Estêvão.
tlma antíga necrologia, gtega, a do Imperador Basílio, pretende que Tarcísio foi sepultado com a Sagrada Eucarístia que apertava ainda entre as mãos.
Diante dêste túmulo, os cristãos organizaram uma verdadefua romar.ia, mantendo alí acêsa uma làmpada, cujo
claráo iluminava êste recinto sagrado das Catacumbas, que
se toÍnou uma fonte de graças e favores.
No quarto século, São Dâmaso descobriu o túmulo de
São Tarcíiio, que havi a desaparecido debaixo do entulho de
Catacumbas caídas e destruídas durante as perseguições.

À vista dêste humilo'e anjo do Santu ârio, elevado

pelo

seu martírio ao nível dos Papas, o próprio Papa redigiu um
'epitáfio que termína com os seguintes têrmos:
"S. Tarcísio levando o Sacramento de Cristo, f.oi atapor homens criminosos, que quiz ef.aÍrl obrigá-lo a ycado -aos
.relar
prcfanos nossos mistérios sagrados, para-torná-los
em derisão; êle, t'orém, preferiu e11treg2a a sua vida sob os

L
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golpes, a entregar por traiçáo, os. membros celestes- a cães
furibundos".
Mais tarde, no século 19, uma relíquia importante do
Santo, foi depositada, e ainda está em Gerbeviller (na
França).
E' ai que um artista esculpiu uma estátua em mármore
que foi condecorada como uma das mais belas produções da
arte clássica. Esta estátua tem apenas um defeito, é a exúema mocidade do mártir: é antes uma criança e não um jovem
de 24 anos.
E' a reproduçáo desta obra de arte, com o mesmo defeito que existe no Brasil e que se encontra hoje em muitas
igrejas e colégios. E' uma obra de afie de feições simpáticas,
simbolizando admiràvelmente o suplícío da lapídação, porém,
sem lembrar-se que não era uma criança, mas sim um jovem
acólito de 24 anos de idade.
Hâ poucos anos foi fundada eÍn Roma, uma associação intitulada: "Collegium'Tarcisíi" e que hoje estâ espalhada no mundo inteiro sob o nome de Crtzada eucarística
sob a proteção cie São Tarcisio. Oxalá, se espalhe em tôda
parte

!

III

-

CONCLUSÃO

A conclusão a tirar da vida dêste jovem herói é o
amor à Sagrada Eucaristia. "
Recolhamos estas palavras citadas, do Santo: " Meu

Deus, a mínha oida'hada é., mas uós soís tudo!" e antes qué
deíxar profanar o corpo sagrado de Jesus Cristo, êle sacrifica
sua própria vida.

Tarcísio deu a vida como mórtir, paru êste Jesus que
deu sua vida no Calvário, como Vítima, e continua, através

dosséculos,aimolar-sesôbreosnoSsosaltares.
Belo modêlo para os Seminaristas sobretudo, que como
êle se destinam ao serviço do Santuário.
Saibam êstes amarcm o precioso tesou,ro, conservá-lo,
defendê-lo, morrer por êle e com êle.
O amor da divina Eucarlstia deve ser a graàde virtude

I
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dos aspírantes ao Sacero.ócío, como devia ser a grande devoção da mocidade católica.

SANTA ROSÀ DE LIMÀ

.

Protetora princípal da Ãm&ica Latina

(30 de Asôsro)
EVA IGELHO (Math. XXV. 1-13')
Naquele tempo propôs Jesus a seguínte paróbola

a seus

discípulos:

Então serd semelhqnte o reino dos céus a dez oir'
1
- tomando as suqs lômpadas, sairam ao enconfto do
gem, que
espóso

e dq

espôsa.

Mas cinco delas erqm loucas, e cinco prudentes.
2
3 - Qçq, as cinco loucos, tonlando as lô,mpadas, não
'
leusram- azeite consigo,
E tarriando o espôso, começaram a tocaneju
5
lôdas e-adormeÇeram.
6
E à meio-noite ouoíu-se um grito: Eís que üem
- sqí ao seu encontto.
o espóso,
Então íeuantarom-se tôdas aquelas uírgens, e
7
- cs lâmpados
prepararum
E cs loucas disserqm às prudentes: Daí-nos do
8
- porque cs nossos lômpadas apagam-se.
uosso azeite,
g
ftssp onderam cs prudentes, dízendo: Para que
- tqlüez faltat-nos êle a nós e a Üós, ide antes aos
não sucedq
que o üendem, e çomPtai Paru uós.
trtlas enquanto foram comprá-lo, chegou o es'
1
póso : e-aE que estaüom preparcdas entrqrqm com êle a celebrar as bôdas, e fechou-se o Porta.
Msis tatde uieram também 4s outras ubgens,
11
dizendo;- Senhor, Senhor, abte-nos.
[11[ss êle, respondendo, dísse: Na tterdade Úos
12
digo, não L)os conheço,
13 Vígíoi, pois, potque não sabeis o dia nem a
hora.

51.' INSTRUÇÃO

.{ VIDÀ

HERÓICA DA SANTA

O objeto próprio da

parábola proposta ÍLa festa

de

é a vigilância em esperar a chegada da morte,
porque, desconhecendo-se o dia, e a hora, é de tôda prudênSanta Rosa

cia não se expôr ao perigo de ser encontrado dormindo.
Não baSta ser bom na hora atual; é preciso ser sempre;
como não bastou às dez virgens tolas, serem virgens e terem a
lâmpada acêsa para ir ao encontro do espôso; era preciso manter a lâmpada acêsa, não deixá,-la apagar-se, entreganoo-se ao
§ono.

Fsta parâbola tem perfeita aphcaçáo na festa da primeira Santa Sul-americana, a tâo simpática Rosa de Lima,
que é a realízação mais heróica do espírito de sacrifício e de
imolação que se pode imaginar.
Para conhecê-la bem e perLetrar o segrêdo das suas fortes
virtudes, vejamos:
I
O conjunto de sua oida.
II - À sua motificaçdo extraordinária.

-

I _ À VIDA DÃ SANTA

Rosa nasceu em Lima, Capital do Peru, em ZO de abril
de 1586. O Breviário a aprererta como a "primeira flor de
santidade da América Latina" (do Sul).

O seu nome de Batismo era Isabel, porém, chamaram"Rosc", por causa dà be\eza e a cõr roseada de seu rosto,
que lembrava ao vivo uma Íosa.
Quando tinha adquirido um certo discernimento, pediu que não a chamassem Rosa, mas sim: Rosa de Santa
na

I
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satisÍazer.

ao 6eu ardente amor a Virgem

San-

tíssima.

Com a idade de cinco anos fêz voto de perpétua virgindade, porque conhecera ser isto agradâvel a Deus. Com
seis anos, jejuava três dias por semana a pão e âgua.
Chegada à idade de moça, e receando que os pais pensassem em procurar-llte um noivo, cortou a esplêndida cabelefta e lançou máo de diversos outros expedientes para des-

truir a formosura do

rosto.

Não queria ser alvo das simpatias de ninguém.
Os planos da mãe er.am bem diferentes: aspirava a ver
sua filha espôsa de um dos grandes senhores da Capital, e
paÍa alcançar isto, a obrigava a frequentar a sociedade, levando-a ela mesma, às várias diversões

Rosa obedecia com a mais peúeita docílidade, limitano pensamento em Deus. Ãs qualidades e
formosura da jovem donzela, não podiam deixar de chamar
a atenção-dos jovens ricos; e assim de fato aconteceu.
Um moço distinto pela educaçáo e fortuna pediu a máo
de Rosa. A mãe estava no apogeu da alegria; Rosa, porém,
opôs uma recusa formal. Foi a razáo e o princípio de uma
mudança completa em vida. Em vêz de ser querida como o
havia sido até agora dos pais, êstes cumuiavam a inocente
filha de injúrías e maus tratos.
Rosa suportou tudo, sem murmurar, com uma resignação angélica que pouco a pouco desarmava o aboruecímento e dureza dos pais.
.licença
de entrat na
Com 20 anos de idade obteve a
Ordem terceira de São Domingos.
Os , pais permitiram que se fizesse no fundo do jardim
uma pequena cela solitária, onde podia entregar-se às suas
penitências e donde só saía part ir à igreja ou visitar os numeÍosos doentes da vizinhança.
Diz o seu biógrafo que Rosa levava cada dia 12 hons
em oração, 10 horas em trabalho e duas horas de sono.
Sua vida tornou-se verdadeiramente espantosa pela
mortifica ç-ao e o sacrif ício, antídoto contra o comodismo da
nossa época.
do-se em conservar

i

I

í
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Às MoRTIFTCÀÇÕES DE ROSIL
Desde criança, por uma inspiração especial de Deus,
Rosa praticou em grau heróico o jejum; táo verdade é que
as exigências do nosso corpo e da nossa saúde crescem e
díminuem muitas vêzes, em proporções com o que nós lhe

-

concedemos.

' Criancinha ainda, não comia frutas, por sentir uma

forte inclinação para elas.
Com 6 anos jejuava nas Sexta-feíras e nos Sábados a
páo e água.
Com 15 anos, fêz voto de jamais comer carrLe, salvo
fôsse obrigada pela obediência.
Mais tarde, contentou-se com uma simples sopa Íetta
com água, sem sal nem outro condimento.
Julgando tal penitência leve demais juntou-lhe uma
bebida tâo amarga que náo a podia tragar sem chorar.
Muitas vêzes passava dias inteiros sem tomar o mínimo
alimento.

Tôdas as noites se açoitava cruelmente coÍn corÍentes
de ferro, oferecendo a Deus como vítirna sangrenta pal,a o
triunfo da Ígreja, para o seu país, para as almas do purgatório e os pecadores.
Para poder sofrer mais, torturava os membros uns após
outros, ao ponto que as feridas não tinham nem tempo de
sarar, o que redazít seu coÍpo a uma chaga viva.
Piedosamente unida à paixão do Salvaoor, eta engenhosa em encontrar penitências que a aproximavam o melhor possível de seu divino modêlo.
Àinda pequenina suplicou alguém colocar-lhe aos
ombros um pêso de pedras, para sentir melhor o que Jesus
havia sofrido, carregando a crvz.
Âssim acabrunh ada Íazía a sua oração, suando, gemefldo, sob o pêso do fardo esmagador, mas continuando até o
seu pequeno corpo cair esgotado.
Com 14 anos, trocou esta prâtica por uma outra mais
cruel ainda: saía à noite ao jardim, os ombros rasgados pela
disciplina, como o haviam sido os ombros de Jesus Cristo,
depois da fl,agelaçáo, carregando como êIe, uma uaz pesada.

I

I
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Àndava com os pés descalços, a passos lentos, meditando a subida do Salvador aci Calvário, deixando -se caír, vêz
por outra, sob o pêso da crtz, para melhor imitar o divino
modêlo.

Tinha os rins cingidos por uma tríplice corrente, que
havia fechado à chave, lançando esta chave no rio, para não
poder abúr mais, nem retirar êste instrumento de suplício.
Estas correntes, €Ín breve tempo, gastaram a epiderme,
e penefiaÍam na carne viva. Às dôres eram tão agudas, que,
apesar de seu longo silêncio, uma noite não poude rctet
as lágrimas c explodiu em longos soluços.
Foi obrigada a rcvelar o seu segrêdo a uma qíada da
asa, que a ajudou a. retirat a corrente, mas em vjo.
Receando que o ruído de um martelo chamasse E etrende
seus pais, Rosa recorreu à oração. . . e de repente, a
ção
corrente romp€u-s€; paru arcancâ-la, foi preciso attencr..t pedaços de carne que a encobriam.
Muítas vêzes a santa donz*la punha os pÉs nús sôbre
a pedra da bôca do forno e alí, queimando-os, ficava rneditando sôbre as penas do inferno.
Tendo obtido uma lâmina de ptata, fêz dela um círculo, metendo-lhe três linhas, caoh uma de 33 pregos agudos,
com a ponta por dentro, em lembrança dos anoi qúe o áivirro
Salvador passou na terua.
Cortou sua bela cabeleira; e cada Sexta-feira cÍavava
esta corôa na cabeça com tatta violência que as pontas penetravam profundamente nas carnes.
Teriam sido ignoradas paÍa sempre estas heróicas macerações, si um día, Rosa não houvesse desmaiado em prcsença de seu pai e batido a cabeça no cháo, da qual jorrava
sangue.

Não satisfeita com umas táboas que lhe serviam de cama,
a jovem heroína fêz w leito de feixes de lenhas ligadas com
cordas, e enchendo os intermeios com fragmentos de telhas
e louças, tendo as partes mais agudas para címa.
Cada noite, ao deitar-se sôbre êste leito de suplícios, enchía a bôca com fel, em memória do fel que os algozes haviam
oferecido a Nosso Senhor ta crclz,

I

I

O

EVÀNGELHO DÀS FESTÀ,S LITÚRGICÀS

t'. Ela confessou que tal bebida lhe ressecaya

295

e queimava
bôca, que ao acordar mal e mal podia respirar e falar,

a

,\ pobre mârtir tinha horror a êste leito que tremia só
em pensar nêle, e àS vêzei, prevendo tudo o que ia sofrer
era tomada de fúre violenta.
Uma noite a Íepugnância foi táo grande, que náo poude
decidir-se a tomar o seu repouso; Jesus então lhe aparcceu e
disse: "Lembra-te, minha filha de que o leito de minha cruz
foi muito mais duro, mais estreito e mais horríüel do que
o

teu!

Fortalecida por estas palavras, a constância de Rosa
não se desmentiu mais durante os 16 anos que ainda viveu.
Dormia apenas duas horas, e a vigília, foi paÍa ela,
como para Santa Catarina de Sena, uma das mortificaçóes
mais dolorosas.
Quando estava ajoelhada, as pálpebras se lhe fechavam, malgrado seu, e náo triunfou do sono senão mandando Íazer uma cruz um pouco maior que a estatuÍa, em
cujos braços havia dois grandes pÍegos, para suportar o
pêso de seu corpo.
Quando queria orar, de noite, ela se suspendia nesta
cruz, e assim suspensa e como morta, entÍegava-se à sua
contemplação.
Seria dar

uma ídéia íncompleta do heroísmo da jovem

Rosa, si, narrando as suas extraordinárias mortificações, não
disséssemos que tuob isso era submetido à obediência, e que
sempÍe estava disposta a abandonar estas penitências, desde que o confessor não as aprovasse.

Ela compreendía que a santidade não c'onsiste na mortifícação, mas que esta é um meio de chegar-se a perÍeita
união com Deus.
Tais penitências eÍam da vontade de Deus, e cada vêz
que o confessor queria opôr-se a tais aparentes excessos, Deus
lhe fazia compreender n".
a sua vontade.

frl*.rf

E' inútil duer que tanto h..oirmo era recompensado
por favores extraordinários.
Cozava muitas vêzes da presença visível de Jesus Cris-

to, que lhe

I

aparecía sob

a forma de uma criancinha.
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Durante suas orações e trabalhos, o Menino Jesus se
mostrava muitas vêzes em cima da mesa, sôbre o livro que
Iia, extendendo-lhe os bracinhos e falando familiarmente com
ela.

Rosa morreu em 24 de agôsto de 1617, na ídade

de

3l anos.
O túmulo de Rosa foi logo glorificado peios milagres
ç:

e sobretudo pelo incalculável número de conversões, que se
operavam na Capital, no Peru inteiro e através do mundo.

Foi beatíficada em 1668 pela Papa Clemente IX, e
X, 55 anos após a sua

canotrzada em 1672, por Clemente
morte.

III

CONCLUSÃO

Santa Rosa de Lima nos parcce

na simpatia da sua
idade, da sua formosura, como uma das granães expoentes
do espírito de morrificação.
E' bom lembrarmo-nos de que há duas espécies de San-,
tos: uns admiráveis, outros imitáveis
Entre os admiráveis devemos colocar santa Rosa, comoj
entre os imitáveis devemos colocar Santa Teresinha. São
duas figuras simpáticas, atraentes, porém de feíçáo díversa..
Santa Rosa representa o heroismo da vida escondida,'
simples, sem sair dos limites da vida religiosa comum.
Deus apresenta estas duas espécies de modêlos, parJ
mostrar-nos que a santidade não consiste em tal ou tal prática, ou em tal exercícío, mas em confoÍmar-se inteiramente
com a vontade divina.
E' Deus que dirige as almas e lhes indica o caminho a
seguir, por meio da .sua lei, da lei da lgreja, da Regra e dos
Iegítimos superiores.
Querer escolher por si, é f.azer. a pr6púa vontade. Seguir o camínho da obediêncía, é seguir a vontade de Deus:
e so ali se encontra a santidade.
Possa o exemplo de Santa Rosa, condenando püblicamente o triste comodismo atual, excitar em nós o desejo da
santidade e a fôrça para trilhar corajosamente o caminho
que leva a santidade, que é: a renúncia a nós mesmos e a
conformidade com a vontade divina.

