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O TESOURO DA ORAÇÃO

Oração a Nossa
Senhora de Lourdes

Oração a Nossa
Senhora de Lourdes

Maria, Vós aparecestes a Bernardete na
cavidade de um rochedo. 

No frio e nas sombras do inverno, Vós trazíeis o
calor de vossa presença, a luz e a beleza.

No vazio de nossas vidas, tantas vezes obscuras,
no fundo deste mundo no qual o mal é poderoso,
trazei a esperança, restabelecei a confiança! 

Vós, que sois a Imaculada Conceição, vinde em
auxílio destes pecadores que somos nós. 

Dai-nos a humildade da conversão, a coragem da
penitência.

Ensinai-nos a rezar por todos os homens.
Guiai-nos até as fontes da verdadeira vida.
Fazei de nós peregrinos em marcha dentro de vos-

sa Igreja.
Incrementai em nós a fome da Eucaristia, o ali-

mento nesta terra, o pão da vida.
Em Vós, ó Maria, o Espírito Santo operou mara-

vilhas: por seu poder, Ele vos colocou junto ao Pai,
na glória de vosso Filho, vivo para sempre.

Considerai com ternura as misérias de nossos
corpos e de nossos corações.

Brilhai para todos, como uma doce luz, na hora
da morte.

Com Bernardete, recorremos a Vós, ó Maria,
com a simplicidade de filhos.

Fazei-nos entrar, como ela, na eterna bem-aven-
turança.

Então poderemos, já nesta terra, começar a sen-
tir a alegria do Céu e, convosco, cantar: Magnificat!

Glória a Vós, Virgem Maria, ditosa serva do
Senhor, Mãe de Deus, morada do Espírito Santo!
Amém!
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(Traduzido da página web do Santuário,
www.lourdes-france.org)
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ESCREVEM OS LEITORESESCREVEM OS LEITORES

DO BISPO DE VACARIA

Agradeço o envio mensal da
Revista “Arautos do Evangelho”,
que tanto bem faz a todos que a
lêem. Desejo-vos um abençoado
Ano Novo com muitas vocações
para o bem da Igreja.
Dom Pedro Sbalchiero Neto, M.S.
Bispo diocesano de Vacaria (RS)

DESCANSO PARA OS OLHOS

Gostaria de parabenizá-los pe-
la edição de Dezembro que está
maravilhosa. De modo especial
pela capa, que ficou lindíssima.
Contemplar a fisionomia daque-
las meninas é um descanso para
os nossos olhos já saturados de to-
da espécie de imoralidade que ve-
mos por todos os lados.

Que Deus abençoe todo o apos-
tolado de vocês para que possa-
mos um dia contemplar no rosto
de todas as nossas crianças e jo-
vens a mesma inocência que con-
templamos no rosto destas meni-
nas-arautos!

Cecília Maria Almeida Santos,
Montes Claros (MG)

TENHO APRENDIDO MUITO

Gostaria de agradecer pelo CD
enviado nesta última edição com
cânticos maravilhosos, que são de
lavar a alma e arrepiar. Foi um
presentaço de Nossa Senhora, que
nos quer sempre em paz com o
meio em que vivemos. Coloco em
casa e ouço com a alma. Sou ca-
tequista no Santuário São Judas 
Tadeu de Marília-SP há 5 anos,
tenho 20 anos e tenho aprendido
muito com a Revista. Agradeço a

todos os Arautos do Evangelho e
envio um abraço a todos pelo Bra-
sil.

Carlos Alberto Franciscon,
Marília (SP)

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL

Recebi os últimos números da
Revista dos Arautos, dos quais gos-
tei muito, tanto pela sua apresen-
tação tipográfica como pelos arti-
gos escritos.

A parte fotográfica está impe-
cável, o que me dá muito gosto de
ver as Revistas e folheá-las.

Carlos Inácio da Silva,
Recife (PE)

LINDAS E EMOCIONANTES

Como gostei de receber as Re-
vistas dos Arautos! São lindas e
emocionantes. Por meio delas sa-
bemos de coisas que acontecem
em vários Estados do Brasil e vá-
rios países. Gosto muito de ler his-
tórias como as de Santa Terezinha,
Profeta Daniel, rastros de São To-
mé no Brasil etc.

Hemina Martins Tomaiôlo,
Rio de Janeiro (RJ)

SANTOS PROTETORES

Ficamos felizes toda vez que re-
cebemos esta maravilhosa revista,
ela chega mensalmente para nos
alegrar e trazer mensagens e ensi-
namentos maravilhosos. Aqui é
uma empresa, e por isso ela é lida
por vários, o que nos deixa muito
felizes. Sempre há alguém que per-
gunta se pode levar a Revista para
casa, para outras pessoas lerem.

Eu particularmente aprecio mui-
to as histórias dos Santos, leio ca-
da detalhe; aproveito também pa-
ra saber os Santos do dia e contar
para os meus amigos.

Tenho dois filhos: Vinicius e Ma-
rina. Não consigo saber qual é a
data de seus Santos protetores, vo-
cês podem me ajudar? E também
se tiverem a histórias destes San-
tos e o significado de seus nomes.

Lourdes Maria Serenato Dala-
zoana, Ponta Grossa (PR)

Não encontramos no Martirológio
Romano nenhum santo chamado Vi-
nícius. O nome, entretanto, pode ter
origem em São Vicinio, primeiro bis-
po de Sassina (Itália), cuja festa se
celebra em 28 de agosto. Em compen-
sação há duas santas de nome Mari-
na. A festa da primeira comemora-se
em 20 de julho. Embora não se conhe-
ça com exatidão o ano do seu martí-
rio, sabe-se que consagrou sua virgin-
dade a Cristo. A segunda, também
virgem e mártir, terciária da ordem de
São Domingos, é celebrada no dia 28
de setembro. Junto com mais 15 mis-
sionários (sacerdotes, religiosas e lei-
gos consagrados), difundiu a fé cristã
pelas ilhas Filipinas, Formosa e Ja-
pão. Todos foram martirizados em Na-
gasaki, Japão, em 1637, durante a per-
seguição do imperador Yemitsu Toku-
gawa.

A CADA MÊS É ESPLÊNDIDA

Fiz assinatura da Revista por dois
anos. A cada mês ela é esplêndida,
com a ajuda de Nossa Senhora. Ho-
je comecei a lê-la e encontrei histó-
rias maravilhosas. Uma delas é a da
Legião Tebana. Outra é de São Pau-
lo, que se converteu ao Catolicismo;
outra também é da Escada Milagro-
sa de Santa Fé. Gostei muito ainda
do “irmão burro”.

Faço votos de que esta Revista
seja conhecida pelo mundo inteiro,
para a glória de Jesus Cristo Nosso
Senhor.

Lourdes Rodrigues, Icaraí (RJ)



EditorialEditorial

nsina-nos São Tomás que, sendo Deus infinito, não poderia re-
fletir-se numa só criatura, mas sim numa multiplicidade delas,
e por isso criou Ele o Universo. 

É através das coisas visíveis que o homem se eleva até as in-
visíveis. Por exemplo, contemplando uma simples concha de

mar, podemos compreender o quanto Deus é, por assim dizer, afetuoso
para conosco, pois, se para um molusco oferece Ele um tal “palácio” de
madrepérola, qual não será a maravilha preparada para cada um de nós
na mansão celeste? 

São Paulo afirma com clareza essa verdade, em sua carta aos Roma-
nos: “Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sem-
piterno poder e divindade, se tornaram visíveis à inteligência, por suas obras”
(1, 20).

Ora, essa realidade é ainda mais rica na ordem sobrenatural. Os seres
que nos fazem conceber uma idéia mais próxima de quem é Deus, são os
Santos. E o grande número destes demonstra o quanto quer Ele ser co-
nhecido através de seus eleitos. Esta é também a razão da existência da
rica variedade de feitios de santidade; para o homem há modelos em pro-
fusão, constituindo todos, no seu conjunto, um verdadeiro universo.

Em cada fase da História, a Divina Providência suscita uma plêiade de
Santos, não só para se tornar mais acessível à humanidade, como também
com a finalidade de contrapor-se aos erros e desvios morais de sua época. 

Nesta perspectiva, melhor se entendem os Santos das Ordens mendi-
cantes nascidas na Idade Média, como um São Francisco de Assis ou um
São Domingos de Gusmão. Apresentando um tipo humano bem defini-
do, surgiram eles, em meio aos esplendores de uma sociedade que intuía
não estar longe de conquistar o mundo, para pregar o quanto os bens ma-
teriais são simples meios para realizarmos nossa vocação de cristãos e ja-
mais o nosso fim último.

Com efeito, percorrendo os séculos do Cristianismo — e até mesmo os
do Antigo Testamento — encontraremos um belíssimo caleidoscópio de
feitios de santidade, cada um convidando ao equilíbrio e à perfeição nas
relações dos homens entre si e com Deus, próprios a refrear e corrigir os
perigos e inclinações de seu tempo.

Hoje atravessamos dramas, riscos e ameaças antes sequer concebidos,
e, ao mesmo tempo, desfrutamos de um desenvolvimento tecnológico ini-
maginável em épocas anteriores. O homem dispõe atualmente de recur-
sos que teriam enlouquecido de euforia os construtores da famosa Torre
de Babel. Mas, pari passu, vai ele perdendo a noção do Belo, do Bom e do
Verdadeiro.

E surge, então, uma pergunta: qual é o tipo de santidade ideal para os
dias presentes?

Para respondê-la, analisemos os anseios e sonhos da hodierna e sadia
juventude, a sociedade de amanhã. Assim poderemos conhecer o que nos
prepara Deus, como resposta da santidade e como via de perfeição, para
contrabalançar os delírios e carências morais deste início do terceiro mi-
lênio.

QUAL O TIPO

DE SANTIDADE

IDEAL PARA

O HOMEM

DE HOJE?

QUAL O TIPO

DE SANTIDADE

IDEAL PARA

O HOMEM

DE HOJE?
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17 Descendo com eles, parou numa
planície. Estava lá um grande nú-
mero de seus discípulos e uma gran-
de multidão de povo de toda a Ju-
déia, de Jerusalém, do litoral de Ti-
ro e de Sidônia.
20 Levantando os olhos para os seus
discípulos, dizia: “Bem-aventurados
vós os pobres, porque vosso é o Rei-
no de Deus. 21 Bem-aventurados os
que agora tendes fome, porque se-
reis saciados. Bem-aventurados os
que agora chorais, porque haveis de
rir. 22Bem-aventurados sereis quan-
do os homens vos odiarem, vos re-
pelirem, vos carregarem de injúrias

e rejeitarem o vosso nome como in-
fame, por causa do Filho do Ho-
mem. 23Alegrai-vos nesse dia e exul-
tai, porque será grande a vossa re-
compensa no Céu. Era assim que
os pais deles tratavam os profetas.
24 Mas ai de vós, os ricos, porque
tendes já a vossa consolação. 25 Ai
de vós os que estais saciados, por-
que vireis a ter fome. Ai de vós, os
que agora rides, porque gemereis e
chorareis. 26 Ai de vós, quando os
homens vos louvarem, porque as-
sim faziam aos falsos profetas os
pais deles” (Lc 6, 17 e 20-26).

As Bem-aventuranças enunciadas por Jesus mudaram o curso da
História e marcaram o início de uma nova era: o Cristianismo. A
crueldade do mundo pagão foi assim ferida de morte. E a doutrina
da obediência à Lei requintou-se até alcançar um sublime grau: a
prática do amor e o desejo de santificação. Neste
artigo, o leitor encontrará um dos fundamentos
do carisma dos Arautos do Evangelho.

O Sermão da MontanhaO Sermão da Montanha

I — DIVINA PRE-
PARAÇÃO PARA A

EXPOSIÇÃO DA
DOUTRINA

Primeira etapa da
formação: o convívio

Apesar de não serem do-
tados de razão e, portanto,

incapazes de entender uma
doutrina, os animais apren-
dem como se tivessem uma
escola de ensino. Há entre
eles um forte relacionamen-
to instintivo, pelo qual uns
transferem aos outros as ex-
periências adquiridas. 

Por exemplo, num deter-
minado momento, a águia co-

COMENTÁRIO AO EVANGELHO DO 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente Geral
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As Bem-
aventuranças

mudaram o 
curso da História

(Jesus Abençoando,
igreja de Saint
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meça treinar seus filhotes a
lançarem-se nas primeiras
tentativas de vôo; a leoa trans-
mite à sua cria lições práticas
de caça; e os insetos são alvo
do instinto materno da gali-
nha, quando estimula seus
pintainhos a encontrar ali-
mentos.

Num plano superior, isto
ocorre também com o ho-
mem, ser inteligente e pos-
suidor de um nobre instinto
de sociabilidade. No colo da
mãe, a criança recebe as pri-
meiras lições: no modo de
ser abraçada, beijada, acari-
ciada... ela vai adquirindo as
primeiras noções sobre o con-
vívio social. Depois, no tra-
to com os irmãos e parentes
mais próximos, observando
seus modos e costumes, ela
assimilará o estilo próprio à
sua família. E só muito mais
tarde chegará a ocasião pro-
pícia para uma formação dou-
trinária e metódica.

Assim também procedeu
Jesus com seus Apóstolos e
com seu povo. 

Os primeiros passos
para a fundação da
Igreja

Já havia o Salvador pre-
gado nas sinagogas da Gali-
léia, “e era aclamado por to-
dos” (Lc 4, 15); multiplicava
maravilhas por onde passa-
va, expulsava os demônios dos
possessos a ponto de levan-
tar a interrogação: “Manda
com poder e autoridade aos
espíritos imundos, e eles
saem?” (Lc 4, 36); curara a
sogra de Pedro e um incon-
tável número de outros en-
fermos (Lc 4, 38-41); ope-
rara a inesquecível pesca mi-
lagrosa (Lc 5, 1-7); quebran-
do todos os padrões multis-
seculares, tocara num lepro-

so, tornando-o são (Lc 5, 12-
14); e perdoava os pecados
(Lc 5, 18-20). Assim, devido
a um convívio que se torna-
ra assíduo, todos estavam já
tomados pela exemplarida-

de de Jesus em seus mínimos
detalhes. 

Com a eleição dos doze
Apóstolos, concluiu Jesus
com chave de ouro a primei-
ra fase do ensino. Tornava-
se agora necessário expor sua
doutrina de maneira metódi-
ca, a fim de conferir um em-
basamento lógico a todas as
suas ações e ensinamentos. 

E é nessa seqüência que se
insere o Sermão da Monta-
nha.

Com muita propriedade,
a esse respeito assim se ex-

pressa Fillion: “A instituição
do Colégio Apostólico e o Ser-
mão da Montanha são fatos
conexos e ambos têm elevadís-
simo significado na vida de Je-
sus. Com razão são conside-

rados como os primeiros pas-
sos para a fundação da Igre-
ja. Com a eleição dos Após-
tolos, procurava Ele auxilia-
res e preparava continuadores
oficiais; ao pronunciar seu
grande discurso, promulgava
o que expressivamente tem-se
chamado a Carta do Reino dos
Céus” (1).

A pregação e o proceder
de Jesus eram inéditos para
a psicologia e mentalidade da-
queles povos da Antiguida-
de. Por isso, não só para os
judeus comuns, mas até mes-

mo para os próprios Após-
tolos, era indispensável uma
exposição estruturada do pen-
samento do Divino Mestre.
Uns e outros estavam mara-
vilhados, mas chegara o mo-
mento de Ele dar a conhe-
cer de forma clara e sintéti-
ca, sobretudo aos Apóstolos,
a doutrina em função da qual
se movia. Ademais, dada a
progressiva dissensão entre
Ele e os escribas e fariseus,
fazia-se oportuna uma defi-
nição de programa, para as-

A criança, e até os filhotes
dos animais, aprendem 

suas primeiras 
liçoes pelo convívio

Há entre os animais um forte relacionamento instintivo, pelo qual uns transferem 
aos outros as experiências adquiridas. Em certo momento, 

a águia e a leoa começam a treinar seus filhotes para a caça
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sim se tornar efetiva a pro-
fecia do Velho Simeão: “Eis
que este Menino está posto pa-
ra ruína e ressurreição de mui-
tos em Israel e para ser sinal
de contradição” (Lc 2, 34).

II — O MAIOR
PARADOXO DA

HISTÓRIA
Antes de nos aprofundar-

mos na análise das Bem-aven-
turanças, consideremos o
grande paradoxo que repre-
sentou, para a época, o Ser-
mão da Montanha.

Os antigos gregos costu-
mavam chamar de paradoxo
ao enunciado (moral ou dou-
trinário) que contrariasse a
opinião pública comum e cor-
rente. E autores de grande
fama afirmam ter sido esse
Sermão o mais contunden-
te, amplo e radical paradoxo
havido até então. 

Para melhor compreen-
dermos o quanto Jesus aba-
lou os fundamentos do paga-
nismo na gentilidade e alguns
desvios introduzidos nos cos-
tumes do próprio povo elei-
to, recordemos em rápidas
pinceladas qual era o quadro
social da Antiguidade, ao ini-

ciar o Redentor sua vida pú-
blica.

Os costumes da
Antiguidade

Pode-se facilmente encher
páginas e mais páginas com
fatos demonstrativos da de-
gradação do mundo antes de
Jesus Cristo. Limitemo-nos
a alguns dados fornecidos pe-
lo conceituado historiador
J. B. Weiss. (2) 

Diz ele:”Em toda a Anti-
guidade, a mulher é vista co-

mo um ser inferior. Seu valor
é, segundo Aristóteles, pouco
diferente do de um escravo.
Sempre está submetida à tu-
tela do pai ou do esposo (...)
o marido tinha sobre ela direi-
to de vida e de morte”.

E continua: “O pai era, não
só o chefe, mas o déspota da
família, e o filho era sua pro-
priedade absoluta: podia ven-
dê-lo até três vezes, podia ma-

tá-lo (...) A criança recém-
nascida era apresentada ao pai;
se este a levantasse, ela seria
criada; se a deixasse no solo,
seria abandonada (...) seria
lançada na água ou largada
às feras no bosque. Na melhor
das hipóteses, ficaria exposta
em locais públicos, à disposi-
ção de quem quisesse educá-
la para a escravidão ou a pros-
tituição.”

Não era muito maior o va-
lor atribuído à vida do pobre:
“O egoísmo levou o mundo

antigo a desprezar a pobreza.
(...) Platão opina que não é
preciso preocupar-se com o po-
bre quando este fica enfermo,
pois, não podendo mais traba-
lhar, sua vida de nada mais ser-
ve”. 

Quanto aos escravos —
mais de um milhão, só em
Roma! — estes não tinham
direito algum, podiam ser tra-
tados como míseros sapatos

velhos. “O romano (...) clas-
sificava assim os instrumen-
tos: ‘uns são mudos, como o
arado e o carro; outros emi-
tem vozes inarticuladas, como
os bois; o terceiro fala, é o es-
cravo’.” 

O gozo desenfreado da vi-
da, em Roma, a tal ponto em-
bruteceu os homens que, afir-
ma Weiss: “Agora só o san-
gue os podia estimular. (...) O
que mais agradava ao romano
era ver morrer homens”. E dá
alguns exemplos:

Numa representação tea-
tral, incendiar uma casa pa-
ra assistir à morte de todos
os seus habitantes. Em ou-
tra, crucificar um chefe de la-
drões e, vivo ainda, trazer ur-
sos famintos para devorá-lo
diante da assistência. Numa
terceira, atirar um jovem do
alto de uma torre, para a
platéia vê-lo espatifar-se no
chão.

Tudo isto, note-se, nas
duas grandes civilizações da
época: a grega e a romana. O
próprio povo eleito tinha al-
guns costumes de crueldade
inegável. Por exemplo, a es-
cravidão de gentios, a pena de
talião, o impiedoso tratamen-
to dado aos leprosos, etc.

O Sermão da Montanha foi
um contundente, amplo e

radical paradoxo em relação
à Antiguidade
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Só o sangue estimulava os embrutecidos espectadores dos espetáculos romanos 
(Mosaico com cenas de Circo, Galeria Borghese, Roma)



III — O
MANDAMENTO
DA PERFEIÇÃO
Esta era a situação do

mundo pagão quando Jesus
dirigiu aos seus discípulos e
à grande multidão o Sermão
da Montanha.

São Mateus desenvolve
mais amplamente essa ex-
posição doutrinária do Divi-
no Mestre em seu capítulo
5º, terminando por uma sín-
tese de toda a matéria no ver-
sículo 48: “Sede, pois, perfei-
tos, como também vosso Pai
celestial é perfeito.” Eis aqui
a substância das Bem-aven-
turanças — assim como das
maldições opostas — resu-
midas por São Lucas no
Evangelho de hoje. Detenha-
mo-nos na sua consideração.

Ao criar a alma humana,
Deus infundiu-lhe um forte
anseio de felicidade. Daí o
não ter havido, e nem have-
rá, quem nunca a tenha pro-
curado. Sobretudo em épo-
cas como a nossa, tão atra-
vessada por dramáticas cri-
ses, apreensões e sofrimen-
tos, torna-se ainda mais agu-
da essa veemente apetência. 

Onde, porém, encontrá-la
com inteira segurança?

Deus nada cria senão pa-
ra Si. Por esta razão, fora
d’Ele os seres inteligentes
— anjos ou homens — não
obtêm verdadeira felicidade
a não ser cumprindo com a
finalidade última para a qual
foram criados. É sobre esta
relação entre o homem e
Deus que incide a grande pro-
messa feita por Jesus: a de
sermos bem-aventurados nes-
ta terra e post-mortem, por
toda a eternidade, no Céu. 

“Esta é a vontade de
Deus: a vossa
santificação”

Nós cristãos, enquanto ba-
tizados, temos a obrigação de
não perder o estado de gra-
ça. Se, por fraqueza ou mal-
dade, dele nos vejamos pri-
vados, com diligência deve-

mos procurar recuperá-lo. Es-
sa é a chamada perfeição mí-
nima. 

No Sermão da Montanha,
Jesus não nos impõe a obri-
gação de sermos perfeitos.
Porém, manifesta o desejo de
que o aspirar a esse estado
constitua um dos pontos es-
senciais da nossa existência.
Além disso, tantos foram os
tesouros por Ele deixados à
humanidade — o Batismo,

a Confirmação, a Eucaristia,
etc. — que, só por gratidão
a tão imensos benefícios, já
seria uma obrigação da nos-
sa parte nos colocarmos a
campo para atingir a meta
enunciada por Jesus.

Com muita razão, a res-
peito da universalidade des-
se dever de santidade, assim

se expressa João Paulo II: “É
preciso redescobrir, em todo o
seu valor programático, o ca-
pítulo V da Constituição Dog-
mática Lumen Gentium, in-
titulado ‘Vocação Universal à
Santidade’. (...) O dom [de
santidade concedido à Igre-
ja] gera, por sua vez, um dever
que há de moldar a existência
cristã inteira: ‘Esta é a vonta-
de de Deus: a vossa santifica-
ção’ (1 Tes 4,3). É um com-

promisso que diz respeito não
apenas a alguns, mas ‘os cris-
tãos de qualquer estado ou or-
dem são chamados à plenitu-
de da vida cristã e à perfeição
da caridade’ (...) Como expli-
cou o Concílio, este ideal de
perfeição não deve ser objeto
de equívoco, vendo nele um ca-
minho extraordinário, percor-
rível apenas por algum ‘gênio’
da santidade. Os caminhos da
santidade são variados e apro-
priados à vocação de cada
um” (3).

São Paulo é incansável em
frisar a necessidade da per-
feição sem limites, como subs-
tância da vocação do cris-
tão: “Bendito seja Deus e Pai
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com toda
a bênção espiritual do Céu em
Cristo, assim como n’Ele mes-
mo nos acolheu antes da cria-
ção do mundo, por amor, pa-
ra sermos santos e imaculados
diante d’Ele ...” (Ef 1, 3-4).
É comum, ao longo de suas
Epístolas, encontrarmos uma
verdadeira sinonímia entre

Os homens só encontram a
felicidade quando procuram

o fim para o qual foram
criados: a santidade
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O Mar da Galiléia visto do monte das Bem-aventuranças



os termos “cristão” e “santo”,
tal era o seu empenho neste
particular (4).

Deus é infinito. Portanto,
quem é chamado a amá-Lo
tem por fim último um Ser
ilimitado. O amor nosso é
uma potência criada com as-
piração por Deus, e por isso
diz Santo Agostinho: “Nos-
sos corações foram criados pa-
ra Vós e só em Vós repousam”,
ou seja, a própria potência
do amor em si mesma visa o
infinito. Por isso afirma São
Francisco de Sales: “A medi-
da de amar a Deus, consiste em
amá-Lo sem medida”.

O próprio Jesus, com divi-
na radicalidade, assim reforça
o Mandamento dado a Moi-
sés: “Amarás o Senhor teu
Deus com todo o teu coração,

com toda a tua alma, com to-
do o teu entendimento e com
todas as tuas forças” (Mc 12,
30). Daí se conclui termos o
dever de buscar o fim em to-
da a sua amplitude, e de em-

pregar, para atingi-lo, todos
os meios ao nosso alcance.

Ademais, toda vida, tam-
bém a sobrenatural, é susce-
tível de progresso, e tem em si
uma força dinâmica que bus-
ca seu desenvolvimento. No
que diz respeito ao nosso cor-
po, esse processo se verifica

instintiva e prazeirosamen-
te. Quanto ao espírito, porém,
é indispensável a aplicação
de nossa inteligência e de nos-
sa vontade, a fim de coope-
rarmos com a graça de Deus.

IV — AS BEM-
AVENTURANÇAS

Feitas essas considerações,
passemos a analisar com va-
gar os diversos versículos do
Evangelho deste domingo.

Descendo com eles,
parou numa planície.
Estava lá um grande
número de seus
discípulos e uma
grande multidão de
povo de toda a
Judéia, de Jerusalém,
do litoral de Tiro e
de Sidônia (v. 17)

De todas as partes acor-
riam os enfermos e curiosos,
uns para serem libertos de
seus males, outros para com-
provar a realidade da fama
de Jesus, que se espalhara. 

E por que não subiram to-
dos para encontrar-se com
Jesus no cimo do monte? São
Beda, o Venerável, assim nos
explica: “Rara vez se observa-

rá que as turbas tenham segui-
do Jesus até as alturas, ou que
Ele tenha curado algum enfer-
mo no cimo de monte; senão
que, uma vez curada a febre
das paixões e acesa a luz da
ciência, devagar sobe-se até o
cume da perfeição evangéli-
ca” (5). Por isso o Divino Mes-

tre desce com os Apóstolos
recém-eleitos para estar com
a multidão que O aguardava.

Levantando os 
olhos para seus
discípulos... (v. 20)

São variadas as interpre-
tações dos autores a propó-
sito desse gesto de Jesus. Pe-
la própria narração de Lucas,
tem-se a impressão de esta-
rem os discípulos localizados
num plano mais alto que o
da multidão e como talvez de-
sejasse oferecer àquela gen-
te um certo exemplo, apesar
de estar falando a todos, fi-
xa seu olhar nos Apóstolos.

“Bem-aventurados
vós os pobres, porque
vosso é o Reino de
Deus” (v. 20).

A pobreza é citada em pri-
meiro lugar por ambos os
evangelistas, por ser a mãe
das outras virtudes. Como po-
deria, aliás, alguém entrar no
Reino dos Céus possuído do
amor a este mundo e aos seus
bens?

Quem é considerado “po-
bre”, segundo o Evangelho?
Lázaro possuía uma das
maiores fortunas de Israel,
entretanto era pobre de es-
pírito. E, em sentido oposto,
Judas por sua ganância, ape-
sar de pouco ou nada possuir
de bens materiais, foi traidor
por ser “rico” (de espírito).

Matéria não faltaria para
escrevermos um longo trata-
do sobre este versículo 20, e
numerosos são os autores
conceituados que discorrem
com precisão de conceitos a
respeito dessa bem-aventu-
rança. Para os efeitos deste
artigo, basta focalizar o quan-
to a riqueza ou a pobreza

Jesus começa e termina o
enunciado das Bem-
aventuranças com a

promessa do Reino dos Céus

Lázaro possuía uma das maiores fortunas de Israel, 
entretanto era pobre de espírito 

(Ressurreição de Lázaro, catedral de Autun, França)
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devem ser assumidas como
meios de atingir a santidade.
O importante não é ter ou
não dinheiro. A questão se
põe em como dispor dele para
adquirir o “Reino de Deus”.

O grande mal de todos os
tempos é o de almejar a for-
tuna por puro gozo da vida,
e não para melhor servir a
Deus. E, debaixo desse pris-
ma, não vem ao caso ser rico
ou pobre, porque o primei-
ro desprezará o segundo, es-
te invejará o outro e ambos
incorrerão na sentença con-
tida no versículo 24: “Mas ai
de vós, os ricos, porque tendes
já a vossa consolação”.

Por essa razão, é absoluta-
mente preferível nada pos-
suir, a cometer um pecado,
ou até mesmo, a esfriar na
piedade.

Bem-aventurados os
que agora tendes
fome, porque sereis
saciados (v. 21)

O Evangelista apõe a esta
bem-aventurança a maldição
contra os que vivem na far-
tura, porque virão a ter fo-
me: “Ai de vós os que estais sa-
ciados, porque vireis a ter fo-
me” (v. 25). De onde conclui
o famoso Cornélio a Lápide
que, aqui, trata-se realmen-
te de fome de alimentos, e
não apenas algo espiritual. 

É este o mais alto grau des-
ta bem-aventurança: supor-
tar com resignação cristã —
portanto, sem revolta, sem in-
veja e sem ódio — os sacrifí-
cios decorrentes da pobreza
material, isto torna o pobre
um bem-aventurado.

Por outro lado, também
são bem-aventurados os que
têm fome de Deus. A estes úl-
timos, Deus alimentará com

a sua graça, com mais abun-
dância, na medida do desejo
de perfeição. É uma “fome”,
afirma Cornélio a Lápide, que

ao mesmo tempo alimenta
até à fartura, pois no Céu
seremos saciados de felici-
dade e glória.

Bem-aventurados os
que agora chorais,
porque haveis de rir
(v. 21)

Os pecadores encontram
sua falsa felicidade na trans-
gressão da lei de Deus. A es-
tes adverte Jesus severamen-
te, porque no dia do Juízo hão
de chorar sua condenação
eterna: “Ai de vós, os que ago-
ra rides, porque gemereis e cho-
rareis” (v. 26). Ademais, ain-
da nesta terra, apesar de sua
aparente alegria, vivem de
tristeza, pois a consciência
continuamente os acusa de
suas faltas. Ao prazer decor-
rente do pecado sempre se se-
gue o remorso pela falta co-
metida. 