O
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NOSSÀ SENHORÀ DAS DÔRES

(15 de

Serembro)

*. Há duas festas de Nossa Senhora das Dôres, porém, o'e
objàto distinto.
Na Sexta-feira da Paixão lembra particularmente as
dôres que Maria Sma. sofreu ao pé .da craz, quando se uniu
aos sofrimentos de seu divino Filho. Por isso se chama esta
festa: A. Compaixão de Maria Sma.
No dia 15 & setembÍo a Igreja honra a Virgem Santa
sob o título de Nossa Senhora das Dôres, eÍn mêmória das
sete circunstâncias em que mais padeceu:
I . A profecia de ,Simeão,
2. A fugida para o Egito,
3. A perda de Jesus no Templo,
4 . Jesus carregando a Craz,
5 . O encontro no caminho do Calvárío,
i

I

I

6

. ,{
. À

crucificação de Jesus,

descida da Ctaz e sepultura.
Os sentimentos que devem excitar em nós estas festas
sáo os da compaíxáo para com a Sma. Virgem e de patticipação em suas dôres.
Ã bela sequência: Stabat Mater, atribuída a Inocêncio III é a expressão dêstes sentimentos.
À intensidade e a extensão dos sofrimentos da Sma.
Virgem, nos indica a grandeza do seu amor por nós e nos
mostra a gratidão que lhe devemos. ,
7

t

EVAI{GELHO (Joan. XIX, 25-27)
25
Naquele tempo estauom, junto a cruz de Jesus,
sud Mãe e a irmã de sua mãe, Mariq, mulher de Cleofas e
Maria Madalena,
26
Jesus, pois, uendo sua Mãe, e junto dela o dis- amaoa, disse a sua Mãe: Senhors, eis sí teu Filho!
cípulo que

-

27

Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua Mãe! E
a tomou o discípulo ao seu cuidado.

- hora,
desde aquela

)

{
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VIRGEI,I DOLOROSÀ

O Evangelho das dôres de Maria Sma. é resumido nos
livtos sagrados, porém, através das poucas palavras, a nossa
fé descobre horizontes ímensos.
A primeira dôr da Virgem-Mi,e, a profecía de Simeão,
nos revel a de relance tôdas as outÍas dôres, em gérmen nesta
primefua dôr: Umo espada de dôr trespassará a tua alma.

(L*. 1. 35)

.

Esta espada penetrou no Cotação de Matia, trespassou-o, até fazer dela a Vítima sublime e virginal, unida à
grande Vítima do Calvário e co-redentoru da raça humana.
Examinemos êste quadro tocante das dôres da Mãe de
Deus, meditando:
I
A razão destas dôres.
II - As suas fontes inesgotáveis.

I

-

RAZÃO DÀS DÔRES DE MARIA

Por que Deus permitiu os sofrimentos da sua Máe?. .
de uma Mãe que tão ternamente amaYa, que era sem pecados, e que nada tinha que expiar por si mesma?
.

.Assinalemos apenas as

3

razóes seguintes:

1. O omor de Jesus por Maria.
2. O aumenro dos merecimentos de Maria.
3'. O exemplo da -{r*para os Filhos.
O amor nada de mais precioso

mesmo.

pode dar senáo

Ora, Jesus era o próprio sofrimento.

I

a

si

I
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Logo, dando-se a Maria, devia dar-lhe também o

so-

frimento.

De f.ato, vemos pelo Evangelho que uma mesma
o Filho eaIdâe
E esta lei é uma lei de imolação, de expiação.

lei

envolve

*'

Si Maria Sma. náo participasse de tôdas as consequên-

cias desta lei, não seria uma verdadeha Mãe de Jesus imoIado. Seria, antes, um simples instrumento.
:
Jesus deixou a glória do céu para sofrer ta ter.ra. É,'

poís, Iógico qu,e a,quêles que

soÍrimentos. '
Amar é dar.

o

amam, amem também seus

Jesus deu-se inteiramente a Maria, e êste Jesus inteiro,
é Jesus imolado, crucificado, sofredor. O sofrimento de
Maria Sma. corÍesponde ao amor que Deus the dedica.

E quem definirá êste amor?

gerr

Do mesmo modo ninguém dirá o quanto sofreu a VirSantíssima.

+**

tlma outra razáo é o aumento dos méritos de Maria.
Nunca os méritos se acumulam mais ràpidamente como
no sofrimento.
Ora, a elevação de Maria no céu, depende de seus méritos; e êstes méritos são adquiridos especialmente pelo
sofrimento.
Logo, não basta dignidade de Mãe de Deus, para
Maria ser elevada acima de tôdas as criaturas.
Não é a dignidade, mas são os méritos que Deus corôa
no

céu.

Si Maria tivesse passado nêste mundo 72 anos de vida
extática, seu trono não se teúa aproximado de Deus, a'e tão
perto, na ordem atual das cousas, em que a reparaçío e a
expíaçâo formam como a base da redenção.
Amor similes inuenit aut facit, diziam os antigos.
O amor encontra a similitude ou a opera.
Maria devía elevar-se na glória, não por puro privilégio divino, mas por uma correspondência completa à gÍaça
da sua vocação.

/
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E a suà vocação era de ser
humano.

co-rcdentora

do

gênero

***

O exemplo que Maria Sma. devia apresentar ao mundo,
é outra razáo das suas dôres.
O sofrimento carateríza mais ou Ínenos tôda vida Éumana. Êle produz ou pode produzir um duplo efeito: afasta

de Deus, ou aproxima dêle.
De fato o sofrimento excita no homem cer.ta desconiiança de Deus, uma surda revolta, um como desespêro.
Sofrendo-se com amor o efeíto é contrário: a confiança
em Deus, porque é Pai, a obediência porque'é Mestre... o
amor poÍque é Redentor.
À dôr perde os maus e santifica os bons.

o sofrimento.
Paru facílitat-nos esta aceitaçío amoÍosa, Deus nos deu
Matia Sma. como modêlo; tÍespassou-lhe o Coraçáo com o
punhal de tôdas as dôres imagínáveis.
Qualquer que seja a intensidade e a extensão da nossa
dôr, podemos fitar Maria Sma., e dizer-nos: Ela sofreu isto,
com muito mais intensidade do que eu!
Custa-se aceitar

II

-

FONTE DESTÀ.S DÔRES

Não quero Íalar das causas prôpriamente ditas das- dôres
Maria
Sma., mas de certas fontes especiais de amargura§
de
contínuas.

grande fonte, a única fonte especial de todos os
é o amor que dedicava a seu Jesus, como
seu filho, mas além desta fonte primeira,
e
a
como
a Deus
há outras fontes que aumentavam singulatmente os sofrimentos da Virgem desolada.
Estas fontes são as três seguintes:
I . Não poder morrer com Jesus,
2. Náo poder aliviar as dôres de Jesus,
3 . O seu conhecim.tlo* do pecado.

A

seus sofrimentos

Para um coração esrnagado, a morte, é preferível à vida;
e quando, como para María, a morte náo é uma sepançáo,

I
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mas uma recuperação da união da terua. Oh! entáo, como a
mãe deve desejar esta morte abençoada!
Jesus exercia sôbre Maria todo o atrativo da sua beleza, da sua bondade, de seu amor de Filho e de Deus, enquanto se concentravam no Coração de Maria, o amor e os
direitos de pai e de máe; Jesus era três vêzes seu filho: o filho
de seu amor, o filho de sua virgindade e o filho das suas
entranhas.

E êste Jesus desaparece. morre derramando o seu
próprio sangue, e envôlto numa sombria nuvem de ignomínias. . mor(e. êste Jesus adorárrel, e Marta náo pode seguí-lo
..
- Ohna! morte.
que morte horrível de tormentos de não poder
morrer

!

Santa Teresa, no êxtase de seu amor pata com Deus,
Morro, por não poder morrer. . ..
exclamavat
- Sma., mórria continuamente por não poder
E Maria
moÍrer com o seu Jesus.
A morte natural é de um instante. . . a morte mística
de Maria era contínua. . . sua vida eta uma morte pto-

longada.

* *

,F

e Por
Maria Sma, não
cúmulo de tormento, nem the era dado alívíat os sofripodia motrer com seu Jesus,

mentos dêle.

caçáo,
'

na morte de

Jesus.

Qo. suplício indescritível, para um coraçáo de máe, táo
amantà e serisível, como o de Maria, o ser obrigada a seguir
por passo, êste dtama sangrento
passo
Oottri mães teúam pelo menos a consolaçáo, ao pe:'
derem o fiiho, d,e sentir, a presenÇa de Deus que consola
quando Íerc, mas para Maria o filho é ao mesmo tempo:
D.ot que se imola e que fere seu Coração.
E não podia presta(-lhe o mínimo serviço.

I
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Os espinhos faziam correr lenta e dolorosamente
. e Maria não podia, nem

sangue aos oihos de Jesus. .
quer enxugar-lhe o rosto.

o

si-

Os lábios de Jesus estavam ressequidos pela sêde, descoloridos, rachados e ela não podia nem levar-lhe uma gota
dágua paru refrescá-los.
À cabeça dolorida de Jesus não encontÍa um lugar de
repo-uso, pois em qualquer posição, os espinhos penetram
mais fundo em suas carnes laceradas, e Maria não pode siquer
sustentá-la um instante em suas mãos maternais, e segurála até que a morte pusesse têrmo a tanto sofrimento.
Qo. suplício!
E' mil vêzes mais doloroso para uma máe ver o filho
no tormento, sem poder aliviá-io, do que ela mesma sofrer
os seus tormentos.

* * *
(Jma terceira fonte de suplício para Maria é o conhecimento nítido, que tem do pecado.
Ela havia sido escolhida por Deus para ser a co-redentora do gênero humano.
O reoentor veio expíar e Íepatat o pecado, que conhenhecia a fundo, em tôda a sua maldade e perversidade. Maúa, Sma., associada à repataçág, estava naturalmente associada ao conhecimento do mal que iam expiar.
Or.a, o pecado é o centro da paixão e da morte do
Salvador.

Foi a vista do pecado que arrancou do Coiaçáo de Jesus,
suor de sangue que humedeceu sua túnica e correu até à
teffa no jardim do Getsêmani.
Foram os espinhos do pecado que lhe perfarawrl,à cz'
beça, e os açoites da perversidade que the rasgaram o coÍpo.
Foi o pêso do pecado que o prostrou por terta ba'
nhado eÍn sangue.
Foi a crueldade do pecado que o prégou na crrtz, e
abriu-lhe o peito.
Maria via o que olhares de pecadores não podiam ver:
a visão hedionda, repelente, dos pecados do mundo intêiro,
pesando sôbre os hombros de Jesus e f.azendo-o vergar sob
o pêso da sua malicia,

o
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Ela via que o pecado atingia verdadeiramente .a própria
divindade, procurando como que destruir o Àutor da vida.
Maria via a grandeza de Deus ofendio, como via d
maldade do homem revoltado.
À esta vista ela estremecia, tomada de horror e de
--

espanto.

Mais atÍoz era o sofrimento de Jesus, porém igualmente atroz era o pecado; de modo que a vista do primeiro
Ihe revelava o abismo do segundo.

III _

CONCLUSÃO

Náo nos contentemos com uma visão sumária das dôres
da Virgem Santíssima.
Tat olhar só pode enxergar os softimentos humanos;
é preciso ir ao fundo destas dôres, e medir-lhe a veemência
e extensão pelas razóes que as motivaram e pelas fontes donde
manaram.

Estas razóes são divinas, como divinas são as fontesl
pouco que nos é dado penetrar nêste mistério, é o
bastante para ficarmos horrorízados da sua realidade.
Três razóes, que são três abismos, apre§entam-se diante
de nós: O amor de Jesus por Maria, o oumenÍo o'os méritos
da Virgem Santa; o seu exeimpll para a humanidade'
Q". razóes inefáveis, incomparáveis, cuja rcaltdade dâ

O

vertigem.

I

E estas três razóes são alímentadas por três fontes inexgotáveis que thes dão nova extensão e nova fôtça: Maria
quereria poder morÍer com Jésus, e esta felicidade the é tiíada. Querería alíviâ-lo, e esta consolação lhe é recusada.
Và o horrível pecado matar o seu Filho; e não pode
afastá-lo.
E' preciso que sofra e beba até a última gota

que é saciado o seu

o fel

com

Jesus.

que sua alma seja como o espêlho vívo, onde
se refletem todos os tormentos o'e Jesus ' Ela deve ser a Virgem
das dôres como Jesus é o Homem das dôresl

E' preciso

53.. INSTRUÇÃO
IMENSIDÀDE DAS DÔR.ES DE MARIA

E' dífícíl falar

das dôres da Sma. Virgem.
Temos a tendência de apreciar as dôres e as alegrías
pelo seu lado materíal exterior, e a custa, convencemo-nos de
que a dôr se mede pela sensibiliclade própria de cada pessôa.
A mesma dôr que se abate sôbre duas almas, é capaz
de matat uma e de não petarbat a outra.
E além dêste lado psicoiógico, a dôr tem uma feíçáo
sobrenatu-ral, proveniente da voniade de Deus, do papel puriÍicador ou santificador que deverâ exerceí sôbre a pessôa
sofredora.

Procuremos formar luma ídéia, embora incompleta
dôres da Virgem Santa, examinando sua imensidade:
I
Em sua medidq.

II - Em seu número.
II
MEDIDA DAS DÔRES DA MARIÀ
-

das

SMÃ.

Como associada à redenção do homem, a Sma. Virgem,
devia, <iepois de -Tesus, sentir a dôr em tôda sua perfeíçáo,
paÍa tet, ciêste modo, a preeminêncía da dôr e ser rLa tealidade: a Virgem cÍas dôres.
Tal preeminência devia apoiar-se, ou melhor devia seÍ
proporcíonada:

Ã
A

sua grandeza,
sua

santidade,

'

Às suas luzes.
Estas três prerÍogaiivas formarn como a medida
suas dôres.

das

I
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q-ue

grandeza de Maria I
l
EIa era Mãe de Deus.
Quem podeú compreen der a elevação dêste título !?
santo Tomás procurou fazê-lo e êle concrui, dizendo
a onipotência divina não podia imaginar grandeza mais

elevada.

ora, uma dôr proporcioíada às nossas fôrças, às nossas
graças, pode ser tão tremenda que sentimos uma espécie de
mal estar, ao pensamento do que Deus podia exigir de nós.

- Qrrl deve ter sido, pois, em Maria, a dôr proporcio nada
à sua gr.andeza de Mãe de Deus, à sua fôrça soLrenatural,
i
e à sua imensa capacidade de sofreri
Si o cume da grandeza da Mãe de Deus escapa à nossa
penetração, do mesmo modo, o abismo das suas ãôres, correspondendo a esta gran deza, nos escapa.
SUA SÀNTIDÀDE

O segundo lado desta medida das dôres de Maria é a
sua santidade.
Às provações dos Santos foram sempre análogas a seus
méritos, que igualavam em grau e aos quais se ligavam de
modo particular.
Notemos como_ princípio fundamental que as dôres de
Maria são obra de Dzus . .ão um instrumentã em suas mãos
pala apeú.eiçoar a alma de sua Mãe.
quis elevar sua mãe ao pináculo da santidade;
- Deus
Iogo
devia elevá-la ao pináculo da dôr: são como dois braços da balança divina.
As dôres de Maria deviam aproximar-se o mais possível das dôres de Jesus.
E quem calculará a imensiclade das o'ôres do Salvador?
' Do
mesmo modo, é impossível calcula( as dôres de Maria.
- Ãs dôres de Maria deviam unir-se às dôres de Jesus
Cristo, como parte integrante, secundária da redençáo,
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Logo deviam assemelhar-se, a estas dôres o mais possível, para náo serém indígnas.
A santidade da Máe de Deus, não eÍa absolutamente
ilirnitada, é certo, pois só o infinito é sem limites, mas ela
eta tudo o que a santidade trumana pode ser'
Examinando-a de perto, retiramo-nos sob uma impres-

são de acabrunhamento.