Mas aqueles que choram
de arrependimento pelos pró-
prios pecados, já encontram,
na sua contrição, consolo e fe-
licidade. A experiência nos
ensina que o arrependimen-
to traz alegria, e é fruto da
graça de Deus. 

Também os que suportam
com paciência as dificuldades
são bem-aventurados, já nes-
ta vida. Pois, embora sofram
e “chorem”, a paciência al-
cançada com a graça de Deus

os envolve de suavidade e paz
de alma. Pelo contrário, os
que se mostram inconforma-
dos nas adversidades, esses

carregam no coração uma
profunda amargura.

“Bem-aventurados
sereis quando os ho-
mens vos odiarem, vos
repelirem, vos carre-
garem de injúrias e

rejeitarem o vosso
nome como infame,
por causa do Filho do
homem. Alegrai-vos
nesse dia e exultai,
porque será grande a
vossa recompensa no
Céu. Era assim que
os pais deles tratavam
os profetas. (v. 22-23)

No ser humano, o instinto
de sociabilidade é mais pro-
fundo e sensível que o de con-
servação. São numerosos os
homens que enfrentam gran-
des perigos, e a própria mor-
te, mais por pressão da socie-
dade, pelo medo do ridículo,
de serem tidos por covardes,

Judas, por sua ganância, apesar de pouco 
ou nada possuir de bens materiais, 

foi traidor por ser “rico” (de espírito)
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Os pecadores vivem de
tristeza, pois a consciência
continuamente os acusa de
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do que por autêntico heroís-
mo. 

As perseguições violentas
contra a Igreja, ao longo da
História, povoaram o Céu de
mártires e fazem pasmar de
admiração o mundo inteiro.
Às perseguições morais, é me-
nor o número dos que resis-
tem. No mundo de hoje,
quantos perdem a Fé, por não
agüentarem a pressão do am-
biente de ateísmo prático que
os envolve? E por isso, em
nossos dias, talvez seja mais
meritório proclamar a Fé
diante do riso irônico de um
círculo de pseudo-amigos, do
que o era ante o rugido das
feras no Coliseu, nos primei-
ros tempos do Cristianismo. 

Por vezes, pior ainda do
que a perseguição dos maus,
é a incompreensão dos bons. 

Mas, “ai de vós quando os
homens vos louvarem”, acres-
centa Nosso Senhor, porque
este seria o sinal de nossa fal-
ta de integridade, pois o mun-
do só aceita as meias verda-
des e a virtude frouxa, nisso
empregando uma forma en-
coberta e mais cômoda de
praticar o mal.

Jesus começa o enunciado
das bem-aventuranças com
a promessa do Reino dos
Céus, e com ela termina, pa-
ra dar a entender que tam-
bém com a prática das de-
mais se alcança o mesmo prê-
mio, deixando subentendido
o quanto elas são interliga-
das. Não basta praticar uma
delas isoladamente, despre-
zando as restantes. 

V — O SERMÃO DA
MONTANHA NOS

DIAS DE HOJE
Fundada a Igreja, com sua

progressiva expansão e pene-
tração nas capilaridades das

sociedades daqueles tempos,
Deus e sua lei foram coloca-
dos no centro da vida huma-
na, numerosos foram os que
passaram a praticar os con-
selhos evangélicos e uma no-

va era brilhou sobre a terra,
a do Cristianismo. 

E hoje, o que é feito des-
sa era? O terrorismo amea-
ça, os seqüestros se alastram,
o roubo de crianças prolife-
ra, o comércio de órgãos hu-

manos se avoluma, o crime,
os vícios e o desrespeito se im-
põem; assistimos quotidiana-
mente à expansão de ódios,
guerras intestinas e interna-
cionais, matanças de inocen-

tes, ao desaparecimento gra-
dual e progressivo do insti-
tuto da família... Enfim, quan-
to mais haveria para enume-
rar! Não estaremos nós viven-
do agora dias piores do que
os da Antiguidade?

E por que o Sermão da
Montanha não produz, ho-
je, os mesmos efeitos de ou-
trora? 

As raízes dos males atu-
ais são idênticas às dos hor-
rores da época de Jesus, que
sinteticamente assim se po-
deriam enunciar: “a finalida-
de última do homem se cum-
pre nesta terra, por isso ele
deve fruir todos os prazeres
que a vida e este mundo lhe
oferecem, pois Deus não exis-
te”. Assim sendo, continua
válido — e mais do que nun-
ca — na sua integridade, o
Sermão da Montanha. 

Qual, então, a razão des-
sa insensibilidade?

Falta à humanidade uma
graça eficaz que a faça, como
o Filho Pródigo, ter saudades
da casa paterna e querer re-
tornar às delícias das conso-
lações de quem ama verda-
deiramente a Deus, seus
Mandamentos, e ao próximo
como a si mesmo. 

Quiçá, depois de uma di-
vina intervenção, melhor
compreendendo e amando
o Sermão da Montanha, a
humanidade, convertida,
abrace como nunca a per-
feição e se torne realidade,
assim, a profecia enunciada
por Nossa Senhora em Fáti-
ma: “Por fim, o meu Imacu-
lado Coração triunfará!”

1) L.-Cl. Fillion, Vida de 
Nuestro Señor Jesucristo,
Ed. Voluntad, Madrid,
1926, t. III, p. 56.

2) J. B. Weiss, Historia Univer-
sal, Vol. III,  pp. 652-657.

3) Carta Apostólica Novo
Millennio Ineunte, 30-31.

4) Veja-se, por exemplo, Ef 4,
13;  e 1 Tess 4, 3 e 7.

5) Apud S. Tomás de Aquino,
Catena Áurea,  in Lucam.
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Quando a humanidade, convertida, abraçar a perfeição, 
se tornará realidade a promessa de Nossa Senhora em Fátima: 

“Por fim, meu Imaculado Coração triunfará” 
(Imaculado Coração de Maria, Catedral de Cuenca - Equador)

Falta à humanidade uma
graça eficaz que a faça ter
saudades da casa paterna
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m primeiro lugar — ensina o Santo Padre — não
hesito em dizer que o horizonte para o qual de-
ve tender todo caminho pastoral é a santidade.
Não era esse também o objetivo último da indul-
gência jubilar, enquanto graça especial ofereci-

da por Cristo para que a vida de cada batizado pudesse pu-
rificar-se e renovar-se profundamente? (...) Terminado o
Jubileu, volta-se ao caminho ordinário, mas apontar a san-
tidade permanece de forma mais evidente uma urgência da
pastoral. 

Um dom que gera um dever: o da
santificação

Assim, é preciso redescobrir, em todo o seu valor pro-
gramático, o capítulo V da Constituição Dogmática Lumen
Gentium, intitulado “Vocação Universal à Santidade”. Se
os padres conciliares deram tanto relevo a esta temática, não
foi para conferir um toque de espiritualidade à eclesiologia,
mas para fazer sobressair a sua dinâmica intrínseca e quali-
ficativa. A redescoberta da Igreja como “mistério”, ou seja,
como “um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do
Espírito Santo”, não podia deixar de implicar um reencon-
tro com a sua “santidade”, entendida no seu sentido funda-
mental de pertença Àquele que é o Santo por antonomá-
sia, o “três vezes Santo”. Professar a Igreja como santa sig-
nifica apontar o seu rosto de Esposa de Cristo, que a amou
entregando-Se por ela precisamente para a santificar. Este
dom de santidade, por assim dizer, objetiva é oferecido a ca-
da batizado. 

Mas o dom gera, por sua vez, um dever, que há de moldar
a existência cristã inteira: “Esta é a vontade de Deus: a vos-
sa santificação” (1 Tes 4,3). É um compromisso que diz res-
peito não apenas a alguns, mas “os cristãos de qualquer es-
tado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à
perfeição da caridade”.

Nenhum batizado pode contentar-se com
uma religiosidade superficial

A recordação desta verdade elementar, para fazer dela
o fundamento da programação pastoral que nos ocupa no
início do novo milênio, poderia parecer, à primeira vista, al-
go de pouco operativo. Pode-se, porventura, “programar”
a santidade? Que pode significar esta realidade na lógica dum
plano pastoral? 

Na verdade, colocar a programação pastoral sob o signo da
santidade é uma opção carregada de conseqüências. Signi-
fica exprimir a convicção de que, se o Batismo é um verda-
deiro ingresso na santidade de Deus através da inserção em
Cristo e da habitação do seu Espírito, seria um contra-sen-
so contentar-se com uma vida medíocre, pautada por uma
ética minimalista e uma religiosidade superficial. Perguntar
a um catecúmeno: “Queres receber o Batismo?” significa ao
mesmo tempo indagar-lhe: “Queres fazer-te santo?” Signi-
fica colocar na sua estrada o radicalismo do Sermão da Mon-
tanha: “Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste”
(Mt 5,48). 

Como explicou o Concílio, este ideal de perfeição não de-
ve ser objeto de equívoco vendo nele um caminho extraor-
dinário, percorrível apenas por algum “gênio” da santida-
de. Os caminhos da santidade são variados e apropriados à
vocação de cada um. Agradeço ao Senhor por me ter con-
cedido, nestes anos, beatificar e canonizar muitos cristãos,
entre os quais numerosos leigos que se santificaram nas con-
dições ordinárias da vida. É hora de propor de novo a todos,
com convicção, esta “medida alta” da vida cristã ordinária:
toda a vida da comunidade eclesial e das famílias cristãs de-
ve apontar nesta direção.

A santidade, 
prioridade pastoral

A santidade, 
prioridade pastoral
Na Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte”, o Papa
João Paulo II insiste na necessidade de procurar a
santidade e afirma que o Batismo coloca na estrada de
todo cristão “o radicalismo do Sermão da Montanha:
‘Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste’.”
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ENTREVISTA COM O VICE-POSTULADOR DA CAUSA DE CANONIZAÇÃO

Bem-Aventurados Jacinta e Francisco,
a um passo da canonização

Bem-Aventurados Jacinta e Francisco,
a um passo da canonização

Arautos do Evangelho: Que
conclusões se podem tirar, dessa
canonização, para o futuro da
Igreja? 

Pe. Luís Kondor: A conclusão mais
importante talvez seja o que foi dito
pelo Concílio Vaticano II: “Todos os
batizados são chamados à santidade”.
Sem exceção. Até mesmo as crianças. 

AE: Três rústicos pastorzinhos
escolhidos para transmitir ao
mundo uma mensagem...

Pe. LK: As aparições do Anjo e de
Nossa Senhora a estas crianças têm de-
talhes desconhecidos para muita gen-
te. Por exemplo, dizem os livros que
Lúcia via, ouvia e falava com Nossa
Senhora; Jacinta via e ouvia, mas não
falava, e Francisco só via. Contudo, não
é bem assim. Francisco também ouviu
o que o Anjo e Nossa Senhora disse-
ram, mas não entendeu o significado
daquelas palavras. O mesmo aconte-

ceu, por vezes, à Jacinta. Narro, a este
propósito, dois casos pitorescos.

Nossa Senhora disse que a Rússia es-
palharia os seus erros pelo mundo in-

teiro. Segundo contou recentemente a
Irmã Lúcia em minha presença, um dia
o Francisco, com a sua “grande sabe-
doria”, veio dizer-lhe: “Ó Lúcia, já sei

Todos nos recordamos com emoção e alegria da beatificação de Francisco e Jacinta
em Fátima, no dia 13 de Maio de 2000. O que falta agora para serem canonizados?
Qual a lição destas santas crianças para nós? Em entrevista à Revista Arautos, o Pe.
Luís Kondor, vice-postulador da causa de canonização, esclarece estas e outras
interessantes questões.

Vítor Domingues
de Lisboa
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Pe. Luís Kondor durante a entrevista, com o representante 
dos Arautos do Evangelho
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o que quer dizer Rússia. É que o tio Joa-
quim tem uma mula chamada Russa...”

Jacinta, conversando mais tarde com
um sacerdote em Lisboa, disse: “Pa-
dre, o mal que leva as pessoas ao infer-
no é o pecado da carne. Então, acho
que toda a minha família vai para o
Céu. Nós quase nunca comemos car-
ne, só peixe!” 

AE: Isto pode dificultar aos
católicos acreditarem na
Mensagem de Fátima?

Pe. LK: Pelo contrário. Sem terem
percebido grandes verdades, estas crian-
ças transmitiram-nos algo muito profun-
do. Segundo os professores da Univer-
sidade Gregoriana, esta é a maior pro-
va da sobrenaturalidade de toda a men-
sagem de Nossa Senhora e do Anjo.

Um professor de teologia de San-
tarém, grande divulgador das aparições
de Lourdes, declarou-se decidido a de-
nunciar “a grande impostura” de Fáti-
ma. Foi conversar com os três peque-
nos videntes e, diante de tanta sinceri-
dade, converteu-se. 

AE: Por que um só processo de
canonização para os dois? 

Pe. LK: No início, demos entrada
em dois processos de beatificação sepa-
rados. Foi escrito um livro para cada
um. A Santa Sé exigia um milagre para
cada um. No entanto, os dois ficaram
tão ligados na sua missão, que hoje a
gente os considera como se fossem um
só. Pois ninguém pode falar na Jacinta
sem pensar no Francisco, e vice-versa. 

AE: Quando se reza a um, reza-se
aos dois...

Pe. LK: Há três anos e meio, esteve
aqui em Fátima um casal de portugue-
ses residentes na Suíça, para pedir a cu-
ra do filho que havia nascido com dia-
betes e ainda não tinha um ano de ida-
de. A aldeia inteira pediu pelo menino,
rezando ora à Jacinta, ora ao Francis-
co. Não havia diferença. Ao pedir o mi-
lagre, faziam-no através dos dois. O me-
nino foi curado no dia 13 de Maio de

2000, dia da beatificação dos pastorzi-
nhos. Agora é necessário comprovar o

milagre. O médico pediatra declara que
a cura não tem explicação. Toda a docu-

mentação já foi entregue na Congrega-
ção para a Causa dos Santos, em Roma.

AE: Há muitos casos como este?

Pe. LK: No final de dezembro de
2003, o mesmo casal voltou a Fátima,
junto como a equipe de uma TV alemã,
para fazer uma reportagem sobre esse
milagre. Curiosamente, entrou em se-
guida uma médica de Torres Novas,
vinda de Peniche, para contar um mi-
lagre ocorrido com a sua sobrinha de 8
anos, obtido também por intercessão

“Todos os 
batizados 

são chamados à
santidade” 

(Concílio Vaticano II)

Francisco e Jacinta no período das aparições
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de Francisco e Jacin-
ta. Mas isto é diário,
são pelo menos cinco
casos de milagres por
dia. 

AE: Sinal de
grande fama de
santidade!

Pe. LK: Registra-
mos, desde 1º de ja-
neiro até 31 de dezem-
bro de 1989, todas as
cartas que narravam
graças recebidas. Tive-
mos, num ano, mil ca-
sos, em todo o mundo.
Em Roma, ficaram
impressionados, pois
isso nunca tinha acon-
tecido. Aqui se vê que
o mais importante não
é o milagre, mas sim a
fama de santidade atin-
gível na Igreja. Por
exemplo, foi escrito
aos bispos do mundo
inteiro e 300 responderam que em sua
diocese há pessoas com devoção aos
pastorzinhos. Mas todas estas comuni-
cações de graças não são mais neces-
sárias. Para a canonização, basta ape-
nas mais um milagre. O Papa aceitou
que um só será suficiente para cano-
nizar os dois.

AE: Qual a virtude principal de
cada um deles?

Pe. LK: Cada qual tem o seu caris-
ma. Jacinta foi uma menina que se de-
dicou à oração e teve uma caridade mui-
to grande, com uma vida de sacrifícios
para salvar os pecadores, para evitar que
as almas caiam no inferno. Por exem-
plo, ela sofreu pelo Santo Padre ex-
plicitamente, e os outros não. 

Francisco não queria sequer pensar
no inferno, muito menos nos demô-
nios. Certa vez, quando estava em me-
ditação, pois era um autêntico místico,
viu-se lutando contra o diabo. Ele pôs-
se a rezar e pensou na tristeza que o

pecado provoca em Deus, Nosso Se-
nhor. Ele, por exemplo, sentia a reali-
dade do pecado, com uma profundida-
de inteiramente mística. Em momen-

tos de contemplação, costumava falar
com Jesus. Por aí se vê a grandeza da
alma de Francisco.

Quanto a Lúcia, Nossa Senhora dis-
se: “Eu venho buscar o Francisco e a
Jacinta primeiro. Tu ficarás mais tem-
po para difundir a devoção ao Imacu-
lado Coração de Maria”. Mas, ela nun-

ca imaginaria chegar
aos 96 anos... 

AE: O que devemos
esperar com a
canonização dos
pastorzinhos?

PLK: Essa canoni-
zação será um convite
a todos para assimila-
rem o que eles fizeram
durante toda a sua vi-
da, tanto interior co-
mo exteriormente, pa-
ra se tornarem autên-
ticos santos, amando
Jesus, Nossa Senhora
e a Santa Eucaristia.
O Papa quer que a luz
dos pastorzinhos bri-
lhe nas famílias nova-
mente unidas e que
aprendamos a rezar co-
mo eles. Os três pas-
torzinhos tinham o cos-
tume, por exemplo, de
acordar várias vezes

durante a noite para rezar a oração en-
sinada pelo Anjo.

AE: Pode demorar muito ainda a
canonização?

Quando em 1935 trouxeram o caixão
de Jacinta, a Irmã Lúcia afirmou estar
convencida de que Deus lhe concede-
ria a auréola da santidade, pois foi ela
quem recebeu as maiores graças e cor-
respondeu com heroísmo, tanto no es-
pírito de oração, como de sacrifício, pe-
la conversão dos pecadores. Estas pala-
vras da Irmã Lúcia estão próximas de se
realizarem. Em muitos lugares — como
em Alverca, na região metropolitana de
Lisboa mesmo, ou em Varsóvia, na Polô-
nia, entre outros — estão sendo edifica-
das igrejas em honra dos pastorzinhos.

Esperemos que, à luz desta canoni-
zação, sejam cada vez mais atendidos
os pedidos feitos por Nossa Senhora
em Fátima, para chegar finalmente o
dia bendito de seu triunfo sobre os co-
rações e o mundo.

O Papa quer que 
a luz dos

pastorzinhos 
brilhe nas 

famílias e que
aprendamos a 

rezar como eles

Basílica de Nossa Senhora de Fátima
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Redenção
encontra
seu pre-
lúdio nas
admiráveis

ações divinas do Antigo Tes-
tamento e foi cumprida por
Cristo Senhor, de modo es-
pecial por intermédio do
Mistério pascal da sua sa-
grada Paixão, Ressurreição
da morte e gloriosa Ascen-
são. Todavia, ela precisa ser
não apenas anunciada, mas
também realizada, e é isto
que acontece “por meio do
Sacrifício e dos Sacramentos,
em torno dos quais gravita
toda a vida litúrgica”. Cristo
torna-se especialmente pre-
sente nas ações litúrgicas, as-
sociando a Igreja a Si mes-
mo. Cada celebração litúrgi-
ca é, pois, obra de Cristo Sa-
cerdote e do seu Corpo Mís-

tico, “culto público integral”,
da qual se participa como
um antegozo da Liturgia da

Jerusalém celestial. Por este
motivo, “a Liturgia é o ápi-
ce para o qual tende a ação

da Igreja e, ao mesmo tem-
po, a fonte de onde proma-
na toda a sua virtude”. (...)

A VOZ DO PAPA

Cristo torna-se presente 
nas celebrações litúrgicas
Cristo torna-se presente 
nas celebrações litúrgicas

AA

Compreender a Liturgia como “caminho de santidade”, “fonte e ápice da vida
eclesial” e “arte da oração” — são ensinamentos de João Paulo II na Carta
Apostólica Spiritus et Sponsa, na qual o atual Papa põe em realce as normas
estabelecidas por Paulo VI, há 40 anos, com a promulgação da Constituição
Sacrosanctum Concilium. 
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O Papa João Paulo II na Sala Clementina, se dirigindo ao corpo diplomático
acreditado junto à Santa Sé, em 12 de janeiro último



Caminho de santidade
O Concílio justamente

afirma que cada ato litúrgi-
co “é ação sagrada por ex-
celência, e nenhuma outra
ação da Igreja iguala sua
eficácia da mesma forma e
em igual nível”. Ao mesmo
tempo, o Concílio reconhe-
ce que “a sagrada Liturgia
não esgota toda a ação da
Igreja”. Com efeito, por um
lado a Liturgia supõe o anún-
cio do Evangelho e, por ou-
tro, exige o testemunho cris-
tão na História. O mistério
proposto na pregação e na
catequese, acolhido com fé
e celebrado na Liturgia, de-
ve plasmar toda a vida dos
fiéis, que são chamados a
tornar-se arautos da mesma
no mundo. 

Além disso, a propósito
das diversas realidades im-
plicadas na celebração litúr-
gica, a Constituição dedica
uma atenção especial à im-
portância da música sacra.
O Concílio exalta-a, indican-
do-lhe como finalidade “a
glória de Deus e a santifica-
ção dos fiéis”. Efetivamen-
te, a música sacra constitui
um instrumento privilegia-
do para facilitar a partici-
pação ativa dos fiéis na ação
sagrada, como já desejava o
meu venerado predecessor
São Pio X, no Motu Proprio
Tra le sollecitudini (...).

À distância de quarenta
anos, é oportuno verificar o
caminho percorrido. (...) “A
Liturgia é vivida como ‘fon-
te e ápice’ da vida eclesial,
segundo o ensinamento da
Sacrosanctum Concilium?”
A redescoberta do valor da
Palavra de Deus, que a re-
forma litúrgica levou a ca-
bo, encontrou uma ressonân-

cia positiva no contexto das
nossas celebrações? Até que

ponto a Liturgia entrou na
vida concreta dos fiéis e mar-

ca o ritmo de cada comu-
nidade? Ela é compreendi-

da como um caminho de
santidade, força interior do

dinamismo apostólico e do
caráter missionário da Igre-
ja? (...) 

A celebração litúrgica ali-
menta a vida espiritual dos
fiéis. É a partir da Liturgia
que deve ser atuado o prin-
cípio que pude enunciar na
Carta Apostólica Novo mil-
lennio ineunte: “Há necessi-
dade de um cristianismo que
se destaque principalmente
pela arte da oração”. A Sa-
crosanctum Concilium inter-
preta profeticamente esta ur-
gência, estimulando a comu-
nidade cristã a intensificar a
vida de oração não apenas
através da Liturgia, mas tam-
bém dos “exercícios de pie-
dade”, contanto que estes
sejam realizados em harmo-
nia com ela, dela derivem e
para ela conduzam. (...)

Resposta profunda 
e eficaz ao 
anseio do encontro
com Deus

Olhando para o futuro,
vários são os desafios que a
Liturgia é chamada a enfren-
tar. Com efeito, durante es-
tes quarenta anos a socie-
dade passou por profundas
transformações, algumas das
quais põem vigorosamente
à prova o compromisso ecle-
sial. Temos à nossa frente
um mundo em que, também
nas regiões de antiga tradi-
ção cristã, os sinais do Evan-
gelho se vão atenuando. Che-
gou o tempo de uma nova
evangelização. E a Liturgia é
interpelada diretamente por
este desafio. 

À primeira vista, ela pa-
rece ter sido posta de lado,
por uma sociedade ampla-
mente secularizada. Contu-
do, é certo que, apesar da
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Na Eucaristia nos é concedido unir-nos ao sacrifício 
de Cristo e alimentar-nos do seu 

Corpo e Sangue (vitral da catedral de Dijon, França)

“Há necessidade de um
cristianismo que se 

destaque principalmente 
pela arte da oração”



secularização, no nosso tem-
po sobressai de muitas for-
mas uma renovada necessi-
dade de espiritualidade. Co-
mo deixar de ver nisto uma
prova de que, no íntimo do
homem, não é possível anu-
lar a sede de Deus? (...) 

Diante deste anseio pelo
encontro com Deus, a Litur-
gia oferece a resposta mais

profunda e eficaz. E fá-lo es-
pecialmente na Eucaristia,
na qual nos é concedido unir-
nos ao sacrifício de Cristo e
alimentar-nos do seu Corpo
e Sangue. (...) 

A insubstituível
tarefa dos Bispos:
discernimento e
orientação 

Um aspecto que é preci-
so cultivar cuidadosamente
em nossas comunidades é a
experiência do silêncio. Te-
mos necessidade dele “pa-
ra acolher nos nossos cora-
ções a plena ressonância
da voz do Espírito Santo, e
para unir estreitamente a
oração pessoal à Palavra de
Deus e à voz pública da
Igreja”. Numa sociedade
que vive de maneira cada
vez mais frenética, muitas
vezes atordoada pelos ruí-
dos e perdida no efêmero,
é vital redescobrir o valor
do silêncio. (...) Entre os
seus diversos momentos e

sinais, a Liturgia não pode
minimizar o silêncio. 

Através da introdução nas
várias celebrações, a pasto-
ral litúrgica deve incutir o
gosto pela oração. (...) Na
educação para a oração e,
especialmente, na promoção
da vida litúrgica, a tarefa dos
Pastores é insubstituível. Ela
implica um dever de discer-

nimento e de orientação. (...)
Através da orientação dos
Pastores realiza-se, sobretu-
do, um princípio de “garan-
tia”, previsto pelo desígnio
de Deus sobre a Igreja e ele
mesmo governado pela as-
sistência do Espírito Santo.
A renovação litúrgica reali-
zada ao longo destas déca-
das demonstrou a possibili-
dade de unir uma norma que
assegure à Liturgia sua iden-
tidade e seu decoro, a espa-
ços de criatividade e de adap-
tação que a aproximem das
exigências específicas das vá-
rias regiões, situações e cul-
turas. Não respeitando as
normas litúrgicas, chega-se
às vezes a abusos até mesmo
graves, que ofuscam a ver-
dade do mistério e criam des-
concerto e tensões no meio
do Povo de Deus. Estes abu-
sos nada têm a ver com o
autêntico espírito do Con-
cílio e devem ser emenda-
dos pelos Pastores com uma
atitude de determinação pru-
dente.

A IGREJA TEM UMA
ESTRUTURA HIERÁRQUICA
Os pastores têm a tarefa de formar, gover-

nar e santificar o Povo de Deus, enquanto os
fiéis leigos, juntamente com eles, tomam par-
te ativa na missão da Igreja, numa constante
coordenação de esforços e no respeito pelas
vocações e pelos carismas específicos. 

(...) No exercício de sua função, os legíti-
mos pastores nunca devem ser considerados
como simples executores de decisões surgi-
das por maioria na assembléia eclesial. A es-
trutura da Igreja não pode ser concebida con-
forme modelos políticos meramente huma-
nos. A sua constituição hierárquica fundamen-
ta-se sobre a vontade de Cristo e, como tal,
faz parte do “depositum fidei”, que deve ser
conservado e transmitido integralmente ao
longo dos séculos. 

(Discurso aos participantes da Assembléia
Plenária da Congregação para o Clero, 10 de
janeiro de 2004)

“É IMPORTANTE 
QUE O ESTADO PRESTE

AJUDA À FAMÍLIA” 
Senhor Embaixador, Vossa Excelência re-

alçou o papel fundamental da família, hoje in-
sidiada, segundo a opinião de muitos, por um
mal-entendido sentido dos direitos. A Cons-
tituição italiana recorda e tutela a centralida-
de desta “sociedade natural fundada no ma-
trimônio” (art. 29). Por isso, é tarefa dos gover-
nantes promover leis que favoreçam a sua vi-
talidade. A unidade desta célula primordial e
fundamental da sociedade precisa ser tutela-
da; a família espera também auxílios de cará-
ter social e econômico que são necessários pa-
ra o cumprimento da sua missão. Ela está cha-
mada a desempenhar uma importante mis-
são educadora, formando pessoas maduras e
ricas de valores morais e espirituais que sai-
bam viver como bons cidadãos. É importante
que o Estado preste ajuda à família, sem ja-
mais sufocar a liberdade de opção educativa
dos pais e apoiando-os nos seus direitos ina-
lienáveis e nos seus esforços para a consoli-
dação do núcleo familiar. 

(Discurso ao novo embaixador da Itália
junto à Santa Sé, 9 de janeiro de 2004)

O desrespeito das normas
litúrgicas pode levar 

a abusos que ofuscam a 
verdade do mistério, e criam

desconcerto e tensões
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evangelização do Japão
teve início em 15 de
agosto de 1549, quan-
do São Francisco Xa-
vier pisou pela primei-

ra vez o solo nipônico e começou a per-
fumá-lo com o odor de suas virtudes e
dons admiráveis. 

Inicialmente os jesuítas, e, algumas
décadas após, os franciscanos, empreen-
deram com vigor e coragem a obra da
salvação dos gentios japoneses. Empol-
gantes lances e dolorosas decepções, a
par de conversões espetaculares, acom-
panharam passo a passo esses valentes
soldados de Cristo. Em menos de meio
século, eram já cerca de 300 mil cristãos
no Império do Sol Nascente, e esse nú-
mero tendia a aumentar cada vez mais. 

Porém, a missão progredia em am-
biente hostil à Fé, num país conturba-
do pela guerra civil. Sua reunificação,
iniciada por um senhor feudal chama-
do Nobunaga, estava em processo de

consolidação. Mas, com a súbita morte
deste em 1582, seu sucessor, Hideyo-
shi, submeteu a nação a um despótico
governo baseado na força das armas.

De início, Hideyoshi não perseguiu
os católicos. Com o passar do tempo,
porém, percebeu que seus vassalos con-
vertidos ao Catolicismo — muitos dos
quais ocupavam postos de destaque no
exército — constituíam um empecilho
para a realização de seus desígnios di-
tatoriais; e que a Lei de Deus era um
obstáculo para os seus desmandos mo-
rais. 

Em conseqüência, assinou em 1587
um decreto de expulsão dos missioná-
rios. Devido às medidas de prudência
tomadas pelos jesuítas, essa iníqua de-
cisão não foi executada. Não só perma-
neceram lá os filhos de Santo Inácio,
mas, a partir de 1593, começaram a
chegar missionários franciscanos pro-
venientes das Filipinas, intensificando-
se mais ainda a obra de evangelização.

Ambição e intrigas fazem
desencadear a perseguição 

Infelizmente, o ambiente político es-
tava muito perturbado por intrigas, co-
biças comerciais e maquinações dos ini-
migos da Religião cristã. E tudo pres-
sagiava uma violenta perseguição do
Governo imperial.

Nessas delicadas circunstâncias, deu-
se em 1596 o lamentável incidente do
naufrágio do galeão espanhol San Fe-
lipe, no litoral japonês. Tendo ficado
sem leme, devido à tempestade, a nau
encalhou e começou a afundar. A tripu-
lação e os passageiros, missionários fran-
ciscanos vindos das Filipinas, foram sal-
vos em pequenos barcos. Houve tem-
po também para retirar toda a carga,
constituída de preciosos tecidos de se-
da. 