E quando, depois, queremos examinar e calcular o
sofrimentà. qo. devâ corresponder a esta santidade, ficamos
corÍespondentes a ela'
esmagado, ,ôb , extensão
*.,rdTtt
sma.
o terceiro lado da medida sáo as luzes de Maria
sensia
como
dôr;
a
O conhecimento aumenta sempre

bilidade lhe aumenta a violência'
patte; e
Quando sofremos, conhecemos apenas uma e nío
sofrimentos,
quasi i..rrpr. a par.e menor <ios nossos
urna
conservamos geralmente a possessão de nós mesmos.
sob
.a
sentimentos,
de
privada
como
fica
sêr
parte do ncsú
atinge'
nos
que
golPe
do
impressão
I-Jrna críança chora a morte de sua máe; porém. quanto
tempo será precis o para que avalie bem a extensão oa petda
que acaba de sofrer?
'inteiro
Em Maria nada disso aconteceu. Ela possuia
sentimento dos f'atos; o seu o,har mergulhaya aié ao fundo
do sofrimento, porque neia tudo etq luz.
Não sàmente uma inteligência peúetta iluminava-lhe
as faculdades, mas sua vida interior desenrolava-se numa
atmosfera sobrenatural <ie at e de luz dívinas'
Em suas Côres, esta luz, the era novo tormento'

Í,

Ni
tamente
A
Jesus, s

Pocie comPreender Peúei-

raÇaÍ todos os seus horrores'

a única que se aProxima de
ilumina sua

?sso de luz que
dêste abismo'

alma, pode peneúar no fundo
Ainda que a extensão das dôres de Maria sma. nos
escapa, poÍque

luzes diiinai,

nos é impossível medir a intensidade

às quais devem seÍ proporcionadas.

das

O
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multídão das dôres de Maria Sma. náo é menos extensa que a sua medida.
, A palavra: número, é mal empregada. O imenso não
tem número, pois ultrapassa o que o espíríto humano pode
contar.

Basta dizer que os toÍmentos de Maria ulttapassâram
os tormentos de todos os mártires.
Pela sua perfeição particular,
Pela visão da humanid ade de Jesus,
Pela intuição da sua divind;de.

Não sômente nunca houve mártir, por prolongados e
complicados que fôssem os seus tormentos, que igualasse à
Smi Virgem em sofrimentos, mas nem as agonias de tod<ls
os mártires, com a vanedade e intensidade de suplícios nãc
podem aproximar-se da angústia de sua paixáo.
Quanto à angústia corporal, a de Maria ulttapassou a
de todos os mártires.
' Seu sêr inteiro foi sacíado de amargura,
' Os gládios que .lhe trespassar am a alma atingiram todos
os nervos e fibras de seu corpo.
Êste corpo, de fato, isento de pecado, com as suas
perfeições exquisitas foi formado delicadamente paÍa sofrer
mais do que qualquer outra crratrtra, aforu o seu Filho Jesus.
Ãlém disso, cs mártires, desde muito consideravam c

que Maria não podil odiar êste corpo
ficado pelo próprio Deus.

* *

tão glorioso e glori-

,(

Qual é o grande sustento dos mártires em meio

tormentos?

E' a laz que inunda o

E

dos

seu espírito, lhes permite con-
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e a glória de Je§us, para quem estão

É esta luz que apaga o ardor das fogueiras, suavisa os
golpes dos açoites e embota as lâminas de aço a rasgaremlhes as carnes.
O que os mártires têm por dentrc é mais forte do que
o que lhes vem oe fora.
A sua agonia não deixa de ser real, sem dúvida, porém
ô contrab alançada, temperada, pela graça que inunda a sua
alma.

Mas onde o olhar de Maria procurarâ uma consolação?
Êste olhar espiritual tem que dirigir-se necessàriamente
para o objeto que o seu olhar corporal jâ estâ contemplando.
Olha para Jesus, e esta vista é o seu tormento.
Vê a naluÍeza humqna de Jesus; e Maria é ly/^áe desta
natuteza.

Êleéoseutesouroeo seu tudo: que fonte de tormentos mortais, agudos, havia nesta contemplaçáo!
Maria via mais.
*rF*

Havia em Jesus a nattreza divina, de modo que Jesus
devia ser adorado como Deus etetno.
Maria via perfeitamente isto. Naquele homem ludíbriado, escarrado, crucificado, ela reconhecia o próprio Deus
injuriado pelos homens.
Inexprimível a angústia que submerge a alma da Máe
de Deus.
Jesus era e é a alegria dos mártires; e aqui Êle é como
o algoz da sua Mãe.
Nunca houve martírio igual a êste, e não se encontra
outro nome para exprimí-lo, senão as dôres de Maria!

III
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CONCLUSÃO

Como vimos, as dôres de Maria Sma. são verdadeiramente imensas pela medída e pelo número, a ponto de ultrapassarem o que as fôrçás humanas podem suportar.
E' a opinião unânime dos autores, apoiada sôbre as feve-
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lações dos Santos, que só por milagre, Maria conservava a
vida sob a pressão dêstes intoleráveis tormentos.
Nisto, como em muitas outras cousas, ela partícípava dos dons de seu divino Filho durante a paíxáo.
A prevísão que teve de seus sofrimentos desde o mo-

mento da profecia de Simeão, era tão viva e táo real, que,
sem um auxílio especial de Deus, sua alma se tería separado
do corpo.
Em nossas dôres, há geralmente muito exagêro: a imaginação as duplica quase sempre.
Nas dôres de Maria, ao contrário, tudo eÍa inteiramente verdadeiro e real.
Estas dôres eram aguçadas pela perfeiçáo da sua naturcza peúeita, pela sua graça superabundante, pela beleza ideal,
e sobretudo pela divindade de Jesus.
A natvÍeza física de Maria, isenta dos estragos do pecado e da desorganizaçáo que segue , ao pecado, estava tepleta de uma vitalidade peúeíta, distinguindo-se pela mais
viva sensibilidade e pela capacidade mais assombrosa de
sofrer.

Nada havia, nem no espírito, nem nos sentimentos que
um só dos golpes que recebia.
Notemos ainda, paru compreender a imensidade destas
dôres, que em Maria o hábito náo lhe tornava os sofrimentos mais suportáveis.
Em meio da quietude inefável que distinguía Maria, os
tormentos não lhe concederam nenhuma trégua: não a deixaram nem de dia, nem de noite.
Não havia sucessão nestas dôres, sendo tôdas elas fixadas em seu coração, como um gládio que o trespassava continuadamente e ao mesmo tempo.
Que abismo insondável!
Como a Tgreja tem ruzáo de colocar sôbre os lábios da
Virgem dolorosa êste texto do profeta: "O' vós que passais
por êste caminho, vêde e considerai si há dôr semeihante a
minha dôr". (Jerem. I. l2).
Saibamos pelo menos, compadecer.-nos das dôres da
Virgem Dolorosa.

pudesse amortecer

t
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SANTÃ TERESINHA
(Padroeira das míssões)

(3

de Ourubro)

EVANGELHO (Math. XVIII. l-4)
Naquele tempo aproxímaram-se de Jesus os discí1
pulos, dizendo;
Quem é o mqior no reino dos c,áus?
2
E çhamando Jesus a uma criança, a pôs no meio

-

dêles,

3

E

disse:

No

uerd,ar{e

uos digo que,

si

tlos não

conüerterdes e ctos não fizerdes como crianças, não enttareis
no reíno dos céus.
Todo aquêle, pois, que se fizer pequeno, como
4

- êsse sera
esta criança,

o maior no reino

dos

ceus.

I
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O CAMINHO DÀ SÀNTA INFÂNCIA
Êste Evangelho é o resumo perfeito da vida da Santinha que festejamos hoje.
Fazet-se criança foi o seu ideal e o seu lema e soube
rcalizá-lo tão admiràvelmente que se tornou uma das santas
maís poderosas no céu e mais queridas na terra.
À vida de Teresinha é admfuâvel, mas é sobretudo imitável. Parece qu
para
orientar a espirit
umos
de simplicidade,
ciência, com que parecia revestida.
Vamo_s meditar esta bela vida e destacar nela o que
catateríza. Santa Teresinha. Serão pontos das nossas csnsiderações:

,

I
II -

Sua oida.
segrêdo

I

da Santa iniôncia.

-

SUÀ VIDÀ

Esta vida está compendiada na "História de uma alme',
esctita poÍ ela mesma, e completada pelos documentos do
processo canônico.

Teresinha nas€eu em AlenÇon, na França, em 2' de Jaaeiro de 1873, filha de pais profundamente piedosos: Luís
Martin e Zélia Guérin. Àmbos, em sua mocidade, haviam
sentido aspirações para a vida religiosa, porém, por uma providência visível, não puderam realizar êste primeiro ideal
da sua vida.
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TôÉóinha era o nono rebento dêste tronco de fé. e

de

piedade.

Ela eÍa de constituição fraca, catáter vivo, expansivo,
alegre.

Não eÍa sem defeitos:
a vaidade.

ção paru

era teimosa, com uÍna incrina-

__Àpenas chegada à idade de 4 anos e meio, perdeu, em
7877, a sua mãe caúnhosa.
r.
.t oi o inícío de uma vida nova, séria e pensativa. Tercsinha_compreendia a extensão do golpe qoá , atingira.
P99.9 depois, o sr. Martin deíxou ,{iençon e rõi fixarse em Lisieux, em companhia das suas 5 fihãs vivas.
Teresinha encontrou em sua irmá: Paulina, u*â segund1 máe; porém, em 1882, esta entrou paru o CarmeL e
eís Teresinha &fá pela segunda vê2.
chorou e sentiu tão vivamente esta separação que caiu
gravemente enfêrma.

Felizmente encontrou em sua fumá mais verha, Maria,
uma terceíra mãa
Restabelecída, ou melhor curada pelo sorríso da Imaculada" Teresinha começou a frequ entai o Colégio das Irmãs
Beneditinas, onde se distinguia pela vivacidad e de inteligêncía e a aplicação aos estudos.
Em 8 de maio de 1884, a piedosa colegial Íêz a primeira
Comunhão, com tôda a ternura de seu jovem coraçãó. Era o
primeiro encontro com êste Jesus que devia amar tantg,
ciurante o resto da vida.
Permitiu Deus que nos anos seguintes a alma de Teresinha caisse em dolorosas angústias e escrúpulos de cons-

ciência.

E, por cúmulo de males, perdeu a

I

Maria, que entrou também palm o
Paulina.

í

terceira máezinha,
Carmelo, a exemplo de

***

Teresinha havia chegado à idade de 15 anos.
Desejava entrar no Carmelo. . . mas devido à sua saúde
fuágil, as superioras não a aceitaram e adiaram a sua entrada
para a idade de 20 anos.

Mas Teresinha era teimosa: dirigiu-se ao Bispo

da

Dioccce. Nova tecusa.

I

I
O
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Não desanimou. Quis dirigir-se ao Santo Padre, o Papa
Le-ao

sr.

XIII.

Àproveitando uÍna peregrinação de.-França a Roma, o
Maitin se lhe incorpãrou com as filhas celina e Tete'

sinha.

No dia da. visita ao Santo. Padre, p91 - s-er muito numerosa a peregrinação, havia o Diretor proibido que se falasse
ao Papa.
Porém, Teresinha aínda era teimosa. Depois de beijar
ante as mãoela lhe
thos suPlicoue com I
L5 anos.
para o

relegou

SuPeriores da

Ordem.

O coração de Teresinha quase estalou de dôr. . . chorou
nruito, tezolu aínda mais. . . e não desanimou.
&mpre teímosa, ÍecoÍreu aos superiores, pediu, suplicou,
e no ano seguinte, em 9 de abul de 1888 eis Teresinha admitida no Claustro das religiosas de Lisieux.
Durante o espaço de nove anos, ela viverá nêste recinto
sagrado, orando, trabalhando, sofrendo, por seu único amor:
Jesus.

E' dêste recinto que a sua alma virginal e amorosa, tomarâ o seu vôo para os braços de seu celeste Espôso no dia
30 de setembro de 1897.

Ç

II

O SEGRÊDO DA INFÂNCIÀ

Não basta conhecer a vida exterior de Santa Terezinha,

é preciso penetrar no Santuário de sua alma.
No convento, a sua vida foi a de uma religiosa fervorosa, não se distinguindo exteriormente em suas ações, mas
no modo de executâ-las.
Levava uma vida calma, recolhida, cheia de pequeRos
sacrifícios, mas plena de grandes atos de carídade e de abnegaçáo.

r{ntes de morter, esta humilde religiosa teve a coÍagem
iria para o céu e alí passaria o seu céu a fazer.
cair uma chuva de rosas sôbre a teffa,
Ela falou de seu pequeno caminho da infância espitinlal, que devia levar muitac almar a Deus.
de dízer que
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Fste '§egrêdo da santa infância ê, pa*e saliente e prítica da vida de Santa Teresinha.
Parece muito simples, mas é muito profundo, e cohstítui o resumo prático da conformidade da nossa vontade

.

com a vontade de Deus.

À base desta espíritualidade é a seguinte:
Deus é Paí, e a ternura de seu cáração eclipsa a tetnura de todos os corações mortais.
Mais do que isso: a sua bondade ultrapassa a d,e tôdas
as_mães; pois no dizer do Profeta, si por-impossíuer, umo
núe se esquecesse de seu filho, nunco Deus sà esquecerd de
nós. (Is.

LXIII. 25).

-

Disso resulta que o meio mais seguro de ganhar-lhe o
Coração, é permanecãr criança a seu olhõs, ou tornar-se criança. fsto se faz, reconhecenão o nosso nada, em pres€nça da
sua majestaore.
Depois é preciso confiar sem receio na sua bondade soberana, com o intuito de provocar e misericórdia.
Tais são as linhus iniciais do pequeno segrêdo de Santa
Tereeintra, que ela quer revelar às almas pequeninas.

{.**

Assinalemos aqui os três caroctéres própríos desta santa

infância.

o primeiro é o
indigência.

reconhecimento da sua incapacidade

e

se julga. Muitaq
. Esta _disposição é mais raqa
almas piedosas confessam a sua -do,,'Que
fnqaiza até- ceito ponto,n
mas se julgam, entretanto, dotadas dõ cetta fôrça pesôal.
Não compreendem que a fôrça da criancinha é a sua
própria Íraqueza, pois Deus está tanto mais inclinado a socorrer a sua criatura, quanto maís esta reconhece e expõe humildernente a sua impotência radical.
santa Terczinha tem ensinamentos encantadores a êste
respeito.

Ela escreve: "Para ser levada ao céu nos braços de
Jesus, eu não preciso crescer; é preciso, Ào contráriõr eue
fique pequena e cada vêz mais pequena". (Hist. IX) .
E ainda: "O que

agrada

a

\

Jesus em minha pequena

-\.r\
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alma, ê, me ver amar a minha peqtr,erLez e a minhà' pobteza.
é a esperança cega que tenho em sua misericórdia",
Iila chega a dizer: "E' Jesus que faz tudo em'mim; e
eu não faço nada, senão ser pequenina e Íraca".
**r<
() segundo catacterístico da santa infância é a pobreza.
,\ cria4ça nada possui de próprio; tudo pertence aos
seus pais. Êles lhe dão tudo aquilo de que necessita, poÍque s;rbem que nada tem, e implora o que falta.
Foi o que inspirou à Santa Teresinha estas palavras
adrnitáveis:

"Entre os pobres dá-se. o necessário à criança, mas
desde que cresceu e se torna grande, o pai não queÍ mais
susterLtá-la e lhe dtz: Trabalha agora, tu podes sustentar-te
a

ti

mesma!

"Pois bem, afitnta ela, para nunca ouvir tais palavras,
eu n;Ío quis crescer, sentindo-me tflcapaz de ganhar a vida
eterna do céu.
"Nunca eu soube fazer cousa sôzinha. . . fiquei sempre pequenina, não tendo outra ocupação, senão de colher
as flôres do amor e do sa«ifício, e de of.erccê.-las ao bom
Deus para lhe agradat" .
À criança que quer obter a assistência reclamada pela
sua idade, deve dizer a seu pai: Eu nada posso, sêde a minha fôrça. Nada tenho, sêde a minha rlqae7a.
E' o que Teresjlba fazia continuadamente.

*

O

E.x+:tía santa infância é a confiança

terceíro característico
iiimir:ada em Deus.
.

Humildade do eoração, pobreza de espírito, e confiança
sfs a base que susten(a
na nii.ericórdia do Pai celestial;
Ela repetia muitôda a espiritualidade de Santa Teresinha.
tas vêzes .a palavra de S. João da Cruz: "Alcarya-se do bom
Deus tanto quanto se gspera d'Êle"
Ela escrevia a êste'respeito: "Deus é compadecido porque é justo, lento em punir e abundante em mísericórdia,
pois conhece a nossa fragilidade, e lembra-se de que somos
pó." (Cart.). '

As

consequências desta confiança devern extender'se

r
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nossas faltas passadas,

a

MARIÂ,

nossos insucessos,

a

nossas prova-

,:.
çõesesecuras.
No fim de sua vida, Teresinha sofria muito a secuÍa e
abandono, mas dizia: "Eu me volto para o bom Deus e lhe
agradeço assim mesmo. Creio que Êle quer ver até onde irá
a minha confiança".
Escrevia alhures: "Si as almas fracas e ímperfeítas, qual
a minha, sentissem o que eu sinto, nenhuma desesperaria de alcançar o cume da montanha do amor".
'Ã alma que quer trilhar êste caminho, diz a Santa,
deve imitar a ternura singela e quente que as crianças prodigalizam a seus pais, e ganhar Jesus pelas carícias.
"Não devem perder nenhuma ocasiáo de agradar-lhe;
não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício, nenhum ato,
nenhuma palavra paru testemunhar-lhe teÍnura. Náo sômente deve aprender a sofrer, mas gozar poÍ amor; e em
tudo o que faz, como em tudo que sofre, saber sorrfu-lhe" .

"E' o meio infaiível, continua ela, não sàmente de
obter um olhar de amor, mas de ver-se elevado em seus braços paternos e apettado sôbre o seu coração".

III

-

CONCLUSÃO

Grandes lições podemos recolher

da vida de Santa

Teresinha.

A. primeíra é a prova de que a santidade não consiste
em fazet grandes e muitas cousas, mas em f.azet tudo benf
feíto, e por amor de Deus.
A segunda é a prátrca da doutrina da santa infância, que
Teresinha veiu pôr em plena lvz e aplicar pràticamente a
nossa vida.

,Esta via da infância espiritual, não é um estado paÍtícular para umas almas: o'eve ser a norma gerul de todos que
aspiram à perfeição.

I

,\ 'pequena via" é para todos: O que pode varíar, e
varia necessàriamente, é o gtar;- de amor com que se praticam
as virtudes próprias desta oia, isto é, a humildade, o espirito de pobreza e a confiança na bondade de Deus.
O merecimento incomparável de Santa Teresinha, como

l
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será, a sua glória para sempre é torná-la táo attaerlte, sem
cntÍetantodissimularossacrifícioseaslutas
EIa mostrou a santidade sob um aspedd verdadeiramelte evangélico, despojando-a das complicações, nas quais
o espírito humano a envolvera attavés dos tempos.
"Santa TereE' o qae fêz drzer um teólogo ilustre'
sinha desentulhou o caminho do céu" ) e à um Cardial: "Teresinha suprimiu as matemátícas da santidade" .
E não é sômente como reveladora da santa infânciâ, güc
Santa Teresinha nos aparece, mas como modêlo dêste modo
de praticar a virtude.
Ela nos rbvelou o caminho e nos deu o exemplo,
E êste exemplo recebeu de Deus a aprovação plena,
pelos numerosos milagres que a santinha tem operado e opera,
e pelas virtudes sublimes que seus exemplos têm suscitado
no povo cristão.
Morta em 1897, foi beatificada em L923 e canonizada
em 1 925, isto é, 28 anos após sua moÍte, tendo sido nomeada
protetora especial das Missões, ao lado de São Francisco
Xavier, em 1927.
SÃO FRÀNCISCO DE ASSIS

(4 de Outubro)
25 _

EVANGELHO (Mat.

XI. 25-3'0)

ltlaqasts tempo Jesus disse: Groças te dou ó
Pai, Senhor do céu e dc terrq, porque escondestes estas coísas
aos stíbios e aos prudentes, e cs reuelastes aos pequeninos,
Assím, é, ó Pai, porque assim foi de teu agcodo.
26
27 - Tôdas as coísas me foram entregues por meu

Paí; e ninguém conhece o Filho senão o Poi: nem alguém
o Pai, senão o Filho, e aquêle q quem o Filho o
quiser rettelar,
Vinde a mím todos uós que padeceis e uos achaít
28
acabrunhados, e eu üos aliuiqrei.
Tomai sôbre uós o meu jugo e aprendeí de mím
29
que sou manso e humilde de corqção: e achoreis descanço para
cs uossas almas,'
Porque o meu jugo é suaue e o meu fardo é leoe,
30
conhece

:

-
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APÓSTOLO E SERAFIM

,\
aplíca

I

Igreja, em sua liturgia, comemorando a festa de hoje,

a São Francisco de Àssis esta frase do Evangelho:

Graças te dou ó Pai, porque escondestes esÍos couscs aos sóbios e aos prudentes e os reL)elastes aos peqaentnos.

São Francisco eta um pequenino perante o mundo,
porém Deus the havía revelado os segredos da verdadeira

rr^"0fr21..

I

pobr. na tena, para ser rico no céu.
desprezado pelo mundo, pata conquistar o
ser
Quis
amor de Deus.
psu5.
Desapegou-se de tudo. . . para possuir o tudo,
amar
oíar,
rir,
chorar,
À sua vida é um romance: faz
a

Deus.

o

bem.

Não pensemos que é sàmente um santo admirável, ê'
também imitável, e szus exemplos de Àpóstolo e de Serafim
são um luzeiro para todos que desejam santificar-se e fazet
Tem-se idea!ízado muito S. Francisco. . . Êle é um
ideal, é certo: mas é também um modêlo.
E' êste moCêlo que vamos contemplar aqui, percorrendo
a sua vida e destacanCo dois pontos luminosos.
I
O cpóstoloardette.
II - O Sercfim de amor.

-

I-OAPÓSTOLOARDENTE
Francisco, que se chamava pelo batismo João, nasceu

I
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em 1182: era filho de abastado negociante de Assis. Era rico,
mas não se sentia felí2, Sentia grandes atratirros para o pÍazet
e um vivo desejo de ser mais rico.
Entretanto, conservara um coração caridoso, e prometeu
nunca recusar a esmola a quem a pedisse.
A carídade é um fogo: e êste fogo tende seÍnpre a extender-se mais: Francisco tornou-se

o grande amigo

dos

pobres.

Quando jovem, encontrou um pobre quase nú; imediatamente despe-se de seus vestidos novoseelegantes,eos
dá ao pobre.
Tendo encontrado um leproso, r'ecuou de horror, mas
voltando a si desta primeira impressão, aproxima-se do infelrz, abraca-o com aferção e the dâ a esmola.

Numa peregrinaç-ao que fêz a Roma encontrou certo
túmero cie pobres à porta da ígreja de São Fedro; inflamado
oe caridade, despe-se de seus vestidos a troca-os pelos Íarrapos do mais mísero dentre êles, passando ali o dia no meio
dos mendigos
Era a vitória definitiva'de Francisco sôbre a sua vaidade
nata e a sua ir.clinação à elegância: apagou de uma vêz estas
duas paixões.

Daí em diante o sonho de Francísco é ser pobre

e

humilhado.

O pai contrariado pela deshonra de ter um filho mendigo, levou-o diante do Bispo de Assis, queixando-se da liberalidade exageruda do filho, e exigindo a renuncíar a sua parte
de bens na heran ça da ÍamíLía.
Francisco cede tudo. . . e chega a entÍegaÍ ao pai as
vestes que trajava, dízendo que agora podia dtzet com tôda
verdade: Nosso Pai, que estais no céu, que não tinha mais
outro

Pai.

O pai expulsou-o de casa como í'ilho pródigo e vergonha da familía.
E lá se foi o jovem mendigo pelo mundo afora, seÍl

dinheiro, sem recursos, sem alimãntãção, sem amigos, tr^e confiando-se, para tudo, ã provi-

j_ando vgste grosseira,

dência divina.

I

I

a

I
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Começou a vida de pobre mendigo: pediu esmolas para
Íeconstruir a tgreja de São Damião, em Assis que arrLeaçaYa
raír, e pôr em obras a de São Pedro.
Retirou-se depois para perto de uma antiga igreja dos
Beneditinos chamada Porciúncula, dedicada a Nossa Senhora
dos Anjos, Reconstruiu-a, e fixou aii sua moraoa.
*
Um dia, assistindo à Santa Missa ficou fortemente impressionado pelas palavras do Evangelho:- . Não queitais
prata, nem ttag.ais dínheiro, ncs Uossas
possuÍr
'cinturas,otJro, nem
nem alforge paru o cominho, nem du\s túnicas,
nem clalçado, nem bordão. (Math. X. 9).
Francisco tomou o texto ao pê, da lefia e fêz dêie o
fundamento da regta que sonhava escÍever'
Tirou logo os sapatos, a cinta de couro, nío conseÍvando senão o*. grorsãira túníca cingida por uma corda.
Nêstes trajes novos do Evangelho, começÔu a pràgar
nas ruas e nas praças púb.licas'
penitência
a^
A novidade excitava a-.oiioridade, e 7 curiosidade fêz
com que todos escutassem a sua pràgaç o'
dessa palavra estrinhã, que parecta o êco da'
Â audição
joat
impressionou e converteu os pecadores'
Batista,
quela
ã.
=- --Algor6 de seus audítores, excitados pela sua palavta e
seu ex.Ãplo quiseram seguí-lo e imitá-lo'
o núm..o àãrr., dlscípulos chegou a sete e depois a
doze.

Francisco resolveu escrever para êles uma pequena :egÍ?'
do
curta e prâtica, i levâ-La a RoÃa, pedindo a aptovaçáo
Papa Inocêncio III.
Encontrou oposições, mas Deus quis a obr.a e manifestou sua vontade |or'm.io de uma visão ao ptóprio. PlPa'
apóstolos'
qo. a.poi, ,pror,áo
-anteso gêne1o de vida dos novos
máos do
das
recebeu
de- deixar Roma,
Francisco,
provàveldepois'
pouco
e
.
.
tonsura.
Cardial de Coion íta, a
mente o Diaconato, em 1209.
Eis Francisco com seus primeiros discípulos a percorrer
as cidades e os campos, pràgindo a penitên cia e pobreza, à
sociedade fervendo de cobiças e de ódios, como o era nesta
época.

I
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zêlo de Francisco era o fogo, como o seu coração;
o seu lema era ganhar almas, e si possível, sofrer o martirio.
'Resolveu pràgar o Evangelho aos maometanos. Embarcou para o Egito, once foi prêso e levado perante o sutrtão.
Começou a sua evangelízaçáo, porém, o terreno não
era propício, e embora recebido com venercçáo pela sua coragem, nacla poude conseguir.
Daí, Francisco foi para a Terra Santa e voltou para
Itálía, onde graves dificuldades exigiam a sua presença.
o n'úmero dos Irmãos aumentou consideràvelmente e
as suas ermidas se multiplicavam na Í,t:.á\ía.

O Cardial Hugolino, proter
abusos, exigiu então que se

e que um certo número fôsse

III

-

ra evitar

dedíca

estudos,

ele

O SERAFIM DE AMOR

\

seltiu que estava no têrmo da sua vida apostólica. o seu zêlo havía percorrido a rtália e comovid-o a
Francisco

Europa.

R.g
cent
tênc

ares de almas fervorosas que abraçaram a
enores, e a das clarissas, fundaoa por êle,
haviam entrado para a Ordem de peni_
s.

Sem desinteressar-se da ordem, Francisco havia
deixado

o govêrno desde. rzr9, para apricar-se e .útà-pração ;Jr;-;
atraia irresistivelmente.
Retirou-se prirheiro no vale de Rieto e no
(1224-) refugiou-se numa choupana do Monte ano seguinte
Àiverne, no

meio de rochedos cercados de .rpes."s florestas.

certo dia, meditando com ardor sôbre a paixão do
divino Mestre, viu descer ob céu um Ãnjo iumi.roso tendo
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seis asas: duas elevadas acima da cabeça, duas extendidas para
o vôo e duas cobrindo o coÍPo.

aparição tinha os braços extendidos, os pés juntos
na cÍrtz.
pregada
parecía

A

e

No rosto do serafim, Francisco contemplava a beleza
dos traços do Crucificado i ouviu utTLa voz a the dtzet que o
fogo do amor o transformou na irnagem de Jesus crucificado'

Ãomesrnotempoumavivadôrtrespassa-lheosmemde
bros; cravos pretos atravessam-lhe as mãós e os p.és' e
a
começa
Jorrar'
uma feri da aberta em seu iado, o sangue
paixáo'
da
ot*tTi*fl"
recebe,
d'e
Àcabava
Após a festa de São Miguel disse adeus ao Montu +1o andar,
u.r.., â sentindo que seus pés não mais suportavam
sejumentinho'
ntlm
montado
,ãt,oo para Porciúncula
meando mílagres Por onde Passava'
Dôres attc-t es o atormentavam'

privações, alquebradg Por

uma oftalmia

ond

te-

Por
'ão
descançar numa chouPana

freq
taz
que

no jardlm de São Damiáo'

aí, nas trevas da cegueira que êste serafim de l]uz
célebre Côntico do sol'
sentindo aproximar-se o fim, Francisco pediu que o

E',

compôs o

levassem para Àssis.

seu pedido, foi levado para a ígteja de
Anjos, onde desejava morreÍ'
dos
Nossa Senhora
A Porciúncula deu as suas últimas instruçóes e morreu
como havia vivicio, em 4 de Outubro de 1226'
O pobre de Assis, logo depois- da To-tjt, operou tantos mila^gres, que desde 1228, o Cardial Hugolino, então
papa Grágóric^ IX, the decretou as honras dos altares.
Francis:o, o apóstolo de fogo e o Serafim de amoÍ enúegara sua alma ,rdirrr,. a Deus, tendo apenas 46 anos de
idúe, mas 46 anos dêstes que o Espírito Santo chama:
" Anos inestimórseis" (Job. XXXVI' 26) '

De Àssis, a

,

---l
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CONCLUSÃO

Cada santo tem tima fisionomia orópria; não há dois
santos semelhantes.
São Francisco de Assis é o rnodêio perfeiro do desapêgo
de tudo. . . e o pobre por amor de Jesus Cristo, porém,
é mais do que isso.
O traço distintivo do Santo é o zêlo das almas, provindo diretarnente de seu amor a Deusl
À sua fôrça, a sua- grandeza, o segrêdo da açío admirável está em sua união íntima com Deus, na contemplação
sobrenatural.
E' o segrêdo desta atividade fecunda que o Santo exerceu sôbre as muitídões e sôbre os seus filhos espirituais.

É um exemplo de apóstolo que se dedica à conversão
das almas.
Deus, em primeiro lugar!
Deus, amado em si mesmo. . . e Deus amado no pró-

ximo: é a fórmula do

apostolado.
Queremos, pois, imitar o zêlo de São Francisco, procu-

o espírito de união com Deus.
Ninguém pode toÍnar-se apóstolo ardente sem ser
rafim de amor !

remos imitar-lhe

NOSSÀ SENHORA DO ROSÁRIO
(7 de Outubro)

EVANGELIIO (Lucas I.)
ptig. 177 (ou 63)
O mesmo da Anunciaçdo

-

,

Se-

-1

I
T
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O ROSÁRIO DE MÀRIA SANTÍSSIMA

O
ção que

E

Evangelho nos rcdíz nêste dia a mais bela saudajá faí dirigida por Deus a uma criatura.
náo é simplesmente uma saudação: é um modêlo e

um exemplo.
Deus permitiu que

estas palavras admiráveis nos fôssem
conservadas pelo Evangelho, para que a exemplo do Arcanjo,
saudássemos com elas a Virgern Santíssima.

recitação repetida desta saudação forma o Rosário'
poderosa oração da lgreja e das almas piedosas.
Como disse Lacordaire: E' uma oração çLue se rediz
continuamente e que nunca se repete, porque cada vêz se

À

a grande, a

torna a expressão de novo amor.
Meditemos hoje esta bela instituição, vendo:
I
A origem do Rosário.
II - O seu poder admírâvel.

-

I

__ ORIGEM DO ROSÁRIO

O santo Rosárío, quanto à substância, sendo composto
da oração de Jesus Cristo e da saudaçáo angelical, isto, é do
Padre Nosso e Aoe Maria, assim como da me<Íitação dos
mistérios de Jesus e Maria, é, sem contradição, a primeira
ptece e a primeira devoção dos fiéis, em uso, desde os apóstolos até aos nossos temPos.
Em sua forma atual, porém, foi inspírado a sua Igreja,
e dado por Maria Sma. a S. Domingos, para êste converter
os Albigenses, que haviam invadido a França, em 12L4.

L

I

I

I
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Deus suscitou São Domingos para refutar êstes hereges,

pr€cursoÍes dos protestantes.