Hideyoshi enviou um agente gover-
namental, Masuda, para inspecionar e
avaliar essas mercadorias. Este retor-

A palavra Nagasaki traz logo à memória a arrasadora bomba atômica
lançada contra ela no final da Segunda Guerra Mundial. Poucos sabem,
entretanto, que esta cidade foi também palco do heróico testemunho de
numerosos mártires da Fé. 

Oscar Macoto Motitsuki 

AA

Os 26 mártires de
Nagasaki,

glória da Cristandade
japonesa

Os 26 mártires de
Nagasaki,

glória da Cristandade
japonesa



nou com duas informações. A primei-
ra, bem objetiva: o valor da carga era
suficiente para revigorar as exauridas
finanças do ditador. A segunda, de fon-
te bastante duvidosa: o piloto da nave
lhe teria confidenciado que, nas conquis-
tas espanholas, a pregação missionária
precedia e preparava o terreno para a
invasão militar. 

Isso serviu de pretexto para Hide-
yoshi, já predisposto pelas intrigas dos
bonzos, mudar radicalmente sua ati-
tude de contemporização. Mandou
prender os franciscanos e confiscar as
mercadorias do galeão. Pouco tempo
depois, ordenou o cerco das casas dos
missionários em Osaka e Kyoto.

Humilhação transformada
em triunfo

A missão franciscana tinha como
centro de irradiação a Igreja de Nossa
Senhora dos Anjos, em Kyoto, então
Capital imperial. Lá foram presos em
2 de janeiro de 1597 os missionários: o
Superior, Frei Pedro Batista; os padres
Martín Loynaz de la Ascensión e Fran-
cisco Blanco de Galicia; o clérigo Fili-
pe de Jesús e os irmãos leigos Francis-
co de San Miguel e Gonçalo García.
Junto com eles, quinze nipônicos con-
vertidos, entre os quais vários catequis-
tas e três coroinhas, chamados Luís Iba-
raki, Antônio e Tomás Kozaki. 

Em Osaka foram encarcerados os
catequistas João de Goto e Tiago Ki-
sai, e um noviço jesuíta chamado Pau-
lo Miki. De senhorial origem, este últi-
mo nascera em 1568 e trabalhava com
o Superior Provincial em Nagasaki. Pre-
gador exímio, fazia intenso apostolado.
Mais tarde, na prisão, os três tiveram o
gáudio de serem oficialmente recebi-
dos na Companhia de Jesus.

Os 24 prisioneiros foram reunidos
numa praça pública de Kyoto, onde os
algozes cortaram a orelha esquerda de
cada um deles. Em seguida, transpor-
taram-nos, cobertos de sangue, em pe-
quenas carroças, para serem escarne-
cidos pela população. 

Porém, as rudes carroças da ignomí-
nia transformaram-se em tribuna de

glória. No trajeto de Kyoto a Nagasaki,
os mártires eram recebidos em triunfo
pelos fiéis das aldeias católicas. Inu-
meráveis e comoventes conversões se
deram ao longo dos caminhos e dos lu-
garejos por onde passaram.

Um velho pai estimula o filho
a morrer com alegria

No dia 8 de janeiro de 1597, Hide-
yoshi assinou o decreto de condenação
à morte desses 24 heróis da Fé, por mo-
tivos exclusivamente religiosos. A eles
se juntaram mais tarde dois outros que
os haviam acompanhado no trajeto.

Hanzaburo Terazawa, irmão do go-
vernador de Nagoya, recebeu de Hide-
yoshi a ordem de executar todos os
prisioneiros e foi encontrá-los num lu-
garejo próximo dessa cidade. 

Quando viu Luís Ibaraki, ficou em
extremo embaraçado. Sentindo-se res-
ponsável pela morte de uma inocente
criança, ofereceu-lhe a liberdade, se ele

quisesse entrar a seu serviço. O meni-
no deixou a decisão a cargo de Frei Pe-
dro Batista. Este respondeu em senti-
do afirmativo, com a condição de que
lhe fosse permitido viver como católi-
co. 

Hanzaburo não contava com essa
resposta. Após alguns instantes de per-
plexidade, replicou que, para continuar
vivo, Luís deveria renegar a Fé católi-
ca. 

“Nessas condições, não vale a pena
viver” — treplicou o decidido coroinha. 

Outra forte emoção apossou-se de
Hanzaburo, ao descobrir entre os pri-
sioneiros seu velho conhecido Paulo
Miki. Nos antigos tempos, havia ele as-
sistido a algumas de suas aulas de cate-
cismo. Quantas recordações remoeram
seu espírito!

Vendo-o assim comovido, Paulo Mi-
ki aproveitou a oportunidade para lhe
pedir três favores, os quais dificilmen-
te poderiam ser negados: que a execu-
ção fosse na sexta-feira, e lhes permi-
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De esquerda à direita, São João de Goto, São Paulo Miki 
e São Tiago Kisai (igreja de Santo Inácio, Paris).
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tisse antes confessar-se e assistir à San-
ta Missa. Hanzaburo consentiu, mas
depois, receando a reação do tirânico
Hideyoshi, voltou atrás. 

Por sua ordem, ergueram-se 26 cru-
zes numa colina perto de Nagasaki. 

Na manhã de 5 de fevereiro, a cami-
nho do local do suplício, o catequista
João de Goto viu aproximar-se seu ve-
nerável pai. Como despedida, vinha ele
demonstrar ao filho como não há coisa
mais importante do que a salvação da
alma. Após estimular o jovem a ter mui-
to ânimo e fortaleza de alma, exortan-
do-o a morrer alegremente, pois mor-
ria a serviço de Deus, acrescentou que

também ele e sua mãe estavam dispos-
tos a derramar o sangue por amor de
Cristo Jesus, se necessário fosse. 

A graça do martírio atrai os
cristãos japoneses

Chegando ao alto da colina, os 26
mártires foram fortemente amarrados
nas cruzes preparadas com antecedên-
cia. Em torno deles aglomeravam-se
cerca de quatro mil fiéis, muitos dos
quais querendo ser também crucifica-
dos! Um problema inesperado para os
embrutecidos soldados pagãos, que

foram obrigados a usar de vio-
lência para... poupar a vida
desses cristãos tão profunda-
mente tocados pela graça do
martírio.

Frei Martín entoou então
o Cântico de Zacarias, “Ben-

dito seja o Senhor Deus
de Israel, porque visi-
tou e fez a redenção

do seu povo”, enquanto
Frei Gonçalo recitava o “Misere-

re”. Outros cantavam o “Te Deum”.
Os padres jesuítas Francisco e Pá-

sio, enviados pelo Provincial de Na-
gasaki, os exortavam a permanecer

firmes na Fé. 
O menino Luís Ibaraki bradou alto

e com voz firme: “Paraíso! Paraíso! Je-
sus, Maria!” Em um instante, todos os
presentes gritavam a plenos pulmões:
“Jesus, Maria! Jesus, Maria!” 

O primeiro a consumar o martírio
foi Frei Filipe de Jesús. Seu corpo es-
tremeceu ao receber os tremendos gol-
pes de duas lançadas que lhe perfu-
raram o peito, do qual jorrou o sangue
copiosamente. 

O pequeno coroinha Antônio pediu
ao Pe. Batista para entoar o “Laudate

pueri Dominum” (Louvai, meninos, ao
Senhor). Este, porém, estando em pro-
funda contemplação, nada ouvia. An-
tônio, então, iniciou sozinho o cântico,
mas foi interrompido pelas lançadas
que traspassaram seu coração infantil. 

Do alto da cruz, o Irmão Paulo Miki
não cessava de encorajar, com divina
eloqüência, os companheiros. Sua al-
ma já prelibava o Céu. 

Os golpes mortais das lanças foram
sucedendo-se, um após outro, abrindo
as portas do Paraíso aos felizes mártires.
O último a expirar foi o Padre Francis-
co Blanco. 

Na tarde desse mesmo dia, o Bispo
de Nagasaki e os padres jesuítas, que
não puderam assistir ao martírio devi-
do à proibição de Hanzaburo, foram
venerar os corpos dos santos mártires,
cujo sangue havia sido piedosamente
recolhido pelos católicos, como pre-
ciosa relíquia. 

Decorridos 30 anos, em 1627, o Pa-
pa Urbano VIII reconheceu oficial-
mente seu martírio. E o Bem-Aventu-
rado Pio IX os canonizou em 8 de ju-
nho de 1862. 

A colina da execução ficou conheci-
da como Monte dos Mártires e tornou-
se centro de peregrinação. Nela, inu-
meráveis outros católicos foram dego-
lados ou queimados vivos, durante a
dura e cruel perseguição que se pro-
longou por quatro décadas, até culmi-
nar no levante de Shimabara, em 1638,
onde morreram 37 mil cristãos. 

Com isto, ficou quase totalmente
exterminado o Cristianismo em solo
nipônico. Mas o sangue de tantos mi-
lhares de mártires não correu em vão.
Unido ao Preciosíssimo Sangue de Je-
sus, ele fecunda, não apenas o solo do
Japão, mas o de todas as nações onde
incontáveis missionários anunciaram e
anunciarão o Evangelho, ao longo dos
séculos. E seu exemplo comove e ani-
ma até hoje quem lê a história de sua
morte sublime. 

Formam eles uma esplendorosa co-
roa de glória sobre a fronte sacrossan-
ta da Rainha dos Mártires.

São Gonçalo Garcia, irmão
leigo franciscano
martirizado em Nagasaki
(imagem que se venera 
na igreja de São Gonçalo, 
em São Paulo)
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A glória de João NinguémA glória de João Ninguém
O mais miserável dos homens recebeu a
mais alta das recompensas. De onde veio
tão inapreciável benefício?

Ignacio Montojo

á poucos dias,
encontrava-
me rezando o
Rosário numa

igreja de São Paulo, quan-
do, sem me dar conta, in-
terrompi a oração para ana-
lisar um personagem que
acabava de entrar.

Pobremente vestido, seu
andar e seu rosto denotavam

um homem maltratado pelos
anos e por duros sofrimentos.

Tudo nele indicava o que no mun-
do de hoje se chama um “fracassa-
do na vida”, ou, em outros termos,
um “João Ninguém”: sem dinheiro,

sem saúde, sem prestígio, talvez sem
amigos.

Tomado de compaixão pelo pobre
homem, notei com alegria que, ao pas-
sar diante do Tabernáculo, dobrou ele
um dos joelhos e fez pausadamente o
sinal-da-cruz. Pensei com meus botões:
“Pelo menos é batizado, tem fé, é um
membro da Santa Igreja.”

E mal terminei essa cogitação, dei-
me conta do paradoxo nela inserido:
“Pelo menos... é batizado!!!”

Quando, certo dia, um sacerdote
derramou água sobre a cabeça deste
pobre João Ninguém e disse: “Eu te
batizo, em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo”, algo de muito especial
aconteceu na sua alma. As três divinas
pessoas da Santíssima Trindade pas-
saram a habitá-la. Tornou-se possível
para ele crer nas verdades da Santa
Igreja, esperar a recompensa demasia-

damente grande do Céu e amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo co-
mo a si mesmo. Viu-se ele transfor-
mado em filho adotivo do Rei do Uni-
verso e herdeiro de seu maravilhoso
Reino. Ficou limpo da terrível culpa de
nossos primeiros pais, o pecado origi-
nal, e abriram-se para ele as portas do
Céu.

Sim, por efeito do Batismo, todo
João Ninguém é elevado a um nível
que nem o governante mais poderoso,
o gênio mais brilhante, o filósofo mais
erudito poderiam alcançar por sua pró-
pria natureza e méritos.

E a pessoa não-batizada, em que si-
tuação está?

Imaginemos um lindo passarinho
que, entretanto, nasceu aleijado e —
coitadinho! — nunca levantou vôo.
Andou pelos campos e quiçá até traçou
um caminho reto... Mas se não voar,
que será ele em relação às outras aves?

O infortúnio desse pássaro imaginá-
rio é semelhante ao do homem não-ba-
tizado. Tal como a ave incapaz de voar,
ele tem sua finalidade truncada, ainda
que levando uma vida direita. Pois não
possui as asas da Fé, Esperança e Cari-
dade para cumprir a finalidade de todo
ser humano, isto é, “conhecer, amar
e servir a Deus e mediante isto salvar
sua alma”, conforme nos ensina Santo
Inácio.

Mas, poderíamos pensar, o que fez
esse João Ninguém para merecer tal
glória? Não haveria outros que mere-
ceriam mais? Esta é uma pergunta ba-
seada exclusivamente nos critérios hu-

manos. Ninguém recebe a graça do Ba-
tismo por merecimento próprio, mas
sim pelos méritos infinitos de Jesus
que nasceu de Maria Virgem, padeceu
sob o poder de Pôncio Pilatos e foi
crucificado para nos redimir. Quando
na Cruz Ele, “inclinando a cabeça, en-
tregou o espírito” (Jo 19, 30), conquis-
tou para João Ninguém e para a hu-
manidade inteira essa graça incomen-
surável. 

Após estas reflexões sobre a gran-
deza de todo “pobre” João Ninguém,
tabernáculo da Santíssima Trindade,
ofereci o resto do meu Rosário para
agradecer o dom imenso do Batismo,
não só a Nosso Senhor Jesus Cristo,
mas também a Maria, sua Mãe Santís-
sima, pois Ela deu seu consentimento
para que seu Filho Divino morresse
por nós, e contribuiu com suas lágri-
mas para resgatar todos os João Nin-
guém que passam despercebidos dian-
te dos “grandes” do mundo.
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Os Arautos rezam por você!Os Arautos rezam por você!

Nas capelas de suas casas, os Arautos do Evangelho rezam pela
Igreja, pelo Papa e suas intenções... e também por todos aqueles que

pediram orações. Não deixe de enviar os seus pedidos.

Hamilton Naville

Eucaristia, Maria e o
Papa — o leitor já
sabe — são as três pi-
lastras da espirituali-
dade dos Arautos do

Evangelho. Levados por seu ardente
amor a Jesus Sacramentado, fonte de
todo bem e toda graça, procuram eles
passar o maior tempo possível em ado-
ração ao Santíssimo Sacramento, seja

nas igrejas paroquiais, seja nas capelas
de suas residências.

Em várias destas, realiza-se a adora-
ção perpétua. Isto significa que, ininter-
ruptamente, 24 horas por dia, há vários
Arautos adorando a Sagrada Eucaris-
tia. Na capela da Casa-Mãe, em São
Paulo, este ato se reveste de especial
solenidade, com a Hóstia Santa expos-
ta num esplendoroso ostensório em for-

ma de cruz, símbolo de nossa Reden-
ção.

E por quais intenções rezam os Arau-
tos? Pelo Papa, pelas necessidades da
Igreja, pelos sacerdotes, amigos, ben-
feitores, por seu próprio progresso nas
vias da perfeição cristã, etc. E pelas in-
tenções de milhares e milhares de pes-
soas que lhes solicitaram orações. 

Somente pela página Web da Asso-
ciação (www.arautos.org.br), chegam
diariamente centenas de pedidos, pro-
venientes dos mais variados quadran-
tes deste nosso Brasil e de muitos ou-
tros países. 