O

santo percorreu a França, pràgando dia e noite, sem
:

entÍetanto,, alcançar o fim almejado.
Fntre§ou-se à mais rude penitência, e à oração, contínua,
quando uma noite, meio morto de esgotamento e fadiga,

numa gruta perto de Tolosa, a Virgem Sma. lhe apareceu

Ihe

e

disse:

"Domingos, si quereis converter êstes herejes, pràpai o
meu saltério ou a repetição de um certo número de Ãtse
Mqrios".
O Rosário é chamadd Saltério, porque conrém rantas
Àve Marias quantos salmos contém o ialtério de David.
A origcm do Rosário confunde-se de certo, a piedosa
prática do têrço, desde o comêço do cristianismo, so6retudo
entÍe monjes do deserto, que haviam adotado têrços pata
regulamentar as suas orações, porém foi S. Domíngos quem
juntou à recitaçáo das Ave Marias, a medítaçáo dos mistérios da vida de Jesus e Maria.
O Rosário completo consiste na recitação de L5 dezenas de Àve Marias, acompanhada da meditação de cada um
dos cinco mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos.
A palavra Rosário quer dízer coroa de rosas. E de fato
é uma coroa esplêndida das mais belas e santas preces do
Cristianismo.
O Credo, ou sublime profissão de fe dos Apóstolos.
O Padre Nosso, ou oração divina, feíta pelo próprio
Nosso Senhor e exprímindo todos os nossos deveres para

com Êle, assim como tôdas as nossas necessidades.
Ã Ãrse Maria, ou.cântico delicioso do cé:u, com que o
anjo, em nome de Deus, saudou a Virgem Santa, e que Sta.
Isabel e'a Igreja completaram com a expressão da sua veneraçáo e confiança.
O Glória ao Padre, ou hino eterno dos anjos no céu.
Dêste modo,. o Rosário é a oração mais agradável a
Deus, mais gloriosa para Maria, mais poderosa e mais
popular.
E' a oração do pobre como do rico, da criança como do
velho, do cientista como do ignorante.

I
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Não receiemos que a repetição desta mesma prece se
torne fastídiosa ao coração.
uma rainha não se cansa de ouvir os milhares de uívas
que acTamam a sua passagem.
cansa tão pouco em ouvir os seus filhié bela, boa, que a amam e veneram,
muito bem! o amor tem apenas uma
sempre, nunca a repete.

III

-

O PODER DO ROSÁRIO

.

Para conhecer o poder desta oração privilegiada bastaria conhecer a história oa Igreja, ou a vida de alguns santos,
que foram seus ârdorosos propagadores, como S. Domingos,
o Bemaventurado Ã.lano da Rocha, S. Luís Nlaria Grignon
de Montfort, S. Geraldo, Sto. Ã.fonso Rodrígues, o Santo
Cura d'r{.rs, etc. etc.
,\ vida dêstes homens extraordinários, é um tecido de
maravilhas operadas pelo Rosário.
Foi pelo Rosário que S. Dominfos reconduziu ao seio
da lgreja mais de 100.000 albigenses.
Prêgando um dia, perto de Carcassona, trouxeram-lhe
um albigense possesso do demônío. O santo exorcizou-o em
presença de grande multidão.
Os demônios eram constrangidos, por imposiçâo do
santo,
1

d,e

a

declararem püblicamente:

. Qo.

estavam

15.000, porque

êste

no corpo dêste ínfeliz, em número
havia blasfemado os 15 mistérios do

Rosário.

2. Qo., pelo Rosário pràgado por S. Domingos, espao terror e o espanto Ílo inferno inteiro, e que era
êie o homem a quem mais odiavam poÍ causa das almas
que lhes arrebatacta com o Rosário.
3 . Revelaram-lhe aínda várias outras particularidades.

lhava-se

S. Domingos tendo suspendido o seu Rosário em redor
do pescoço do possesso, perguntou
aos demônios a quem
- e. quem devia ser mais
temiam, entre todos os Santos do céu,
honrado e amado pelos homens.
.A esta interrogação lançaram gritos tão horríveis; gue

I
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grande parte dos assistentes, tomados de pavor, cairam por

terua,

;

Para evitar uma resposta àquelas perguntas, os demônios'
choravam e lamentavam-se de modo tão comovedor, que
vários assistentes choravam também, movidos por urna compaixão natural.
\
Gritavam os demônios pela bôca do possesso, em voz
chorosa: Domingos! Domingos, tem coÍnpaixão de nós; prometemos que nunca havemos de fazer-te qualquer cousa! Tu,
que tens compaixão dos pecadores e miseráveis, tem dó de
nós. miseráveis que somos!
Ai de nós ! sofremos tanto; porque tu te divertes em
aumentar as nossas penasl? Basta-te o que sofremosl Miseúcórdía, misericórdia, misericórdia!
O santo, sem se deixar comover por estas palavras lamuriosas dos espíritos infernais thes respondeu que não deixaria
de atormentá-los, até qlue respondessem às suas perguntas.
Disseram que responderiam, porém em segrêdo, ao ouvido, e não perante aquela multidão
O santo insistiu e ordenou-lhes, em virtude do Rosário,
que respondessem em alta voz.
De súbito uma chama ardente saiu dos outridos, do
nariz e da bôca do possesso, fazendo tremer a praça inteira,
sem, entretanto, fazer mai a ninguém, e os demônios exclamaram:

Domingos, nós te suplicamos pela paixão de Cristo,
- méritos da sua Santa Máe e de todos os Santos, que
e pelos
nos deixes sair dô corpo dêste homem, sem nada dízer: pois

si tu o

queres saber, os anjos

t'o

re'u'.elarão. Somos

uns men-

tírosos, bem o sabes porque queres acreditar em nós? Nãc
nos atormentes, mais, tem dó de nósl
Desgraçados, respondeu São Dominsos, sois in- de serdes atendidos. E, pondo-se de joelhos, implorou
dígnos
a Sma. Virgem pedindo que obrigasse os demônios a tevelarem a verdade pübli:amente, pata a instrução do povo.
Mal terminava a oraçáo, viu a Sma. Virgem ao seu lado,
cercada de uma legtão de anjos, obrigando os demônios a
responder.

Êstes então começaÍam a gritar e a exclamar:

O'

íníntíca

I
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nosf ra! ó inimiga nosconfusão nossa; poÍque baixaites do
céu, para atormentar-nos dêste modo?
Então, mau grado nosso, somos obrígados a dízet
tôda -a verdade, ó advogada dos pecadores, que os retirais do
inferno I O caminho seguro d'o paraíso ! Somos obrigados a
publicàr diante de todos a causa da nossa confusão e da

nostra, ó nostra da.mnatdx, ó confusio

sa

! Oruina nossa! ó

nossa ruína.
Ai de nós ! ^A.i de nós ! príncipes das trevas !
Escutai pois, cristãos: esta Ma. de Jesus cristo é tôda
poderosa, para impedir que os seus servos caiam no infernol
E' ela,, quem, tal um sol, dissipa planos, quem rompe
as nossas ciladas, e torna inúteis tôdas js nossas tentaçõesi
Somos coagidos a deciarar que nenhum daqueles que
perseveram em seu serviço, se perderá conôsco !
Um único d.e seus suspiros, que oferece à Sma. Trindade,
ultrapassa tôdas as preces, os votos e os desejos dos Santos.
Nós a tememos mais que todos os Bemaventurados juntos, e nada podemos fazer contra os seus servíços fiéis.

Váríos cristãos que a invocam na hora da morte, os
quais, segundo nossas leis ordin ârias, deviam ser Íeprovados,
salvam-se pela sua intercessão!
Oh t sí esta Marieta (é assim que o seu ódio a chamava)
não se tivesse oposto a nossos desígnios e esforços, há tempo
que teríamos derribado e destruido a lgteja e feito cair tôdas

as suas ordenÉ no êrro e na infidelidade.
Protestamos ainda, pela coação que nos ê feíta, que
nenhum daqueles que perseveram na recitação do Rosário, se
Ferderâ; pois ela alcança a seus devotos uma verdadeira contrição de seus pecados, o quti lhes merece o perdío e a indulgência.

S. Domingos fêz entáo que o povo ali reunido recitasse
e a cada Ave Maria, que o
santo e o povo recitavam, saia do. corpo dêste uma multidão
de demônios, sob a forma de carvões flamejantes.
Tendo desaparecido os demônios e ficando o hereje
livre, María Sma. deu a sua benção ao povo. Êste nada .Fa
com os olhos, mas sentia a alma inundada de imensa conaà.

o Rosário, lenta e deVota,mente,

'I

laçáo.

..=-::.,

.3J
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Ã êste milagre se podiam ajanlar m'itos outros não
menos extraordinários e significativos.
simão de Mont fort arcançou vitórias estrondosas sôbre
os albigenses por meio do Rosário.
À vitória de Lepanto é outro triunfo oo Rosário.
À vida do venerável Ãrano da Rochi- está
repreta de
rnilagres para provar o poder do Rosár;.o.
III

CONCLUSÃO

O Ven. Alano da Rocha resum.e, dêste modo, as

grandes vantagens da recitação

do Rosário:
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FESTA DE CRISTO REI
(vttimo Domíngo de outubro)
Esta festa

foi instituída em t925, pata proclamar

a

soberania universal de Jesus Cristo.

contÍa a praga' ql;.e hoje avassala a sociedade: o espíriio de independência e de revolta. Êste espírito
muda de .to-u confcrme as circunstâncias: é o Líberalismo,

E' 'a

reaçáo

o Laícísmo, o Comunismo.
resultado final é a revolta contra tôda autoridade,
tanto contra o domínio de Deus como contra os governos.
A festa de cristo-Rei vem lembrar aos homens que há
uma autoridade, que não vacila, nem se deixa abalat, p9rque é divinar ..riu autoridade 6. a cle Jesus Cristo, "Rei dos
,.i, . dominador dos dominadores" (I. Tim' VI' 15) ' "Et ettt'
Dominus rex, super omnem teÍtam" '
É preciso pioclama, o Cristo Rei, para.que Êle,teine
sôbre asociedadà e areconduzaàpaze à união O Cristo
Redentcr que, cío alto do Corcorrã., domina a Capi.ta-l do
Brasil, é o símbolo glorioso de seu reinado sôbre nósl

o

SocíatiEnlo,

O

EVAI\\GELHO (João XVIII' 33-37)
Naquele tempo disse Pilatos
33'
dos
Judeus?
Rei

34

Resp

ondeu.lhe Jesus:

a

Jesus:

-

É's tu

É de ti mesmo que isto

- oLt foram outros que to- disseram de mim?
perguntas,
35

psrsentuta sou eu algum
Replicou Pilatos:
teu poüo e os Pontífices entegat'am-te nas minhus

Judeu? O
mdosi que fizeste?
O meu reino não é dêste
Tornou-lhe Jesus:
36
niundo, os meus portídádêste
reino
fósse
nteu
o
mundo. Se
ríos, sem duoíds, peleiariam parq que eu _não fôsse enttegue
oos- juCeus. . . mas ogoro o meu reino não é daqui' Responlnqukiu Pílatos: Logo, tu és Reí?
37
mundo
ao
uím
e
NAscí
Rei.
eu
sott
dizes,
E'
como
deu Jescts:
oetdAde
pela
que
estd
pota dar testemunho da oetdade: toclo o
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57.' INSTRUÇÃO

O REINC DE JESUS

CRISTO

O Evangelho de hoje é de uma expressão t-ao divinamente majestosa e tão ternamente autoritâria, gue basta medítá-lo um instante para fazer ircadíar dêle a majestosa figura do Cristo Rei. Basta uma pâgíne. destas paÍa provar
a origem divina do Evangelho.
Nunca o gênio humano, jamais a imaginação humana
seria capaz de pintar um quadro tão sublime como o que
nos representam êstes cinco versículos clo Evangelho. Meditemo-los um instante, para melhor saborearmos a sua doçura

e

apreciarmos sua harmoniosa beleza. Vejamos:

II
A cena da proclamação.
II - Os títulos desta rcaleza.
I
Ã CENA DA PITOCLÁ.MF.ÇÃO
-

Era nas vésperas da grande Festa da Nação. Àntes que
a a\rora banhasse os altos mcntes que cercam a caprtal, um
povo imenso e como que atarefado, felvilhava nas ruas e
um ruído surdo zunía até nas casas ainda fechadas, tomando,
aos poucos, as proporções e o rítmo ercoler.izad.o de uma
revolta.

O governador, altivo e silencíoso, sentado no terraço
da antiga fortaleza que transformara em paiácio, perturbado
na calma de seu repouso matinal, não pôde reter um gesto
de impaciência e dirigindo-se ao centuri;lo da guarda, perguntou-lhe ,em voz de comando o que significava êsse
alvorôço.

Antes que o centurião respondesse, em frente ao edifícío, apinhava-se uma multidão compact:r, em demanda do
palácío do governador.
Será levantamento? revolução? crimc?

O

governador, numa ordem ríspida r: inquieta, mandou
duplicar a linha dos soldados, que guarda'ram o palácio, saiu
acompanhado de dois oficiais.
No pretório encentrou-se em frente de uma populaça

I

I

I

I
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cheta de ódio e de sangue. Gritos tumultuoamotinada
ameaças, tudo isto se üuza num cáos indessos. . . insultos,

critível,

Do meio da multidão

destâcou-se

uma turba

de

homens semi-nus, mercenârios a conduzk prêso, um homem
de uns 30 anos de idade. O prisioneiro não se parecía com
malfeitor. De estatura acíma do comum, porte nobre, cabelos
flutuantes, barba curta e bela, semblante regular, simpático,
imponente, tudo denotava nêle nobreza e dignidade. Nenhuma palavru cai-lhe dos lábios. . " nenhum olhar indignado
nem sequer um gesto repulsivo tolda a calma majestade de seu
exterior. Dir-se-ia um prêso voluntário, ou entã,o um homem
que vive numa atmosfera fora do tumulto, que o cerca,
Ao ver tanta calma no meio de tanta agrtaçío, tanta
dignidade no meío de tanta baíxeza, o governador pâra, impressionado e compassivo, e impondo silêncio à turba agiDe que é acusado
tada, pergunta-lhe em tom indignado:

êste homem?
Se
Crescendo em aadá,cia, os satélites respondem:
não fôsse um crimínoso não lho teríamos remetido. O governador, ferido pela aruogància da réptica, Íestom de desprêzo:
"Pois bem, se é um malfeitor, julgai-o conforme

ponde num

a

vossa lei. "

Ã turba, excitada por alguns de seus chefes, sabendo
que tal direito náo lhe cabe mais, começa a acusar o prêsà,
nação, dizendo-se

regem

o Cristo Rei!

dicentem se Christum

essel

governador, compreendendo o ridículo de tal acuo prêso, cuja calma e dignidade excitam sua
simpatia, e perturbam a sua superstição; pois, bem que homem sem reiigiáo, a rdéía de qualquer divindade o ame-

O

sação, examina

drontava.

Sem responder, fêz sinal que introduzissem o pretenso
malfeitor no palâcto, querendo falal pessoalmente com êle.
O prêso é introduzido e sem ievantar o olhar, conserva-se
numa atitude tão digna, táo ftdalga, que o governador não
hesita. . . êste homem deve ser verdadeiramente um nobre,
um rei. É êle, o representante da grande Roma do César. todo

I

__ _....-!

I
O

EVÀNGELHO DAS FESTÀS LITÚRGICÀS

poderoso
jestade

sente-se pequeno, pequenino, diante desta maem frente da dignidade dêste prêso, de mãos liga-

- olhos baixos.
das e de
Sente que náo se trata aqui, nem de crime e nem de
criminoso, e visivelmente perturbado, manifestando involuntàríamente a sua convicção, pergunta:

És tu verdadeiramenre Rei dos Judeus ?
Tu es
Rex -Judeorum ?
Rei dos Judeus? . . Não. . o prêso quer endireitar a
pergunta, e extender o seu cetro além do povo hebraico. Entáo, levantando o oihar, profundo sôbre o seu interlocutor,
o homem misterioso responde com uril acento, que faz tremer o Governador:
Meu reino íão é dêste rnundo. Se o meu reino
fôsse -dêste mundo, meus súditos pelejariam para que eu não
fôsse entregue aos Judeus, mas agora meu reino não é dêste
mundo. O governador, ao ouvir esta voz, ao mesmo tempo
tão suave e tão firme, tão calm a e t'ao altiva, sente um mêão
misterioso percorÍer-lhe o corpo. . . sente-se em pÍesença dêste
homem superior, cujo estacio mísero «íeixa transparecer uma
dignidacÍe escondida. Com o pan confirmar os dizeres do acusado e patentear sua convtcçáo, o Governador responde, antes
que pergunte:
Então, tu és Reil _ Ergo Rex es tul
À dignidade do inculpado esrá bem determin ada . . .
sua realeza náo se limita mais a uma nação ou a um país. .
êle não é mais simplesmente o Rei dos Judeus, mas o Reí
tJniversal
Ergo Rex es tu I
assim clara, precisa, merece uma resposta
À pergunta
.

igualmente precisa

E

e

clara.

esta resposta brota-lhe dos lábios nuÍr tom que deve
atravessar os séculos e as gerações aléur e ressoar até o fim
dos tempos:

T'u dicis, quia Rex sum egol

Tu o

dizes, eu sou Rei.

.

.

E para mostrar que a sua realeza náo é obra ou favor
dos homens, mas uma dignidade, um poder e um título pró"[s sou Rei, nascí nêste
prio, o homem misterioso ajunta
estado, e vim a êste mundo para-êsse fim, para testemunhar

I

f
PE. .rúrto

3)4

MÃ.RIÀ

a todos a verdade, e quem ama a verdade escuta a minha voz."

(João

XVIII. 37)

II

-

.