Todos esses pedidos são apresenta-
dos pelos Arautos — sempre por inter-
cessão da Virgem Maria — ao Divino
Redentor, presente no Santíssimo Sa-
cramento do altar. E Jesus, com a mes-
ma bondade com que, em sua vida ter-
rena, curou cegos, leprosos e paralíti-
cos, acolhe benignamente as súplicas
de quantos recorrem a Ele em suas ne-
cessidades.

Um desfilar contínuo de
dores de alma, apreensões,
brados de socorro...

Mães angustiadas por causa de filhos
arrastados pela droga: Pelo amor de
Deus, rezem muito por mim! Tenho um
filho drogado que não me dá paz. O no-
me dele é N..., tem 30 anos e está no ví-
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cio desde os 17 anos. Só Deus sabe co-
mo estou, às vezes até penso em me sui-
cidar. E meu filho mais novo, como vai
ser?... Não sei o que fazer mais, só chorar.
Rezem por mim e por meu filho. Deus me
ajude! Ajudem-me! Estou desesperada!
Grata. — D.S.C., Rio de Janeiro (RJ)

Esposas aflitas por verem o lar, ou-
trora feliz, abalado pela discórdia: Que-
ridos irmãos, venho através desta, pedir
cheia de esperança que orem por mim,
pedindo a Deus para que toque no cora-
ção do meu marido que está no vício do
alcoolismo. Vivíamos bem até começar
o seu vício. Sou católica, amo e respeito
meu Deus e minha Mãe Santíssima.
Orem por mim. Desde já, muito obriga-
da por ter me proporcionado este espaço
para pedir e rezar. Amém. — JGS, Ara-
cajú (SE).

Almas de boa vontade, mas fracas,
que pedem a graça de uma verdadeira
conversão: Quero me converter sincera-
mente ao Catolicismo. Como faço? Sou
batizado e casado na Igreja Católica.
Desde criança vi minha avó rezando o
terço e de vez em quando eu também re-
zo. Só que não consigo ser cristão sincero,
vou à igreja quando estou precisando.
Como faço para obter uma conversão
sincera? — HJN, São Paulo (SP)

Súplicas legítimas e respeitáveis dos
que preferem não revelar seus proble-
mas pessoais: Tenho no fundo do meu
coração o desejo de receber uma graça.
Peço aos Arautos que coloquem diante
de Deus em sua adoração perpétua este
meu desejo, que só o Senhor e eu conhe-
cemos. Minha conduta é sincera mas
não é santa diante de Deus, por isso eu
peço que orem por mim, para que Deus
me dê uma direção. — FBR, Fortale-
za (CE)

Nosso Senhor nos estimula a pedir
“o pão nosso de cada dia”, ou seja, por
todas as necessidades materiais. São
incontáveis os pedidos do gênero des-
te: Que os Arautos supliquem para que
eu possa me livrar de minhas dificulda-
des financeiras, para que eu possa o mais
breve terminar a minha casa, que eu
tenha paz, amor, saúde e prosperidade.
— JCV, Tatuí (SP)

Da Suíça, um jovem
pede pelo restabeleci-
mento de um seu amigo,
vítima de grave acidente.
De todas as partes, pes-
soas opressas por dívidas
vêm depositar suas súpli-
cas aos pés de Nosso Se-
nhor Sacramentado. Gen-
te desempregada, na terrí-
vel perspectiva de ver fal-
tar o sustento aos filhos.
Pessoas abatidas pela de-
pressão. Enfim, é um des-
filar contínuo de dores de
alma, apreensões, brados
de socorro... 

A gratidão atrai
novos benefícios

A gratidão é uma vir-
tude muito agradável a
Deus, e atrai novos bene-
fícios. Muito numerosas
são também as mensagens
de agradecimentos, como
estas:

— Gostaria de AGRA-
DECER a Nossa Senhora
de Fátima por ter atendido
ao meu pedido. Eu estava
passando por um momento
de decisão muito difícil, que de
certa forma iria influenciar a vida de mi-
nha família. Tudo aconteceu de manei-
ra mais fácil que estávamos pensando,
de maneira muito melhor. — JG, Go-
doy Moreira (PR)

— Quero agradecer uma graça que
estou alcançando: meu marido já come-
çou a parar de beber... Hoje tenho paz
em minha casa, graças a Deus e às nos-
sas orações. Continuem rezando, não só
para meu esposo, mas por todos os al-
coólatras. Muito feliz... Obrigada. Que
Deus ilumine a todos. Amém. — MRS,
Gaspar (SC).

— Gostaria muito de deixar meu
eterno agradecimento a Deus e a Maria,
pela melhora de minha filha que está in-
ternada, com pneumonia. O Senhor nun-
ca me desampara... — AFG, Montes
Claro (MG).

Se precisar de orações, envie-
nos sua mensagem

Amigo leitor, quem não precisa da
ajuda divina para a solução de proble-
mas pessoais, familiares, espirituais, fi-
nanceiros, de saúde, enfim, de todos
os tipos, neste mundo de hoje?

Quando você sentir-se especialmen-
te desamparado, opresso pelas dores e
dificuldades da vida, não se esqueça:
Você não está só. Incessantemente, a to-
dos os instantes do dia e da noite, há vá-
rios Arautos em adoração ao Santíssimo
Sacramento, rezando por todos aque-
les que lhes solicitam orações. Portan-
to, se desejar, também por você. É
muito fácil transmitir-nos seu pedido,
via internet. Envie-nos sua mensagem
pelo endereço www.arautos.org.br, se-
ção REZEM POR MIM.



ARAUTOS N

XV Congresso d

“A juventude de hoje não tem mais conserto!” — dizem
os pessimistas. 

“Evitemos as orações longas e tediosas, como o Ro-
sário, e a pregação de temas doutrinários, pois isto afasta
os jovens da Igreja” — sugerem os mal-informados.

“A mocidade moderna não quer saber de disciplina, me-
nos ainda de obrigações morais. Não lhe fale, pois, da ne-
cessidade de cumprir os Mandamentos da Lei de Deus” —
sentenciam os que se julgam “homens de espírito arejado”.

Será isto verdade? — Não. É pura ilusão, como o caro
leitor poderá comprovar nestas páginas. 

No Centro Pastoral Santa Fé, São Paulo, realizou-se em
fins de janeiro o XV Congresso de Neo-Arautos, do qual
participaram, com entusiasmo, mais de 300 candidatos a
Arautos, provenientes de 12 países: Índia, Guatemala, Cos-
ta Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Colômbia, Bolí-
via, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. 

E esse número não foi o dobro porque as instalações
não comportavam mais gente... Já está marcado outro,
para os que não conseguiram inscrever-se neste.

O que atrai tanto esses jovens? Entre conosco no Cen-
tro Pastoral Santa Fé e veja você mesmo.

Entusias
santi

Entusias
santi
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NO MUNDO
ORIONITA ROMANO CELEBRA MISSA

Os jovens congressistas tiveram a ventura de assistir à Missa
celebrada pelo Pe. Rômulo Mariani, visitador apostólico da
Congregação dos Orionitas, e concelebrada pelo Pe. André
Scalia, Superior Provincial para a Região Sul do Brasil.

Na homilia, Pe. Rômulo, que é Arauto Cooperador em
Roma, cativou os assistentes, narrando edificantes episódios
da vida de Dom Orione, seu fundador, e de São João Bosco.
Estimulou os jovens a perseverarem nas vias da virtude, ten-
do em vista a grande predileção manifestada pela Providên-
cia para com os Arautos do Evangelho.

No final da Celebração, o Pe. André Scalia, que tomava o primeiro contato com
a nossa Associação, dirigiu tam-
bém palavras de incentivo aos
congressistas e acrescentou: “Ve-
jo aqui a Igreja viva. Agora
acredito na possibilidade da re-
novação da Igreja, vendo tan-
tos jovens dedicados à Evange-
lização. Uma grande coisa te-
mos em comum: a prática da
recitação do Rosário. Nunca
deixem de rezá-lo um só dia!”

de Neo-Arautos

Logo na capela, encontramos muitos deles em adoração ao
Santíssimo Sacramento, exposto num belo ostensório. Vários
rezam o Rosário, outros folheiam um livro de orações, alguns
simplesmente “respiram” o ambiente. 

Pouco depois, ao toque de trompete, reúnem-se todos no audi-
tório para assistir a uma exposição doutrinária ilustrada por bre-
ves encenações teatrais. As manifestações de borbulhante vi-
vacidade e alegria são prova segura de seu interesse pelo tema. 

Que assunto será esse? Alguma notícia sensacional?
Muito pelo contrário! Um Arauto está dando uma explicação

sobre a Fé. Antes de começar, fez distribuir a cada assistente
um grão de mostarda, para ilustrar a parábola de Nosso Senhor
Jesus Cristo. E todos mostram-se admirados do pouco que Je-
sus pede a cada um de nós: a fé do tamanho de um grão de mos-
tarda... 

Apresentados assim, de maneira viva e atraente, os princípios
da doutrina católica tocam a fundo aquelas juvenis almas, pre-
dispondo-as à prática da virtude, convidando-as à santidade.

Ouça os depoimentos de alguns deles.
Alberto Contreras, colombiano: “Estou impressionado com a

disciplina, a ordem, a beleza de tudo aqui. Gostei muito das
peças de teatro, dos exemplos de vida dos santos. Mas o que

valeu mesmo foi o convívio. Amizade de verdade é isto aqui!
Quero mudar de vida e ser, também eu, um Arauto do Evan-
gelho”. 

Javier Rivera, da Guatemala: “Estou admirado pelo modo de
andar, de falar, rezar, de tudo dos Arautos. Nunca vi ninguém
assim!”

Lucian, expansivo mineiro de Montes Claros: “Agora sei o
que é felicidade. Aqui encontrei a verdadeira amizade. No
colégio, não tenho verdadeiros amigos”. 

Diego Lima, de Campo Grande (MS), sintetiza bem o que
todos sentiram nesses dias do Congresso: “Gostei mesmo foi
do entusiasmo católico que havia em tudo o que fizemos aqui.
Assim é que tem que ser: entusiasmado para a santidade!”

Por fim, note um detalhe que confirma as reiteradas afir-
mações do Papa João Paulo II, de que a juventude tem sede
de espiritualidade: numerosos congressistas tomam um tal
gosto pela oração, que não se contentam em rezar apenas um
terço, mas o Rosário inteiro. E alguns vão além. Por exem-
plo, o Everton Matos, de Juiz de Fora (MG), foi visto convi-
dando um colega a acompanhá-lo no terceiro Rosário daque-
le dia...

Sim, leitor, isto mesmo, 12 terços num só dia!
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A formação da juventude, 
uma preocupação 

constante dos Arautos

A formação da juventude, 
uma preocupação 

constante dos Arautos

Curitiba (PR) e Joinville (SC) – Mais de uma
centena de jovens dessas duas cidades participaram

do acampamento realizado no belo e acolhedor
Recanto Primavera, na Grande Curitiba. A animação
era a nota tônica, com os dois grupos emulando em

entusiasmo e piedade.

Ponta Grossa (PR) – 60 jovens de Ponta
Grossa participaram do acampamento realizado
na região de Tibagi, local de beleza paradisíaca,

com belas cachoeiras. Além das entretidas
conversas em torno da fogueira, marcou muito

os rapazes a peça teatral do martírio de São
Fabiano, um jovem que abandonou os gozos do
mundo pagão da antiga Roma e se lançou por

inteiro nas vias da santidade.
O Pe. Francisco Carlos Bach, vigário geral da

Arquidiocese de Ponta Grossa, celebrou a Missa
de encerramento.

Cuiabá (MT) – “Aqui eu encontrei a felicidade!” —
“Este foi o final de semana mais feliz de minha vida.” —

“Companheirismo, fé e amor resumem esses dias!”
Foram esses os comentários dos 25 jovens que

acamparam na Chapada dos Guimarães (MT). O ponto
alto foi a recitação do Rosário, com os mistérios sendo

encenados pelos rapazes. 

Maceió (AL) – O histórico vilarejo de Ipioca, onde
se situa uma das mais belas praias do País, foi o

cenário escolhido para mais de 50 jovens de Maceió
realizarem um acampamento incomparável. 

Além de animados jogos e atos de piedade, foram
proporcionadas aos jovens palestras sobre os
problemas da juventude hodierna, a procura de

Deus, e temas históricos.

Aproveitando os feriados de fim de ano, diver-
sos grupos de Arautos promoveram acampa-
mentos visando proporcionar sadio entreteni-

mento e boa formação aos jovens que em crescente
número procuram nossas Casas.

Entremeando palestras doutrinárias com encenações
teatrais, jogos, e atos de piedade, cria-se um ambiente
animado e ameno, muito propício à elevação de espíri-
to, ao bom convívio e à alegria que tornam atraente a
prática da Religião. 



MISSA DO GALO NA CATEDRAL DE SÃO PAULO

A Catedral da Sé ficou lotada para a Missa do Galo, celebrada pelo
Cardeal Dom Cláudio Hummes, à meia-noite do dia 24 de dezembro, com a
participação do Coro e Orquestra dos Arautos do Evangelho.

Muito tocante foi a entrada do Menino Jesus portado por um grupo de
meninas Arautos do Evangelho, ao som de música natalina.

TOMADA DE HÁBITO

DE 30 NOVOS ARAUTOS, 
EM SÃO PAULO

Em cerimônia realizada no
dia dos Reis Magos, na Igreja de
São Gabriel, na Capital paulista,
30 novos Arautos receberam o
Hábito da Associação: 27 rapa-
zes e 3 moças, provenientes da
Índia, Espanha, Colômbia, Nica-
rágua, Costa Rica, Guatemala e
Chile.

CRISMA EM SÃO PAULO

No final do ano, Dom Pedro Luiz
Stringhini, Bispo Auxiliar de São
Paulo, crismou 21 jovens Arautos
e 15 Cooperadores, na Igreja de
São José do Belém. Nessa ocasião,
Dom Pedro Luiz destacou a atu-
ação dos Arautos do Evangelho
na favela de Vila Prudente, acom-
panhada por ele pessoalmente.

COM DOM FERNANDO

FIGUEIREDO

Os Arautos tiveram a alegria de par-
ticipar de Missa celebrada por Dom
Fernando Figueiredo, Bispo auxiliar
de São Paulo, em festa na paróquia Je-
sus, Maria e José, no bairro de Santo
Amaro, na capital paulista, no final
do ano.

VITÓRIA - VISITA A

HOSPITAIS E ASILOS

Por ocasião dos festejos natali-
nos, a Pastoral da Saúde da Arqui-
diocese de Vitória e jovens do ramo
feminino dos Arautos visitaram hos-
pitais e asilos da região, portando o
Menino Jesus. Entoando cânticos, as
jovens missionárias levaram um pou-
co de alento e de alegria aos que
sofrem.

JOINVILLE

Em Missa celebrada na
Igreja de Nossa Senhora
de Fátima, 13 novos Coo-
peradores dos Arautos fi-
zeram a consagração à San-
tíssima Virgem, segundo o
método de São Luís Grig-
nion de Montfort, no final
do ano.
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EM PORTUGAL, INTENSA ATIVIDADE DOS ARAUTOS

A Igreja de São Domingos, a maior de Lisboa, ficou repleta de fiéis para a Missa dos Imi-
grantes (foto 2), celebrada pelo Cardeal Patriarca, Dom José da Cruz Policarpo (foto 1), no
final do ano.

Antes dessa celebração, o Coro e Banda dos Arautos portugueses fez uma apresentação de
músicas natalinas, a pedido do Pe. Delmar Barreiros, encarregado da Pastoral do Imigrante.

Após a Missa, da qual participaram os Arautos, os fiéis foram em procissão até o presépio
montado na Praça do Comércio.

* * *
Numeroso público compareceu ao En-

contro de Simpatizantes dos Arautos do
Evangelho (foto 3) na cidade de Oliveira
de Azeméis, perto do Porto, dia 13 de
dezembro. Superou as expectativas o in-
teresse manifestado pelas atividades
dos Arautos no mundo.

PARAGUAI: MISSÃO MARIANA

A população de Limpio, na Grande Assunção, compareceu
em massa para venerar a imagem peregrina do Imaculado
Coração de Maria, que foi coroada pelo pároco, Pe. Rafael
Tanasio. Toda a cidade consa-
grou-se a Nossa Senhora. “Ven-
do os Arautos, jovens que se en-
tregam à Virgem Maria, sinto-
me animado a continuar lutan-
do pela Igreja. Vejo que a juven-
tude não está perdida”, disse o
Pe. Rafael, no final da Celebra-
ção Eucarística.

GUATEMALA: A CARIDADE DE INOCENTE A INOCENTES

Na festa dos Reis Magos, os Arautos na Guatemala foram levar presentes e
um pouco de alegria e consolo a crianças carentes (foto à direita). Uma Coope-
radora recomendou a seu filho, de apenas 4 anos, que separasse alguns de seus
brinquedos para serem doados. Ele separou vários bonecos e ficou na dúvida

se daria também um grande urso de pelúcia, de
seu especial agrado. Para estimulá-lo à gene-

rosidade, a mãe lhe disse que era para
crianças órfãs ou doentes. Então o pe-

queno, dando um beijo de despedida
ao seu urso predileto, sussurrou-lhe: “Cuida da criança doente que passou o
Natal só, pelo amor de Deus!”

Foram visitadas mais de 700 crianças órfãs ou hospitalizadas. Na foto à es-
querda, visita ao Orfanato São José para doentes terminais, vitimados pela

Aids.

1

2
3



OS ARAUTOS NAS TERRAS DE SANTO ESTEVÃO

“Com as visitas do Oratório do Imaculado Coração de Maria, mudou por intei-
ro o ambiente em meu lar: há mais harmonia, compreensão e, sobretudo a oração
em comum”. Com este depoimento pessoal, uma senhora exprimiu o sentimen-
to unânime de todas as famílias que participam do Apostolado do Oratório na
Hungria (foto à direita).

E muitos pais manifestam o desejo de
que seus filhos participem das atividades
de evangelização dos Arautos.

Por ocasião das festas natalinas, os
Arautos — em colaboração com uma equipe da Caritas paroquial de

Budakeszi — visitaram o Hospital de Reabilitação de Budapest, para levar a conso-
ladora presença da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria e entregar a
cada enfermo um presente preparado pelas dedicadas integrantes da Caritas paro-
quial. Três violinistas acompanharam a peregrinação pelo hospital, tocando músicas
natalinas. Muitos doentes não contiveram as lágrimas de emoção (foto à esquerda).

No povoado de Törökbálint, os Arautos visitaram a “Comunidade do Amor de
Deus”, um mosteiro de religiosas entusiastas da Eucaristia, de Maria e do Papado.

Vários sacerdotes solicitaram a atuação dos Arautos em suas paróquias.

BOLÍVIA: UM BELO GESTO DE CARIDADE CRISTÃ

Por ocasião do Natal, uma generosa família de Cooperadores dos Arautos,
em La Paz, sorteou cestas de alimentos e ofereceu em sua casa um lanche
para 350 crianças pobres do bairro. Todas elas ganharam doces e brinquedos.

MISSÃO MARIANA NAS ILHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

São Tomé e Príncipe, antiga colônia portuguesa, situa-se no golfo da Guiné, África Ocidental. Nesse país de
maioria católica, os Arautos lusos fizeram uma Missão Mariana na passagem do ano, com calorosa acolhida por

parte das autoridades civis e religiosas, e da população em geral.
Houve até procissão em canoas, no Oceano Atlântico.
Realizou-se ainda no Centro Cultural da Sé Catedral uma jornada de for-

mação promovida pelos Arautos. O evento foi prestigiado pela Primeira
Ministra, Dra. Maria das Neves.

Ainda na Sé Catedral, foram entregues os primeiros 20 Oratórios do Ima-
culado Coração de Maria que peregrinarão pelos lares de São Tomé e Príncipe.
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Mozart e o mongeMozart e o monge
Mozart, o compositor fecundo e genial, teria trocado toda sua
obra pela autoria de uma simples melodia gregoriana.

Andreas Meran

a capo!” (“voltemos ao
início”), diz paciente-
mente Leopoldo, e os
músicos retomam ani-
mados os compassos do

quarteto de câmara. Nesse instante abre-
se a porta e aparece um menino de seus

4 anos, empurrando com decisão uma ca-
deira para dentro da sala.

— Menino, que faz você? — pergun-
ta Leopoldo, seu pai.

— Vou tocar junto.
Isto dito, senta-se, com um pequeno

mas reluzente violino na mão. O pai man-

da-o retirar-se, dizendo que ele não ti-
vera ainda nenhuma lição de violino.

— Mas, papai, para tocar a partitu-
ra do segundo violino não é preciso ter
aprendido — insiste o pequerrucho.

Um dos músicos, Schachtner, interce-
de por ele: 

— Ora, Leopoldo, deixe-o tocar a
meu lado a partitura do segundo violi-
no. Não nos incomodará. 

— Bem, então você pode ficar, mas
toque bem baixinho — concorda o pai,
não de muito boa vontade...

O pequeno sorri alegremente, e co-
meça a tocar. À medida que avança a
música, Schachtner vai tocando cada vez
mais baixo, até parar. Para surpresa ge-
ral, o menino continua executando a pe-
ça sozinho. Leopoldo emociona-se até
as lágrimas.

Mas Wolfgang — este era seu nome
— deixa todos mais admirados ainda,
tocando em seguida a parte difícil do pri-
meiro violino!

Fato espantoso? Sim, claro, mas, afi-
nal de contas, a cena se passa em Salz-
burgo, Áustria, no século XVIII, onde
a música era tão natural quanto o ar. 

Menino-prodígio, grande
gênio musical

E talvez o leitor já tenha descober-
to. Trata-se de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, der Wunderknabe, o “menino-pro-
dígio”, que em tão tenra idade irrompe
com seu incrível talento musical em meio
ao mundo barroco de Salzburgo.

Pouco tempo depois, com “sua peru-
ca e sua espadinha apertada à cintura”

“D“D
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Monumento a Mozart no parque de
Burggarten (Áustria)
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— como recordava Goethe — ele des-
lumbraria toda a Europa. Viena, Paris,
Londres, Roma, em todas as partes, pla-
téias entusiasmadas o aclamariam. 

Inúmeras são as narrações de fatos
que atestam seu portentoso gênio mu-
sical. 

Menino ainda, Woferl — como era
apelidado — ditava para seu pai mi-
nuetos espirituosos. Assistia a concer-
tos que duravam horas, e de volta ao lar,
os reconstituía de cor ao piano. 

Compunha suas óperas — a primei-
ra das quais, intitulada Bastião e Bastia-
na, aos 13 anos — sinfonias, missas, etc.,
em brevíssimo tempo e, sem revê-las se-
quer, as entregava a um copista para se-
rem impressas. Escreveu de improviso
a abertura de sua ópera Don Giovanni,
vinte minutos antes da estréia, enquan-
to a orquestra treinava.

Dotado de uma inteligência vivíssi-
ma, falava e escrevia corretamente o la-
tim, alemão, francês, italiano e inglês.
Vestia-se sempre com pulcritude e ele-
gância, costume conservado desde a in-
fância.

Morreu jovem, com 34 anos, mas dei-
xou uma obra monumental. Ainda não
se acabou de inventariar suas composi-
ções: mais de 50 sinfonias, 20 óperas, 20
missas para orquestra, coro e solistas,
inúmeros concertos. 

Suas duas mais famosas óperas po-
voam os cenários dos grandes teatros:
A flauta mágica e Dom Giovanni, cujas
partituras melodiosas entusiasmam os
ouvintes, mas constituem o terror dos re-
gentes e solistas que têm de haver-se com
elas.... 

Toda sua obra pelo “Dies irae”
Entretanto... este grande composi-

tor, como quiçá outro igual não apare-
ceu, numa bela tarde de inverno, entrou
numa igreja pouco conhecida.

Contemplando a luz proveniente dos
últimos raios de sol filtrados pelos lin-
dos vitrais, deixou-se envolver pelo am-
biente do templo sagrado. Mas sua aten-
ção foi atraída, sobretudo, pela melodia
de um majestoso órgão, no qual um mú-
sico solitário dedilhava o Dies irae, en-

saiando esse belíssimo hino para uma
Missa de finados. Wolfgang ouviu aten-
tamente a música, e terminados os úl-
timos ecos na penumbra da igreja, vol-
tou-se para o seu acompanhante e lhe
confidenciou emocionado: “Eu daria to-
da a minha obra só para ter composto
esta melodia”.

“Dies irae, dies illa”. Quem terá si-
do o autor dessa sublime música que
deixou comovido um compositor de tão
grande porte como Mozart?

Ela é atribuída por muitos a Tomas
de Celano, biógrafo e discípulo de São
Francisco de Assis. Mas o autor pode
ter sido também um simples monge anô-
nimo que, no silêncio e no recolhimento
de seu mosteiro, se pôs a rezar, a medi-
tar... e a cantar.

Quem inspirou esta melodia foi o Di-
vino Espírito Santo. Ela é fruto da gra-

ça de Deus, que Nosso Salvador no alto
da Cruz para todos conquistou.

Que dom maravilhoso o gênio musi-
cal de Mozart! Mas quão pouca coisa,
comparado com uma gota da graça di-
vina! O próprio compositor reconhecia
isto implicitamente, com seu comentário.

Bem dizia São Tomás de Aquino, afir-
mando que uma só gota de graça vale
mais do que todo o universo.

“Ave, cheia de graça.” Assim foi sau-
dada pelo Arcanjo a Virgem Maria. Pe-
çamos, pois, a Ela, Mãe da Divina Graça,
que nos obtenha, não somente uma go-
ta, mas um oceano de graças. 

E assim, melodias muito mais belas
que as de Mozart povoarão a terra e os
anjos nos acompanharão (como o me-
nino-prodígio ao quarteto do pai Leo-
poldo) no grande concerto que consti-
tuirá a era do triunfo do Imaculado
Coração de Maria.

Pintura a óleo representando um monge. Ao fundo, 
órgão da Catedral de Sevilha
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Em 11 de fevereiro, a Liturgia lembra-nos
a visita da Rainha de Sabá ao Rei
Salomão. De sua história, podemos tirar
importantes ensinamentos.

Paulo Francisco Martos

ainha de Sabá! Es-
te nome traz à ima-
ginação a figura mí-
tica de uma sobera-
na bela, digna, ri-

quíssima. De fato, possuía ela muito ou-
ro, pedras preciosas e perfumes. Entre-
tanto, seu tesouro mais valioso era ou-
tro: a virtude da admiração. 

Deslumbrada pela sabedoria, bem co-
mo pela grandiosidade e beleza das obras
de Salomão, a Rainha de Sabá, embo-
ra pagã, entoou louvores ao verdadei-
ro Deus. Sua atitude mostra o poder da
virtude e do esplendor para atrair as al-
mas ao Criador.

Dom da sabedoria

Filho de Davi, Salomão herdou o po-
der sendo ainda adolescente, e com-

preendeu que era necessária muita sabe-
doria para governar o povo de Israel.

Certa noite, Deus apareceu ao rei e
lhe disse: “Pede o que desejas, que Eu te
dou”. Salomão respondeu: “Dignai-Vos
(...) conceder-me a sabedoria e a inteli-
gência, a fim de que eu saiba como me
conduzir à frente desse povo”.

Disse Deus a Salomão: “Já que este é
o desejo de teu coração, e não pedes nem
riquezas (...), nem uma longa vida, mas me
pedes sabedoria e inteligência a fim de bem
governar o povo do qual Eu te fiz rei,
(...) a sabedoria e a inteligência ser-te-ão
concedidas, mas também riquezas, tesou-
ros e glória mais do que jamais possuíram
os reis, teus predecessores, e que jamais
possuirão teus sucessores” (2Cr 1, 7-8;
10-12).

Salomão recebeu então um espírito
de uma visão tão vasta como as areias

que estão à beira do mar. Ele era o mais
sábio de todos os homens.

Admiração, generosidade,
louvor a Deus

A Rainha de Sabá teve notícias da
sabedoria e magnificência de Salomão,
e quis conhecê-lo. Partiu de suas terras,
situadas no sudoeste da Arábia (atual
Iêmen), e percorreu longa distância,
acompanhada de numerosa comitiva,
trazendo grande quantidade de ouro e
de pedras preciosas. 

Chegando a Jerusalém, foi recebida
pelo Rei Salomão e fez-lhe todas as per-
guntas que desejava. Este deu pronta-
mente resposta certa a todas. Não hou-
ve enigma por demais obscuro que ele
não pudesse esclarecer. 

RR

HISTÓRIA SAGRADA

A Rainha

de Sabá

A Rainha

de Sabá

Salomão e a Rainha de Sabá (Museu de El Escorial, Madri)
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Diante dessa sabedoria incompará-
vel, da magnificência do Templo e dos
holocaustos que lá eram oferecidos ao
Senhor, dos esplendores do palácio real,
a Rainha de Sabá ficou enlevada de ad-
miração e exclamou: “Felizes esses servos
que sempre estão diante de ti e ouvem tua
sabedoria! Bendito seja o Senhor teu Deus,
que te tomou como objeto de afeição, e te
colocou no seu trono, como rei em nome
do Senhor, teu Deus!” (2Cr 9, 7-8).

A admiração desinteressada conduz
à generosidade. Assim, a Rainha de Sa-
bá presenteou Salomão com grande
quantidade de ouro, pedras preciosas
e perfumes.

Nada se sabe a respeito do que acon-
teceu depois a ela. Mas, passados qua-
se mil anos, sua bela atitude recebeu
elogios de Nosso Senhor.

Discutindo com os escribas e fariseus,
afirmou Jesus: “A Rainha do Meio-Dia
[isto é, de Sabá] levan-
tar-se-á no dia do Juízo
para condenar os ho-
mens desta geração, por-
que ela veio dos confins
da terra ouvir a sabedoria
de Salomão! Ora, aqui está
Quem é mais que Salomão”
(Lc 11, 31).

Desobediência de
Salomão

Quanto a Salomão, infeliz-
mente, não foi fiel aos Man-
damentos de Deus. Narra a
Sagrada Escritura que tomou
para si esposas pertencentes
às nações das quais o Senhor
dissera aos israelitas: “Não tereis
relações com elas, nem elas tam-
pouco convosco, porque certamen-
te vos seduziriam os corações, arras-
tando-os para os seus deuses” (I Reis
11, 2).

Aconteceu-lhe o que Deus predis-
sera: sendo já velho, elas seduziram o
seu coração e o arrastaram ao abomi-
nável pecado de idolatria.

Como pôde degradar-se assim o ho-
mem que recebeu em tão alto grau o
dom da sabedoria?

Não caiu pelo fato de ser rico, pois “as
riquezas são boas para o que não tem pe-
cado na sua consciência” (Eclo 13, 30).
E São Tomás esclarece de forma admi-
rável, na Suma Teológica: “As riquezas,
enquanto conduzem à virtude, são boas;
mas são más enquanto a impedem; e de
igual modo a pobreza” (2-2, 126 - 1 ad 3).