OS TÍTULCS DESTÀ REALEZA

Eis a prociamação divina da rcaleza de Jesus Cristo.
Não digam que é uma novídade, uma inovação. Não é táo
antiga como o Evangelho. O fato, que acabamos de narrar,
não é uma ficção imaginfuía é o Bvangelho, texto por texro,
palavra por palavra.
A cidade onde se clesenrola êste drama imortal é Jeru-

A popul aça amotínada são os Judeus amotinados pela
sinagoga. O governador, testemunha e ator nesta sublime
proclamação dos direitos e da dignidade do Cristo, é Pôncio
salém.

Pilatos, Procurador Rotnano, governador da Judéia nêsse
tempo; e êsse prêso arrastado pelos Judeus, calmo, majestoso,
é Jesus Cristo, O Deus homem, O Cristo Rei, que nêste
dia a Cristandade aclama.
Sim, o Cristo é Rei, não sômente dum povo corno Êle
Rei univermesmo o declara, mas Reí de todos os povos,
- grande símsal, Rei eterno, como o canta a Igreja no seu
bolo ou profissão de fé:
cujus regni non erit finis
Cujo reino náo terâ fim.
"Rei dos reis e
O profeta do Apocalípse chama-o:
Senhor dos senhores". (Apoc. XIX. 6).Os Santos Padres celebnram a realeza de Cristo. Basta
citar Tertuliano, resumindo a tradição de seu tempo:
"Para todos os povos, dí2, O Cristo é Rei, Juí2, peus- e
Senhor.

É o que canta a lgreja no seu triunfal Te Deum: "Tu
és o Rei da glória, ó Cristo! Tu Rex gloriae, Christe!"
Ele é Rãi por direito de nascimento, poís a união hiposo faz herdeiro de todos
unifle com a divindade
tàtica
- Filho, díz o Salmista,
- divinos: Porque tu és meu
os bens
porque te gercí, podes pedir-me tôdas as nações da tetÍa, e
dar-tas-ei como herança! (Salmo II. 8)
Eu nascí nêste estado
É o que Jesus disse a Pilatos i

-

I
I

Ego natus sum.
de
por
direito
conquista, isto ê, Por
Êle é Rei ainda

O
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via de mérito. Operando a redençáo, tornou-se o gtancle
libertador; salvou os homens da escravidão do oemônio e
dos horrores da morte eterna. Volta ,Je sua laboriosa expedição com a bandeira gloriosa, tinta de sangue, sua ctvz
triunfante, conservando para sempre os estigmas de .suas fe'
ridas. O Cristo é, pois, Rei. "Tu dicis, quia Rex sum ego".
Nada de mais positivo, nem de mais abrioluto. Tudo está submisso a seu impérío, diz S. Paulo. 'fudo isto é a realeza
terrestre, e bem assim a rea\eza espiritual. Convém notar,
entretanto, que -Iesus Cristo não quis atribuir-se, durante a
vida mortal, êste império tefrestre. Deciara que seu reino não
é dêste mundo, ou melhor, traduzindrt palavra por paiavra
o texto do Evangelho: nunc autem regnum meum non est
hinc (Joan. XVIII. 36). Agora, por3m, meu relno náo é
dêste mundo.

Agora, isto é, na hora que estava díante de Pilatos, seu
reino estava aínda limitado a seus Apóstolos e a poucos discípulos. Mas êste reino deve ser, o Cristo, Rei universal, como
universal é seu poder e universal sua autoridade.
"Regem saeculorum"
o Rei de todos os séculos. Êle
"Oportet
illum regnare!"
deve rein at
- apesar do ódio dos ímpios, dos ataques dos
Reinará,
perseguidores, da f.raqaeza e da cobardia de seus próprios
filhos. Êle reinará.

III _

CONCLUSÃO

como. há de reinar o Cristo Rei?
Tendo nas mãos o cetro do poder:, e a coroa da eterría
majestade, poderia reinar pela fôrça. . . quebrando seus inimigos e esmagando os perseguidores. mas quer reinar
pelo amor,
Só o amor é digno de seu Coração.
Deus patíens quia eeternus, respondeu Santo Àgostinho a aiguém que the perguntou porque Deus. permitia o

E

triunfo de seus inimigos.

Deus permite-o, porque iem diante de si a eternidade.
Nós, homens, temos pressa em vingar-nos e em derrubar os nossos inimigos, porque sentimos que nosso tem-

I
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po é limita.do, e quc demorando, a prêsa pode escapar-nos.
Deus tem cliante de si a etetnidade, e, cedo ou tarde, os ho-ens têfli cle iair em suas mãos, nínguém pode fugir de seu

poder.

Êle quer reinar pelo amor. E' para significá-lo que a
Santa lgreja prescreve a Consa graçáo a Cristo-Rei, e quer
que todos se sirvam da Consagraçáo da humanidade, ao Sagrado Coração de Jesus.
O Cristo-R.ei, é, poís, o Coração de Jesus.
E o Cristo-Rei, e o Cristo Pai. Dois títulos inseparáveis.
E para reinar, Cristo quer seu exército, seus soldodos.
Em frente de Pilatos, Jesus disse que o seu reíno não
era, então, dêste mundo, porque não havia ainda úditos
capazes de pelejar por Êle, afim de que não fôsse entregue
aos Judeus, por isso conclue: ogora porém meu rcino não é
dêste mundo.
Hoje o Cristo-Rei tem súditos. O mundo é-cristão, os
católicos fiéís cifram-se por milhões. O Cristo tem, pois,
soldados, exército, e a êles cabe pelejar, lutar, para que o
seu Rei não seja entregue aos Judeus modernos, Judeus maÇgns, Judeus protestantes, Judeus espíritas, Judeus indiferentes, e esta peleja, pedida por Jesus, consiste, principal{nente na luta contra o respeito humano, que, entre os
homens, é o grande obstáculo ao triunfo completo de CristoRei. Guerra, pois, ao respeito humano!- Sejamos católicos,
mas saibamos mostrá-Io!
Façamos reínar o Coração de Jesus em nossos lares,
levantemos, püblicamente, o seu trono de Rei, unindo dêste
modo e confírmando o seu reinado espiritual nas almas e o
seu reinado terrestre e universal, no mundo.
É o triunfo que a Igreja Católica anuncía hoje pela
proclamação da nova festa, que manda celebrar no mundo
inteiro. No entusiasmo de suas vítórias, os antigos Gauleses
exclamavam, com brado de gratidáo e de patriotísmo:
-'
Viva o Cristo que ama os Francos !
Neste dia, saibamos fazer nosso êsse grito de fé, e, depois de termos ettronizado Cristo em nossos corações, exclamemos Viva Cristo que ama os Brasileirosl
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FESTÀ DE TODOS OSi SANTOS

(1." de Nooembro)
EY,ANGELHO (Mateus V.

l_12)

1

Naquele tempo, uendo Jesus a grande murtidão
a um monte, e tendo-se ,eãtado, oprãiii_
rsÍn-Ee dêle os seus discípulos.
2
E Ê,1e, obdndo q bôca, os ensinaua, dizend,o;
1 - fi,srnsuenturados os pobres de espírito, jooqu,
- reíno dos céus.
dêles é o
4
Bemauenturados os men*()si porque possuirão a

,

- subiu
de pouo,

-

teüa.

5

fflsmquenturqdos

6

fi,smqrsenturados os que

consolados.

- serão
trya: porque

os que

choram:

porque

têm fome e

serão

sêde de jus-

ssciados.

7

Bemauenturados os misericordiosos: porque alcan-

8

fisrnquenturados

çarão misericórdia.
tterão a -Deus.

os puros de coração: porque

9

ssmquenturados os pacíficos: porque serão chqfilhos
de Deus.
10
Bemauenturqdos os que sof rem perseguição por
qmor da -justiça: porque dêles é o reino dos'céus.- '
11
fisrnquenturados sois, quando uos injuriarem e
oos perseguirem,
e ntentindo, disseram todo o mal iontra uós,
por cqusa de mim.
12
Ãlegrai-oos e exultqi, porque é gronde q uo*sa
- nos. céus: pois (tambám) assim
recompensa
perseguíram os
profetas que existirom ontes'd, uós.
mados

58.. INSTRUÇÃO
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SANTID^A.DES

No discurso.que a rgreja nos faz meditar nêste dia, encontramos o código da perfeíção e da santidade
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sua!'es e táo belas que Jesus
São as bemaventura
O segrêdo da santidade,- que
Cristo preconíza e apont
a legião de Santot .oob. tealiza ío admíràvelmente. O cumptiri.t to dos mandamentos da lei de Deus, Íaz o bom
cristão. A fidelidade aos conselhos evangélicos faz o homem
ças faz o santo. Levan''
f.if.ito. A prâtica das bemaventuran
glória esta legião 1m9nna
iando os qllios paÍa o céu, vemos
as condições, -idades,
tôdas
de
,r, incalculárrel de santos

prír.r, homens, mulheres, jovens e crianças' Ota' lembreo que êles puderam fazer, 1ós também so-

ioo-r1or, de que,

mos

capazes

de

fazê-ho. Meditemos, pois,. hoje:

I-- Qrr. os Santos etam o que nós so/nos.
II
Que nós podemos ser o que êles são'
-

I

-

:

ÊLES ERAtuI O QUE NÓS SOMOS

Lendo a vida dos Santos ficamos admirados da coragem e da generosidade dêles, em extirp atem os seus defeitos,
ãm prati..i.- virtudes heróicas, em empreenderem obras que

p^rírr^ ultrapassar fôrças humanas. Ficamos admirados, e
vma voz paÍece sussurar aos nossos ouvidos: E' belo, é admirável, nias isto é só para êles. . . porque etam almas privilegiadas, eleitas para isio. A nossa indolência ítata, deleitaas
se" com tais pensamentos que têm o condão de atrofiar
não
que
os
Santos
acreditar
Í^rr1
,
latentes
,orr., energiàs
são homens como nós. E' um êrro e uma tentaçáo do demônio; ral voz rtáo é a de Deus Ínâs a do demôníÔ. A verdade
ade' E'' uma lei
â qr. Deus chama todos os
chamando
Deus
"sancti
sê
estote",
universal:
al*zí-lo'- Pqé-'
dí
ídeal,
óãi, "rcalizii'la' Deus
gruç não r,eaiíz
.^
'nãó pode salvar-n
m a nossa
devíamos
.ãopàtãçao. LJma
"§ing
se
que
é
olhos,
dos
àianle
ter
"conl
êle
me nihil potestls i^rrrà". (J
13)'
IV'
diàe
rudo nos é po*ír.i;' , no
P-ai
Êi, segrêdã áos Sa,tor, a fonte da sua fôrça. Deus ésenão
"
ninguém,
com
particular
amizade
tem
não
e
toaor]
ã.
"Êle
3o'
com os pequeninos e com os humildes.

resiste ao§

I
I

I

I
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(.João VL

6). Todo
divina. É êsie pensamento que fêz dízer a
a, proclamando a sua
peqverlez: "Se Deus, p
encontrasse uma alma
mais pobre e mais pequena que a minha, Êle faria ainda mais
para ela do que pa{a mim'. o santo maís elevado é necessàriamente o mais humilde. . . e a criatura mais santa que o
mundo já viu é Aquela que sendo escolhida para ser a Mãe o'e
Deus, proclamou-se a escrava do Senho r,,"
Os Santos foram o que nós somos, mas além disso,
eram convencidos do seu . nada. Esta completa, desconfiança
de si encheu-os de uma con ftança completã em Deus. Nós
queremos ser qualquer coisa. . . e Deus afasta-se desta mentfua e presunção, mas se inclina para a verdade e a desconfíança de sí mesmo.

Um soldad_o sem religião e sem convicção. euem era
São Francisco Xavier, antes da conversão ?
Um professor vaidoso, ambicioso. E quantos outros se
__
podíam citar, cuja vida prova que eram bem como nós somos,
e até entre êles, ,uns'eram bem como nós somos, e até piores
do que nós. Entretanro, ei-los hoje, brilhantes como eitrêlas
no firmamento do céu. -Maria Madalena, a pecadora, tornou§e a grande penitente. Ã,gostinho, o maniqueu, é um ltze:r:o

L
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da lgreja. Inácio, o soldado colérico, é o heróico soldaob de
Cristo. Francisco Xavier, o ambicioso, o apóstolo das Índias.
Eram pecadores: hoje são Santos! Eram o que nós somos:
podemos, pois, vir a ser o que êles sáo.

IT

-

PODEMOS SER

O QUE ÊLES SÃO

Não basta admirar a g\óúa dos Santos, nem considerar
o que alguns eram antes da sua conversão. E' preciso repetir
cqm Santo Ãgostínho: "Quod isti et istae cur non ego?"
O que êles têm podido fazer, pcr que não o poderia eu?
LIns foram preservados do rrlal, e tiveram a felicidade
de atravessarem em vôo rápído, o lamaçal dêste mundo, s€Ín -

giyslxm que
macular as asas; outros
e é a maior oarte
iutar e vencer na arena- habitual da vida, enquanto
outros'
surgiram do fundo do mal, reabíLítaram-se pela penitência e
voararn até Deus peia oraçãc. Há entre êles Santos de
as çidaCes, nações, posições: crianças, jovens e velhos,
êies'souberam conquistar a coroa da glória: por que nó

o poderíamos?

Somos da riresma natureza que êies; temos em nós

as

em nossa frente os mesmos inimigos a
\Íencer. Êles os venceram, logo: nós o podemos também.
Qual é o caminho a seguir paÍa atingir êste ideal l Encontramo-lo a cada passo no Evangelho, mas temo-lo diante de
nós, no Evangelho de hoje, com uma lucidez des{umbrarrte,
c Llma precisão que não deíxa dúr,ida. O mundo tem o seu
código de Bernaventuranças mundanas. Encontra;se êste código em todos os jornais e em tôdas as bôcas lintí-cristãs.
Bemaventurados os ricos, porque podem gozar. Bemaventurados os folgazões, porque não sentem o tédio. Bemaventurados os gue rL?irl, poÍque se esquecem das suas misérias.
Bemaventurados os fortes, poÍque dominam os fracos. Bemaventurados os aplaudidos, porque sentem a sua vaidade satisÍetta. Bemaventurados os elegantes poÍque são adulados. Bemaventurados ôs scnsuaís, porque gozam a vida. Tal é a filosofia da carrLe e do orgulho. . . e o código dos mundanos
sem fé. Diante dêste código da lama e do gôzo, Jesus Ctisto
devia também proclamar e seu código, as suas bemaventume-§mas inclinações, e

,

I

I
O

,

EVÀNGELHO DÀS FESTÁS LITÚRGICÃS

34r

ranças. O demônio mostra o caminho da perversão; Jesus
Cristo devia opôr-lhe o caminho da salvação. O príncipe
dêste mundo, satanps, proclamou as suas bemaventuranças.
O Príncipe da eternidade proclamou as dêle. E, sendo o
reino Ce Jesus Cristo a ooosiçáo ao reino do mundo, podeEe prever que a sua proclamação será diartetralrnente oposta
à do mundo. Jesus Cristo, no Evangelho ce hoje, faz a enumeração compieta e pormen orízada do que faz a feiícídade e
a glória do homem. Às 8 Bemaventura:rças sáo o código
completo da santiciade mais herótca, e o caminho certo para
aquêles'oue desejam amar a Deus, acima de tôdas as coisas.
Gravemos no espírito estas divinas Máximas, das quais, cada

uma serve como de centro de uma irradiação de santidade.
1.
Bemaventurados os pobres de espírito, diz Jesus
Cristo, e ao longe, vemos resplandecer esta legião de santos.
admiráveis pelo desapêgo, que se chamam: João Batista, o
,itÀseu precursor, S. Francisco de Assis, S. Bentc Labrc, S. Brur]o,
tgs. Pedro de Alcântara, S. Carlos Borromeu, Santa Isabçf dsi

Hungria, Santo Aleixo, etc.,

.

etc.

-';','

.

Bemaventurados os mansos. E eis uma outra legiáo
luminosa e sorridente de santos que se chamam: Santo Ambrósio, S. Francisco de Sales, S. Boal,entura, S. Vicente de
2

Paulo, Santo Cura d'Ars, S. João Bosco. etc., etc.
3 . Bemaventurados os que choram. Mais outra legião,
cujas lágrirnas brilham como diamantes, que se chamam:
Maria Madaiena, S. Pedro, o Apóstolo, Sta. Mônica, Santa
Thais, Santa Margarida de Cortona, S. Pio V, Papa, S. João
da Cruz, etc., etc.
4. Bemaventurados os que têm fome da justiça. E
através dos séculos se levanta esta legião da heróis do zêlo e
do amor, que se chamam: Santo Inácio, S. Domingos, S.
Tomás, S. Francisco Xavier, S. Pedro Cl;iver, S. Leonardo,
Sto. Antônío de Pádua, etc., etc.
5 . Bernaventurados os misericordiosos. E' a legião
imortal cÍcs S. Camilo, S. Norberto, S. 'y'enceslau, S. Rairnundo, S. João de Deus, S. Francisco de Paulo, S. Jorge,
S. Martinho, etc.
6 . Bemaventurados os pu(os de coraçáo. E' outra legião gloriosa, a dos S. João -Evangelista, S. Luís de Gon-

I
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zaga, S. Estanislau Kostka, S. João Berchmans, S. Gabriel
de[ Adolorata, Santa Inês, Sta. Luzia, Santa Teresinha,
Santa Zíta, Santa Ângela, etc., etc.
7 . Bemaventurados os pacíficos. Outra legião imorLai de glória que se chama: os S. Canuto, S. Sebastião, S.
Policarpo, S. inácio de Antioquia, S. João Crisóstomo, S.
Fedro Nolasco, S. Casemiro, S. Gregório, S. Filipe de
Neri, etc,, etc.
8 Bemaventurados os perseguidos e caluniados. E eis,
<Íesde os Àpóstolos, S. Lourenço, e uma legião incalculável

de milhões e milhões de mártires que se apresentaÍl, â túnica
tingida em seu próprio sangue e a palma do triunÍo na mão.
São João os tiu na visão apocalíptica: sáo uma multidão incalculável, vindo da grande tribulação e tendo os seus vestidos lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro. (Àpoc.

Ã.s oito Bemaventuranças formam como que o
centro de umas conste- ações de santos, que constituem oS
felizes habitantes do céu.

VII. 14).

,

III
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CONCLUSÃO

Vemos claramente que os santos, durante a sua vida
mortal, eram o que nós somos; e que nós podemos tornarnos o que êles saô. O caminho estâ traçado, e o próprio Salvador, numa análise sucinta, porém completa, nos inoica
nas oito Bemaventuranças o que sáo aquêles que hoje reinam
no céu, e qual é o caminho que seguiram. Lembremo-nos,
às vêzes, dêite Código divino, e num exame sério e calmo,
indaguemos conosco mesmos qual destas Bemaventuranças
nós praticamos.
1 . Somos desapegádos dos bens passageiros?
2. Somos mansos em nossas relações?
3.
4.
5.

6.
7
8

Sabemos chorar os nossos pecados ?
Procuramos aperÍeíçoaÍ-nos cada dia?
Somos misericordiosos para com o próximo?
Temos um coraçáo puro?
Somos caridosos paa com os outros?
Sabemos sofrer qualquer cousa por amoÍ de Deus?

Tenhamos

a

coragem de penetrar

no âmago da nossa

I
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alma, e ali pegar ao vivo, e apalpar com sincetidade as nossas
disposições habituais. 'Fillii sanctoru'm sumus" , dizíam os Israelitas. Somos filhos o'e santos; devemos, pois, imitar aquê-

les que nos precederurr, e mostrar pela nossa vida que não
somos filhos degenerados. Apontando-nos estas legióes de
santos que hoje festejamos, Deus iepete a cada am de nós:
"Sancti estote, sicut ego sanctus sum".

DIA DE FINADOS

(2 de Nouembro)
O dia de finados é o complemento da festa de Todos
os Santos. A lgreja divide-se em três partes: a milítante
aqui na tetra, a padecente no purgatório, a triunfante no

,\ Igreja militante prestou onteur a sua hoprenagem à
Ígreja triunfante do céu, e pela festa de hoje implora a Deus
pela Igreja padecente. O culto dos mortos nasceu com a
religião: a instituição de uma festa particular, porém , data
do X século. Foi santo Odilon, abade do mosteiro de Cluny,
na França, quem se lembrou de mandar celebrar esta festa
em todos os Conventos da sua Oro'ern; uso que pouco depois foi adotado pela Igreia inteira, As particularidades a
notar nesta festa são as seguintes:
I ) Durante o día, pode-se ganhar , uma induigência
plenária para as almas, tôdas as vêzes (toties quoties) que
se visitar a igreja, rczando nas intenções do Santo Padre,
céu.

o

Papa.

2) Os padres podem celebrar três Missas, com uma
oração, a sequência e prefácio de defuntos, sômente para uma
Missa podem receber stipendium, devendo uma seÍ aplicada
a todos os ô'efuntos e a outra nas intenções do Santo Padre.
Sendo celebradas em seguida as três Missas, sômente no
fim da última são recitadas as orações finais.
3) Todos os altares são privilegiados nêste dia, em
benefício da alma pela qual se celebra.
4) Os fiéis que tiverem feito a Sagrada Comunhão
podem ganhar durante a oitava uma indulgência plenária
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peft os defuntos,

Á,IÀRiÀ

cada vêz que visit àt?Ífi.

rczarcm pelos defuntos.

o

Cemitério e ah
I

EVÃNGELHO DA PRTMEIRÃ MISS,{
(João

V. 25-29)

ltlqquele tempo disse Jesus às turbas: Em oerdo25
uos digo que üem a hora e agora é, em que
de, em oerdade
os mortos ourtirdo a úoz do Filho de Deus: e os que q owJí-

rem uiuerão.
26
Porque assím como o Pai tem o oida em sí mes- deu ao Filho ter uido em sí mesmo:
mo, ossim
27
e deu-lhe o poder de jutgar, porque é Fitho do
homem.

-

28

Não uos admireis disso, porque uird tempo que
tg49t os-que se encontram nos sepulcros' ouoirdo a rsoz'do
Filho de Deus:
e os que tiuerem feito boas obras, saíúo para
29
o ressurreíçõo
da uida: tnal oE que tiuerem feíto obras mds,
sairõo ressuscitados para o condenação.
(
EVÃNGELHO DÃ SEGUND,A MISSÀ
(João

Vi. )7-40)

37
Noguele tempo disse Jesus: T'odo aquêle que
o Pai me- dcí uirá a mim, nõc o lançarei forq.
38
Porque eu desci do céu, não pcra fqzer a mínha
oontade, -mas a oontode daquele que me enuiou.
3,9
E a uontade do Poí que me enuíou, é que eu
não perca- nenhum daqueles que me deu, mos que o ressuscite
no 'último dia.
40
E a uontode de meu Pai que me enuiou, é que
- uê o Filho e crê nêle, tenha a uida eterna, e eu
todo o gue
o ressuscitorei no últímo dia.
EVA]{GELHO DA TERCEIRA M/SSÃ
(João

VI 5l-55)
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Naquele-tempo" dísse Jesus: Eu sou

aue descí- do céu.

o pão

345
uü;o,

52
Quem comer dQste pdo uioeró eternamente: e
- eu darei é a minha cqrne (que serd sacrificada para
o pã9 que
a saloaçõo do mundo).
fi
Disputauam, pois, enüe sí os Judeus, dizendo:
- êste dsr-nos s comer a sus cqrne?
Como pode
54
E Jesus disse-lhes: Em oerdade, em uerdade uos
digo: Se-ndo comerdes q carne do Fitho do homem, e não
beberdes o Eeu Eangue, não tereís a uida em uós.
5
O que come o minhq carne e bebe o meu
- eterna: e eu o ressuvitqrei no últímo diu. sangue,
tem a uida

I

i
I

59.' INSTRUÇÃO
ÀS ÃLMÀS DO PURGATÓRIO

o día de Finados é a Íesta de caridade em favor das
almas santas do purgarório. o purgatório é 'urn i;;;r;;
sofrimentos onde as almas dos jusioslcabam de expia?-;r;;
penas, antes de entrarem no céu. À existência do
ilügatório,
é uma verdade de fé, definida pela
o céu e do inferno; e prova-se pela
sino da lgreja e pela razão, para
fé e as nossas convicções a respeito
do purgatório, e dos sofrimentos que alí padecem as ,frnrr,
que são puras demais para cair.m no ínferno e demais
úadas para efltraÍem logo no céu, meditemos hoje .-rnêstes
dois pontos importantes:
I
Ã existênciq do purgarório.
II - Os sofrimentos das almas ali detidas.

I
o

-
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A EXISTÊNCIA DO PURÇÀTÓRIO

À existência do purgatório é de uma certeza absoluta.
simples bom senso no-lo ensina de moqb irrefutável. Nada
XXI. ZT).
Ora, nêste mundo todos os homens têm as suas

de manchado pode enrrar no céu (Apoc.

I

f.ru'-

)
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onde irão êles então?
Não sendo merecedores do inferno, paru l^ não fuío
nunca. Sendo merecedores do céu, para lá devem ir, porém
contraidas no amir um lugar de ex-

,'T:-.,?i:f^::,u^i,
purgação

é o purgatório.

* * *

Ã. Sagrada Escritura confirma êste raciocínio. O Àntigo

tal lugar é o purgatório. Pouco importa que o nome
"^--'--'2:^"
purgatono n
-áo figure na Bíblia, basta estar indicado'

de

r,F*

T

Ern o Novo Testamento encontramos a mesma prova
clara e expressiva, embora N. S. não pronuncie a palavra:
purgatório.

Dizendo por exemplo: Ãquêle que blasfemar contra
o Filho do homem, set-lhe-á perdoado; mas quem blasfemar
contra o Espírito Santo, não the será perdoado nem nêste
mundo, nem no outro. (Mateus XII. 32). H.â, pois, peca'
dos gue serão perdoados na outra vida. Qra, o céu e o in-

I
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ferno são lugares eteÍnos, sem mudança, nem perdão possí'
veis. Logo, é um terceiro lugar., fora dêstes, e êste lugar é. o
purgatório. São Paulo afirma tambám que alguns serão salvos como por meio do fogo. (I. Cor. III. 15). E conforme
esta doutrina, roga a Deus, que se compadeça de Onesíforo,
o qual prestara bons serviços em Roma e em Éfeso. (II. Tim.
I. 16, ial. Logo, o Apóstolo acredítava que Onesíforo estivesse precisando de orações para poder efltraÍ no céu. Destas
e de outras passagens deve-se necessàriamente concluir a exis-

tência de um lugar de purgação das faltas, que as almas justas
não tiveram tempo de expiar nêste mundo, e êste lugar cha-

ma-se purgatório.

II

SOFRIMPNTO DO PUR.GATÓRIO

Como no inferno, as penas do purgatório são de duas
A pena de privação, ou dano. A pena dos sentidos,
ou fogo. À pena de privação, ou dano, que é uma pena
moral, consiste na privação da vista de Deus. Tal privação
é o suplício mais tremendo. Embor a seja tempotâria e suavizada pela esperança, esta dôr é tanto mais pungente, quanto
melhor as almas conhecem a bondade de Deus e o amam
como Soberano Bem. À nossa alma é críadà para Deus e
acha em Deus a supÍem a Íelícrdade. Depois da morte, ela se
lança para Deus com luma atração divina, tal a limalha para
o irmã que a atrai, porém uma fôrça irresistível a afasta bruscamente de Deus, donde pror,ém o estado de separação fotçada da alma. Pode se fazer uma idéia desta dôr pelo suplício de u'a máe, que chamacia por seu filho prestes a ser devorado por uma fera, fôsse retida por uma fôrça invencível,
no momento em que se precipitasse em seu socorro, e isso não
uma só vê2, porém, dez, cem vêzes. Santa Teresa experimentou alguma cousar destas angústias misteriosas:
Em vão, dízia eia, tentaria eu explicar sua rLat:ureza. l\
alma,,por vêzes, sente um desejo irressistível de Deus, que
parece transportâ-la a um deserto em que ela nada mais vê
em que possa descansar. Nenhuma consolação, nem do céu,
aonde aínda não está, nem da terra a que jáL náo pertence.
Fica reaimente comprimida ent(e o céu e a terta, prêsa de um

espécíes.

I
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sofrimento índízível, sem alívio de nenhuma espécie: são as
do pensamento. .
"O' Jesus, exclama a santa, quem poCeria tazet' unra
pintura fíel dêsse estado ? E' um martírio que a matureza
custa suportar: os ossos se separaÍE e frcam como deslocaCos,
as mãos tornam tal rígid,ez que se não podem juntar, e até
ao dia seguinte, sente-se uma Côr tão violenta como se todo
o corpo estivesse desconjuntado; um só desejc nos co1lsoÍrir€l
morrer, morrer ! ír a Deus !
"Êsse estado, conciui a santa, é o das alnas do pursuprernas angústias

.

gatório"

* * *
pena
dos
sentidos, é chamada também a pefla de
A
fogo, é. da mesma natureza que a do inferno, rnenos a etetnidade e o desespêro. Santa Catarina de Gênova diz e
respeíto:

"Reuni tôdas as penas que os homens têrn sofrido,
sofrem e sofrerão, desde o princípio do mundo até. ao fim
dos tempos; juntai-lhes todos os torrnentos que os tiranos
e algozes têm feito sofrer aos mártires: será urna pálida imagem dos tormentos do purgatório. "
"Se aos pobres encarcerados fôsse permítido a escolha,

prefeririam aquêles suplícios du.rante rnil anos a ficarem no
purgatório mais um dia".
" A razáo é, diz Santo Tomás, que o íogo que as envolve é o mesmo oaue atcrmenta os condenacios do iníerno, e
êsse fogo, óh! é terrível!"
Deus, escolhendo o fogo, soube acha'; ui:n rcDarad.ot,
digno de sua justiçal Não háL ciôr, dizem os cientistas qlle
iguaie a da queimadura. Não objetem que o corpo não
está no purgatório, e que a alma, sendo espiritual, náo pode
ser queimada. Santo Tomás ;á deu a resposta, e ela é decisiva. Á dôr, díz êle, não é o golpe qLle ,se recebe, mas a
sensação dolorosa dêsse goipe. Quanto mais dehcadeza há
nessa sensação, tanto mais viva á a Côr, e a alma sendo feuda,
ela sôzinha, experimenta, ao mesmo tempo, a afliçío que
lhe fariatn sofrer todos os mernbros do coÍpo, atacados separadamente. Êsse fogo do purgatório, cuja naturcza é desconhecida, é dotado por Deus, de urfla espécíe de ínteligêncía,
:
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para esmerilhar nos recessos da alma e consumir tôdas as
manchas que the deixou o pecado, agíndo ao mesmo tempo
tôbre a imaginação e a memória, sôbre o juizo e a vontade.
Não aprofundemos mais êste ponto, mas escutemos o brado
pungente que se eleva do fundo dêste abismg de fogo: "Crucior ín ha'c flammâ!"

'Sou horriveimente atormentada no meio destas
Uma gota dágual uma prece, por piedade!

III

-

chamas

!

CONCLUSÃO

Bastariam êstes dois supiícios, o da privação da possessão de Deus, e o dos sentidos pelo fogó, paÍa excitãr em
nós uma compaixão sincera pelo estado mísero destas almas
de eleitos; mas além ciisto há outra consideração não menos comovente, é que estas almas nada podem f.azet' em seu
próprio benefício. O estado delas é a impotência absoluta.
Não podem nem fazer penitência, .neÍn mer.ecer, nem satisfazer, nem ganhar uma indulgência, nem r.ecebet os sacramentos,. +em siquer orar por sí mesmas. Parecem-se com
aquêle paralítico extendido à beka da fonte de Siloé, que
não podia fazer o menor movimento. Estas almas esperam
tudo'de nós. É, pois, um dever de humanidade, de caridade
frateina, de interêsse pessoal, e às vêzes de justiça, lembrar-moem mãos tantos meios eflcazes de ajudá-las:
1. Ã oração, o Rosário, a Via-Sacra.

2. A assístência à Santa Míssa, a Sagrada Comunhão, a celebraçáo da Míssa
3 . Ãs esmoias e outras obras de caridade.
4. Â.s indulgências tão fáceis de se ganharem
'
Escutemos, pois, nêste dia sobretudo, o gemido' dolo.
Íoso que as almas de nossos amigos, parentes, pais talvez,
nos dirigem com o pianger doiente dos sinos; "Miseremini
mei saltern vos, amici nteil" Tende compaixão de mim, vós
ao menos, meus amigos de outrora, porque a mão do Senhor
se descarr'egou sôbre mím ! "Quia manus Domini tetigit me!"

I
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IMÀCULÃDA CONCEIÇÃO

(8

de Dezembro)

graça santíficante. E' dogma de f.é, revelado por Deus implicitamente na Sagrada Escrítura, e explicitamente .ons..vãdô
e transmitido pela Tradição. Êste dogma sempre foi professado pela rgreja catóiica desde o princípio, e solenãmente

definido pelo sumo Pontífice Pio

IX, em 8 de dezembro

"Eu sou a Imaculada Conceíção'.
EVANGELHO (Lucas, I. 26-28)

dette e dizendo-lhe:

-

ltlqqLtele tempo, foi o Anjo Gabriel entsiado põt
26
- cidade da Goliléia, chamada Nazaré.
Deus a uma
27
a umo Vfugem desposada com um oarõo quê
- José, da casa de Dqui, e o nome da Virgem era
se chamatta

.,,

Maria.

I

E entrando o Anjo oncie ela estaua, dísseJh,e.ri
- de graça, o Senhor é conuosco; benditq sois utís
Aoe, cheía
entre as mulheres.
28

À

60." INSTRUÇÃO
VIRGEM IMÀCULADÀ

Em poucas palavras a Igreja apresenta-nos a grande
prova da Imaculada Conceição. Há muitas outras provas,
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'porém esta ê a mais clara, a mais popular. Nem é preciso
*Íecorrer a longos raciocínios, pois sendo a saudação do Àrcanjo dos lábios do Eterno, para trazê-la à tetra, ela tem
necessàriamente um valor probativo ^especial ( 1)
,De fato, são tão probativas que, rejeitando o dogma da
Imaculada Conceição, tais palavras não têm mais sentido,
tornam-se incompreensíveis. I\lIeditemo-1as, hoj., com amor,
para iluminar com o.reflexo da luz que projetam, a fronte
da nossa querida Máe, dividindo-as em duas partes:
I
Maria cheia de graça.
II - O senhor com Maria.

-

I

-

MARIA, CHEIA DE GRÃÇA

o Arcanjo aparecendo à virgem de Nazaré dírige-lhe
em nome de Deus, estas palavras misteriosas: Àve, cheia de

7
como chama S. Paulo o Àpóstolo. Maria é: cheia de graça;
ou a plenitude da graça numa criarura. Tal é o seu qualificativo próprio. E' o seu nome verdadeiro. E' o seu ãistin-

(1) Cfr. o
Conceiçáo

é

nosso livro: A Mulher Bendita, onde a Imaculada
considerada sob seus diversos aspectos: segundo a Teolo-

gia, a. Sagrada Escritura, as palavras rÍo Arcanjo,
Dogrna Católico
- Capítulor II, IIL IV, V o VII

a

Tradiçáo

e

o
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tívo. Só Ela é a cheia de graça; enquanto os homens são
apenas participantes da graça. Eis porque na aparição de
Lurdes, Maria Sma não díz q:ue foi concebioa sem pecado, mas
sim: "Eu sou a Imaculada Conceição", como o anjo havia
dito: Tu és: a "cheía de graça". Êstes dois têrmos são equi-

valentes: Maria é Imaculada: iogo, é cheía de graça. Elã é
cheia de graça; logo, é Imacul ada. Há pessoas que náo compreendem bastante a relação, a equivalência dêstes dois t&-

mos, e por isso não encontram na saudação angelical, a
prova da Imaculada Concei'ção.
Examinemos bem o paralelo <Íos têrmos. Dízer que um
recipiente está cheio, é declarar que nada mais pode conter,
além do conteúdo. Dizer que Maria Sma. está cheia de
graça, é confesmr que ela recebeu tôdas as graças que uma
criatara é capaz de receber. Entende-se por graça: os privilégios, perfeiçóes, dons, que Deus pode comunicar aos homens. Ora, a Imaculada Conceiçáo é uma grande preffogativa, uma perÍeição que Deus pode dar. Logo, Êle deve tê-la
dado a María Santíssima. Admitindo que a Mãe de Jesus
não fôsse dotada dêste privilégio, seria introduzir um vácuo
em sua pienitude, uma falha, e com tal Íalha ela deíxaúa de
ser cheia de graça, mas seria apenas favorecida pela gÍaça como

o foram todos os Santos. Admitindo, poís, a palavra do
anjo como veroadeira, somos ino'uzidos a incluir , flestâ

plenitude de graça, a Imaculada Conceição.

II
!

-

O SENHOR COM MARIÀ

A segunda pafte da saudação contém novo argumetrto
probativo da' Imaculada Conceição. O arcanjo continua dizendo a María, cheia de gtaça: O Senhor é convosco! llDominus tecum". Êste têrmo é empregado na Sagrada Escritura,
com uma dupla significação: uma ímprecativa, outra aÍk'
mativa.

vr.

r,
E

rmprecativa, como: Deus seja

contigo

(Judite

r8).
O modo afirmativ o é a manifestação de uma rcalídade
existente. Há um matiz visível na expressáo latina, que não
se nota bastante no texto vernáculo. O anjo. nío diz: "Domi'

Ia

rre-
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nus est tecum" , o Senhor está. convosco; mas. diz "Dominus
tecuÍn".
O SENHOR CONVOSCO, como se quisesse reunir num
têrmo único: Deus e Maria, uní-los como duas cousas que
se completam mütuamente. Êle não ajuntou o têrmo: convosco, como se ajunta um simples qualificativo 'a um substantivo, mas liga os dois têrmos, como f.azendo uma, parte
integral do outro:
O Senhor corusosco. O Senhor não está simplesmente
com Maria, mas o Senhor e Maria formam uma como espécie
de unídade, tal como o corpo e alma formam o homem, e
isto desde o princípio no plano divino. Àqui de novo aparece luminosa a Imaculada Conceição. De fato, onde está o
pecado, Iá não está o Senhor. Se a Virgem Santa tivesse tido
ãp.t at um instante, o pecado original, durante êste instante
o- Senhor náo tería estado com ela. Tendo estado sempre com
Maria, é uma -pÍova que nunca o pecado esteve com ela, em
outros têrmos, é ,r-i prova que é imaculada. Tal é, aliás,
a interpr etaçáo dos Santos Padres. Santo Agostinho diz com

pela sua divina presença, mas tambê.m a sua alma, de modo
qo. r integrida [e da sua alma devia igualar em perfeíçáo, a
integridade de seu corpo. "
" *A carne da Virgem, continua o Santo, era tôda pura;
não havia neia nada que lembrasse a corrupção do pecado
original: do mesmo modo não podia haver nada nesta alma
que lembrasse o pecado.
"EÍa necessário que Maria fôsse cheía de graça, isenta
de tôda falta e de tôda imperfeíçáo" .
Eís um argumento forte da Conceição imaculada da
Máe de Jesus. Deus fêz w milagre único em seu gênero,
para preservar a pureza virginal do corpo de Maria. Convinha que fizesse igual milagre para preservar a pureza de
sua alma. O primeíro é o parto virginal de Maria. O segundo
é a preservaçío do pecado original. Esta pequena frase do ar-

/

354

PE. JULIO

IvIÀRIÀ

canjo a Maria, "Dominus tecum", nos Íevela assim a Conceiçáo Imaculada de Maria.

III _

CONCLUSÃO

Como conclusão, tecolhamos a terceira frase do arcanjo:
Bendita sois yós entre as mulheres. E' outra revelação da sua
Conceição imaculada. Maria é cheía de graça, e Deus está
com ela: são dois pÍivilégios únicos, como acabamos de ver,
cuja consequência é fazer de Maria, a mulher bendita ertre
tôdas as mulheres. Notemos bem que no momento que São
Gabríel dirige a Maria estas palavras, ela não é, aínda Máe
de Deus: está ainda nos prelúdíos da negociação. Logo, ela
náo é bendita por ser Mãe de Deus. Por que serâ entáo?
Só pode ser por ter sido preservada do pecado original.
E' o único privilégio que a eleva acima de tôdas as mulheres.
Nêste dia proclamemos, pois, a grandeza e a bondade de
nossa Mãe celestial. Ela é grande, de tôda a grandeza da
maternidade de Deus feito homem. Ela é boa, com tôda a ter'
nura de seu Coração virginal. Se a sua grandeza excita a
excitar o nosso amor.
greja como deslumbrada.

ó piedosa, ó doce Vira Iy'ráe de Misericórdia !

O DIÀ DÀS

MISSÕES

apos,o,i::::' ;:",:^:'":l'
cae &dis" encontram-se as normas seguintes: ^.,,

No 0".,,,:::.

.,

I . Fixa o penúltimo Domingo de Outubro coúo
dia de oração e pÍopaganda em prol das missões.
2,. Nêsse Domingo se há-de Íezar na Missa a oÍação "pro propagatione Fidei".
3 . O sermão será de carátet missionário, no qual se
induzirá aos fiéis a fazerem pafie da Propagaçáo da Fé.
. Concede indulgência plenfuia aos fiéis que nêsse
dia comungarem e pedirem pela conversão dos infiéis.

a
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5 . Em tôdas as festas de missões e nos Congressos
'pela Pro:
dêsse carâter, pode celebrar-se Missa votiva solenb

pagação da Fé, ainda nos dias de
mingas menores.

EVANGELHO

rito maior duplo e do-

(Mateus

IX. 3538)

35
Naquele tempo andaua Jesus por tôdas cs cidade e aldeias,
ensínando nos suds sinagogos, e pràgando o
Euangelho do reino, e curando tôda doença e tôda enfermídade.

'

Vendo, potém, cs turbqs, compadeceu-se delas,
36
porque estquam fatigadas e como ouelhas que não têm pasior,
37
Então disse cos seus discípulos: .A. messe é uer- grande, mas os operd,rios sdo poucos.
ciadeirqmente
38
Rogai, pois, ao Senhor dq messe que mande ope,
- a sua messe,
rdrios paro

6l.a
O

INSTRUÇÃO

APÓSTOLO MISSIONÁRIO

,.

Êste dia é consagrado à grande obra da propagação da
obra funcíona jâ ern todas as paróquias, porérn é preciso, uma vez por ano, soltar um 6rado mais veementô, e
mostrar com mais mínúcias o que é tal obta, o que merece,
o que se pode esoeraÍ dela. Para ísto o Santo Padre Pio XI
instituiu o dia das missões. Fnquanto nós aqui vivemos no
sossego, no meio dos mil confortos da cltlízaçáo e da abundância, há mílhares de Sacerdotes, de Irmãos e R.eligiosas, que
<Íeixando o aconhego do lar, as coirsolações da pâtria, embrenham-se nos desertos e nas selvas, passam mil privações
para gaÍthar almas para Deus. É um dever de caridad., o lembrarmo-íos dêstes heróis e dêstes mártires, e pata termos parte
em suas tonquistas, dar-lhes pelo menos hoje:
Íé.

Tal

I
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I -r Um olhar atento
II
Umà pÍece fervorosa
III - Uma esmola generosa
I UM OLHAR

-

Diàriamente os jornais estão repletos de notícias políticas, de narrações criminosas, de jogos, oe novas invenções,
de ameaças de gvetra, e tais notícias são lidas, comentadas,
suscitando, às vêzes, ou verdadeiros entusiasmos ou profundas inquietações. Hâ uma categoria de homens heróis pela
fé, pela coragem, pela tenacidade, pela abn egaçáo de sí mesmos, que lutam, sofrem e morrem per.a levar ao longe a fé
em Deus e a civilizaçío dos homens, e êstes homens, sem
reclamos, sem propaganda, sem aspirações à popularidade,
ficam verdadeiros desconhecídos do mundo.
Ninguém fala dêles, porque êles mesmos escondem os
seus sacrifícios e os seus tríunfos. Ninguém os exalta, porque êles memos se rebaixam. Ninguém canta a sua gl6ria,
porque êles só procuram a glóúa de Deus. Quase ninguém
os auxilia, porque o seu quinhão é o sofrimento, a ingrati'
dão, e às vêzes a calúnia. Esta Legiáo de heróis conquistadores forma um exército de 266.A00 homens e mulheres. É
a vanguarda dos pioneiros do Evangelho. Êstes Missionários
deram tudo o que tinham, a sua fortuna, sua posição, o seu
porvir, o seu coração, esperando que possam dar também a
sua vída.

Muitos entre êles, cuja coragem é- maior de que as suas
fôrças caem à dteita ou à esquerda da estrada de seu sacrifício, ceifados antes da hora, pela inclemência do tempo,
pela privação do necessário, sínão entte os dentes das feras

ou sob o suplício dos homens.
Oh! nêste dia, pelo menos, dirijamos um olhar

to

..

aten-

para êste heroísmo sublime.

II

-

UMÀ

PRECE

Compreende-se que é um dever o auxiliar êstes homens
privilegiados, que, etn pleno século XX fazem renascer c

I
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ardor dos ,\póstolos e o entusiasmo dos Cruzados. Como
auxiliá-los?

Orando por êles, e dando-lhes o nosso óbulo de cariO que êles pretendem rcalizar, é uma obra sobrenaturul; e tal obra se edifica sobretudo com meios sobrenaturais,
pela oração, a Comunhão, os sacrifícios, conforme a palavra
de Jesus Cristo:
À messe é grande, mas os operários são poucos, rogai, pois,
ao Senhor da messe que mande operários paÍa a
sua messe.
Sim, a messe é grande, imensa! Para apenas citar uma
amostra diminuta, lembremo-nos de que há em nosso século
de progresso e laz, mais de míl milhões de almas, paÍa as
quais o sangue do Redentor foi derramado inütilmente. . .
e isto só em nossa época.
A Índia conta apenas quatro milhões de católicos e
trezentos milhóes de pagãos.
A Indo-China, conta dois milhões de católicos e quarenta milhões de pagãos. Ã China tem apenas três milhões
de católicos e conta 450 milhões de pagãos. À África, por
sua vê2, tem menos de oito milhões de católicos, e 150 milhões de pagãos. Mais de mil milhões de infiéis! Não é isto
uma estatística desoladora, pungente, para um cotaçío que
ama a Deus? E para evangelizar êstes milhões, temos sômente 266.000 missionários. Que é isso para tanta gente?
Oh ! rezemos para que Deus sustente os heróicos missionários, suscite uma nova legião de santos para substituir
aqueles que tombam no campo de batalha.
dade.

III

-

!

UMA ESMOLÀ

Lembremo-nos da palavra do Santo Padre Pio XI:
'Qo. nem uma só alma, uma só que seja, se perca pela nossa indolência, pela nossa falta de generosidade! "Qo. nem
um só missionário desista porque the faltam os meios que
nós recusamos." Não há maís lugar ao comodísmo, à fuieza!
LIma esmola paÍa os infiéis, uma oraçáo para os missionários, uú sacrifício para o êxito do dia das missões. Para
extensão do reino de Jesus Cristo pede-se-nos uma contri-

/
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buiçáo generosa. O brado dos infíéis é comovente! Às lâgrimas dos missionários confrangem a alma. O seu longo e doloroso martírio exige a nossa cooperação. Nada de cálculos
mesquinhos: Dar para os infíéis é emprestar a juros altos ao
próprio Deus. Sejamos generosos nas esmolas, nas oraçóes,
nas Comunhões, nos sacrifícios! Há dinheíto para a política,
para o cinema, para o luxo, para as diversões; haja também
para Sustentar aS obras missionárias, alimentar os futuros
mártires, dilatar o reino de Jesus Cristo.
Abra-se a nossa bôlsa, conforme o tamanho dos nosscs
corações. . . para que no dia do juízo o Salvador nos possa dízer: Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos
está preparado . . . porque tive fome e me destes de comer !

(Mateus XXV. 34).
Demos de comer a Jesus Cristo.
Demos-lhe a nossa generosa esmola !
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Coro.çõ,o d,e

d,e

39."

Instrução

40.'

Instrução

41."
42.^

Instrução
fnstrução

depois da &B

do C. de Deus)

45.' Instrução

22t.
223
227
229

255

Festa de Sto. Antônio (13 de junho)

43." Instrução
S. Peilro e S. Paulo (29 de junho)
44." Instrução
Visttaçd,o d,e Maria Santíssitna

215
217

Deus (1.a Ouinta-feira depois da Ssma. Trindade)

les*ç (Sexta-feira

197

?03

U0
241

...1..

245
247

?5r
2s4
259

260
265
272

r-

I
O

bJ
EVÃNGELHO

DÃ.S

\

FESTÃS LITÚRGICÀS

Pag.

ü6

Asannçõo de Maria Santíssima (15 de agôsfo)

48."

161

27?

Instru@o

nr

Festo de

278

50.' Insfrução .....É...

Slo. Rosa ile Lúma, protetora principal

da

284

ilà;i;'il;;'(3ó

285
290

29L

N. Sro.

das Dores (15 de setembro)

52."

53.'

297

298

Instrução

Insfrução
Slo. Teresinha, padroeira das Missões

(3 de outubro) ...

54."

Instrução
S. Francisco d,e Assis (4 de outubro)
55.' Instrução
N. Sro. ilo Rosd,río (7 de outubro)

56."

Instrução

57."

Instrução

311

3t7

..r..i

Festa ile Cristo-Rei (Último domingo de outubro)
Festa d,e Todos os Santos

58."
Dia de Firud,os (2 de

(1 de novembro)

Instrução
novembro)
Instrução

59.'
(8 de dezembro)

Imoculada Conceiçdo

304
310

.
60." Instrução
O dia das Missões (4.o domingo de outubro) . ..
61.' Instrução

...

318
323
324
330
331

337
3s7
343

s45
350
350
354
J55

I

[t

v'

de.al,

Ê

K.
J
P

I

/