A queda de Salomão deveu-se, sobre-
tudo, à sua falta de vigilância.

“Vigiai e orai para não cairdes em ten-
tação”, recomenda-nos o Divino Mes-
tre (Mt 26, 41). Então, sirva-nos de ad-
vertência a desgraça em que caiu Salo-
mão: peçamos a Nossa Senhora o es-
pírito de oração e uma constante vigi-
lância. Tenhamos sempre diante dos
olhos nossas fraquezas e confiemos ili-
mitadamente n’Aquela que é a Virgem
Fortíssima.

Quarta-Feira de Cinzas, em
25 deste mês, marca o início
da Quaresma, os 40 dias de-
dicados à purificação e boas

obras que nos preparam para bem consi-
derar a Paixão e Morte de Nosso Senhor
Jesus Cristo, na Semana Santa.

Qual a origem do costume de se colocar
cinza sobre a cabeça do fiel nesse dia? 

A Igreja primitiva assim marcava, no pri-
meiro dia da Quaresma, os cristãos obri-
gados a fazer penitência pública, em razão
de alguma falta grave, para distingui-los dos
demais. Por determinação do Papa Urba-
no VI, no Concílio de Benevento, realizado
em 1091, estendeu-se à universalidade dos
fiéis esse costume, uma vez que todos te-
mos motivos para a contrição.

Com efeito, já no Antigo Testamento, a
cinza imposta na cabeça foi um sinal de ar-
rependimento e expiação. Jó, entristecido
por ter advogado a causa da sua inocência
com termos pouco comedidos, exclama:
“Repreendo-me a mim mesmo, e faço peni-
tência no pó e na cinza” (Jó 42, 6). Para res-
taurar o pecado cometido por Achan na to-
mada de Jericó, Josué e os anciãos de Israel
cobrem-se de cinza (Josué 7, 6). 

E o próprio Jesus utiliza este símbolo
quando diz que os habitantes de Tiro e de
Sidônia teriam se arrependido sob o cilício
e a cinza se tivessem visto os milagres obra-
dos por Ele na Judéia (Mt 11, 21).

Para se obter a matéria a ser usada na ce-
rimônia do início da Quaresma, são queima-
dos os ramos bentos no Domingo de Ramos
do ano anterior.

A cinza é também símbolo do nada das
coisas humanas: “Lembra-te que és pó e ao
pó hás de voltar” (cf. Gen 3,19), nos diz a
Igreja nesse dia, incitando-nos à humilda-
de.
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Você sabia...Você sabia...

Como surgiu a 
cerimônia da

Quarta-Feira de
Cinzas?

Como surgiu a 
cerimônia da

Quarta-Feira de
Cinzas?
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No dia 22 de fevereiro — III aniversário da
aprovação pontifícia dos Arautos do
Evangelho — comemora-se a festa da
Cátedra de Pedro, centro da unidade e
santidade da Igreja. O Papa atrai milhões de
fiéis a Roma. O que buscam eles? O que os
move nesse interminável cortejo à procura
do Vigário de Cristo, o “rei das almas”?

O duplo mistério da
presença de Jesus

O duplo mistério da
presença de Jesus

Roberto Kasuo

assando diante de uma
igreja no momento em
que badalavam os si-
nos, certa ocasião, um
jovem professor uni-

versitário instintivamente olhou para o
relógio da torre, a fim de conferir as
horas. Esse fato tão corriqueiro lem-
brou-lhe uma grande verdade: assim co-
mo o relógio da Matriz marca as horas
do dia para os paroquianos, um outro
“relógio” regula o pensamento da hu-
manidade inteira: o ensinamento infa-
lível da Santa Igreja Católica, Apostóli-
ca e Romana, Mãe e Mestra da Verda-
de.

Quão falho e volúvel é o juízo hu-
mano! O que seria da História se não
houvesse uma autoridade infalível, pe-
rene e universal a nos guiar?

Esse relógio sobrenatural — que
não indica as horas, mas aponta para a
Verdade — é a Sé Apostólica. “Tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a mi-

nha Igreja; as portas do inferno não pre-
valecerão contra ela. Eu te darei as cha-
ves do Reino dos Céus: tudo o que liga-
res na terra será ligado nos Céus, e tudo
o que desligares na terra será desligado
nos Céus” (Mt 16, 18-19), afirmou Je-
sus ao primeiro dos Papas.

Prometeu ainda o Redentor perma-
necer com sua Igreja até a consumação
dos séculos. Uma vez tendo-se encar-
nado, haveria para o gênero humano
maior benefício do que o Verbo de Deus
manter, de alguma forma, sua presença
na terra? 

Como se realiza essa maravilha de-
pois de sua Ascensão ao Céu? 

Primeiramente, pelo sacramento da
Eucaristia, está Nosso Senhor presente
entre nós em corpo, sangue, alma e di-
vindade. 

PP
AAll ttaarr   ddaa  CCáátteeddrraa ,,   nnaa  BBaassíí ll iiccaa  ddee  SSããoo
PPeeddrroo..   NNeellee   ccoonnsseerrvvaamm--ssee  aass   rree ll ííqquuiiaass
ddoo  tt rroonnoo  uussaaddoo  ppeelloo  pprr iimmeeii rroo  PPaappaa..

São Pedro, igreja do Sagrado
Coração de Jesus, em São Paulo.

Jo
sé

 A
fo

ns
o 

A
gu

ia
r



Porém, por mais admirável que isso
seja, é uma presença invisível, embora
real. Ora, nossa natureza pede algo mais.
Onde encontrar hoje aquele Jesus-Ho-
mem que pregava às multidões na Ga-
liléia, que ensinava com autoridade no
Templo e nas sinagogas? Na pessoa dos
Sucessores de Pedro, esse mesmo Jesus
continua presente entre nós, pelo exer-
cício do supremo Magistério, de sua mis-
são de guia das almas, e de seu poder
de juiz das consciências.

Eis o duplo mistério da perpétua
presença do divino Mestre na Santa
Igreja.

Dois grandes bens da
Encarnação: a graça e a
verdade

No início de seu Evangelho, São
João resume em duas palavras a ação
do Verbo Encarnado entre os homens:
“E o Verbo se fez carne e ha-
bitou entre nós, e vimos sua
glória, a glória que o Filho
único recebe do seu Pai,
cheio de graça e de verdade”
(Jo 1, 14).

A graça, que santifica,
nos é proporcionada pelos
sacramentos, de modo es-
pecial pela Eucaristia. A ver-
dade, que ilumina as men-
tes e evita o erro, nos vem
através do infalível ensina-
mento pontifício.

No tabernáculo, Jesus se
encontra invisível e envol-
to no silêncio. Mas de ma-
neira íntima e misteriosa
derrama abundantes graças,
continuamente. E a verda-
de infalível que nos guia sem
interrupção, encontramos
no Papa, seu fiel depositá-
rio, defensor e arauto no
mundo.

Grandeza na
humildade

Bem pobre era aquele
estrangeiro que Roma viu

chegar, no reinado de Cláudio, pela
via Ápia. Atendia pelo nome de Pedro,
vestia um manto simples e apoiava-se
num bastão de peregrino. No entanto,
seus sucessores, três séculos mais tar-
de, ascenderiam ao mais alto trono da
Terra.

Frágeis também eram aqueles va-
rões que, nesses vinte séculos, ocupa-
ram a Cátedra de Pedro. Muitos foram
martirizados, outros presos ou exila-
dos. O homem pode morrer, mas o Pa-
pa sobrevive. Ainda hoje — e assim
será sempre — as multidões o procu-
ram sem cessar. Buscam elas ouro, po-
der, influência? Não. Sentir-se-ão fe-
lizes se conseguirem vê-lo à distância,
na Praça de São Pedro, ou, quiçá, dele
receber uma bênção ou mesmo um
olhar! Na pessoa de Pedro, é a Jesus
que procuram. 

Ao longo dos 25 anos de pontifica-
do de João Paulo II, mais de 17 milhões
de fiéis participaram da Audiência ge-
ral das quartas-feiras. Que monarca ou
presidente é tão procurado?

Milagre da verdade
indefectível na inconstância
do homem 

No Papado, o homem inconstante,
sujeito ao erro, assumido pelo Espírito
Santo, serve de instrumento à doutrina
eterna. Ao longo dos séculos, em meio
a todas as ruínas que possam acumular-
se em suas mãos, uma coisa perdurará
sempre: a verdade divina.

De geração em geração, os Papas
portarão a luminosa tocha da Verda-
de que nenhuma tempestade conse-
guirá apagar: “Eu roguei por ti [Pedro]
a fim de que tua fé não desfaleça; e tu,
por tua vez, confirma os teus irmãos”

(Lc 22, 32). Com estas pa-
lavras, o divino Salvador
prometeu uma particular
assistência ao chefe da
Igreja, em virtude da qual
nunca faltará sua fé. Com
elas, assegurou a São Pe-
dro e seus sucessores o
dom da infalibilidade, isto
é, eles não podem errar
quando ensinam ex cathe-
dra, em matéria de fé e de
costumes. 

É o milagre da verdade
divina sob as aparências da
inconstância humana.

Mistério da
santidade na
fraqueza

Em conseqüência do pe-
cado, a natureza humana
ficou corrompida, seus ins-
tintos levam ao mal. Sem
embargo, o homem frágil
foi escolhido por Deus pa-
ra, sem desfalecimento nem
interrupção, jorrar sobre o
mundo o imaculado ma-
nancial da graça e da vir-

Na pessoa de Pedro, os fiéis procuram Jesus 
(S. S. João Paulo II dá a 

bênção com o Santíssimo Sacramento)
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tude, a doutrina que prega a santidade
e os sacramentos que a propiciam.

Se, como homem, o Papa está sujei-
to a debilidades, no entanto jamais dei-
xará de cumprir sua missão de santi-
ficar as almas. E as fraquezas humanas
apontadas pela História, não terão si-
do permitidas pela Providência justa-
mente para salientar ainda mais que o
fundamento da infalibilidade e da imor-
talidade da Igreja é o próprio Nosso
Senhor Jesus Cristo, e não criaturas hu-
manas?

Contemplando o Papa, sob certo pon-
to de vista, não veremos mais que um
frágil ancião. Considerando-o, porém,
com os olhos da fé, veremos nele Jesus
Cristo em sua verdade, em sua autori-
dade e em seu poder.

Assim como a Eucaristia, o Papado
é um mistério de fé. Com olhos huma-
nos, o que vemos na Eucaristia? Pão,
nada mais. Com a virtude da fé, porém,
desaparecem os véus e cremos em Je-
sus Cristo atrás das aparências do pão
e do homem.

A Eucaristia, Maria e o
Papado

Destinadas a perpetuar a presença
de Jesus Cristo na terra, essas duas ins-
tituições têm admiráveis entrelaça-
mentos. Quando o Papado é exaltado,
a Eucaristia é adorada devidamente. E
vice-versa, quanto mais adorada a Eu-
caristia, mais respeitado e amado é o
Papa.

Por este motivo, a festa da Cátedra
de Pedro reveste-se de grande impor-
tância para todo o mundo católico. De
modo especial para os Arautos do Evan-
gelho, pois nesse dia foram eles reco-
nhecidos como associação de Direito
Pontifício. Por assim dizer, é também
sua festa de aniversário.

Peçamos à Mãe de Deus e da Igreja
a graça de amar o Papado na pessoa de
todos os Papas, tal como amamos a Nos-
so Senhor em todas as hóstias de todos
os tabernáculos.

epois de permanecer fe-
chada para restauração du-
rante mais de 20 anos, a
Basílica de Santa Anastá-

cia do Palatino foi reaberta em 1993.
Mas, embora em perfeito estado, era
uma igreja gélida, sem bancos e, sobre-
tudo, vazia de fiéis quando foi entre-
gue ao zelo pastoral do seu atual Rei-
tor, o Pe. Alberto Pacini. 

Como atrair as pessoas e criar no-
va vida eclesial nesse sagrado edifício,
belo e venerável, sem dúvida, mas ao
qual tudo faltava? 

Como missionário zeloso e experi-
mentado, o novo Reitor encontrou fa-
cilmente a solução. 

“Tudo quanto agora existe
nasceu da Eucaristia”

“Quando o Bispo do Setor Centro de
Roma me confiou esta Basílica — de-
clarou ele ao representante da Revis-
ta Arautos no Vaticano —, eu tinha já
no coração havia muitos anos o desejo
de propagar nas paróquias a Adoração
Eucarística Perpétua. Desde quando eu
era missionário no Quênia, e agora, na
vida pastoral nesta Paróquia, a Adora-
ção tem sido o meu sustento.” 

“Incentivaram-me — prosseguiu
— as palavras do Papa por ocasião do
Congresso Eucarístico Internacional rea-
lizado em Sevilha. Manifestou ele o de-
sejo de que todas as paróquias do mun-
do tenham Adoração Perpétua.”

DD

Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento
(igreja dos Padres Sacramentinos, Roma)
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Adoração eucarística
perpétua na Cidade Eterna

Adoração eucarística
perpétua na Cidade Eterna

Na Basílica de Santa Anastácia do Palatino, a qualquer hora do dia 
e da noite, há pessoas orando ante o Santíssimo Sacramento. 
O reitor, P. Alberto Pacini, explica aos nossos leitores como foi instituída 
a Adoração Perpétua.

Assim estimulado pela graça inte-
rior e pelas palavras do Pontífice, o Pe.
Pacini começou com ardor sua nova
missão. Colocou sobre o altar um os-
tensório com o Santíssimo Sacramen-
to e instalou-se na igreja deserta, ten-
do como mobiliário apenas uma me-
sinha e duas cadeiras. Narra ele como
foi o início:

“Enquanto Jesus Sacramentado es-
tava exposto, eu atendia confissões e con-
versava com as pessoas que entravam.
E o próprio Nosso Senhor, pouco a pou-
co, atraiu os fiéis. Na primeira vez, vieram
49. Depois, 80. Em seguida, tive que
comprar muitas cadeiras, pois as Mis-
sas de primeira sexta-feira passaram a
ser cada vez mais freqüentadas.” 

Em pouco tempo, apresentaram-se
pessoas mais que suficientes para co-
brirem as 168 horas semanais, ficando
instaurada definitivamente a Adoração
Perpétua. “A Eucaristia é o cume e a
fonte da graça. Nesta Basílica, tudo quan-
to agora existe nasceu da Eucaristia” —
proclama, de coração alegre, o Pe. Pa-
cini. 

Semanas eucarísticas nas
paróquias

Um bom missionário sempre quer
conquistar mais almas para a Igreja.
Em conjunto com a Comunidade das
Filhas de Nossa Senhora da Eucaris-
tia, o Pe. Pacini já realizou Semanas Eu-
carísticas em mais de 40 paróquias. 

Em cada uma delas, celebram-se al-
gumas Missas nas quais os paroquia-
nos são convidados a “redescobrirem o
valor da Eucaristia na sua integralida-
de, Corpo e Sangue de Jesus Cristo”.
Após a Missa vespertina de sábado,
expõe-se o Santíssimo Sacramento pa-
ra ser adorado até a manhã seguinte.
No domingo, faz-se um apelo aos fiéis
para assumirem o compromisso de uma
hora de adoração durante a semana.
Assim, vai-se multiplicando na Cidade
Eterna o número de adoradores de
Jesus Sacramentado, entre os quais se
destaca uma boa quantidade de jovens.

Que sugestão dá o Pe. Pacini a quem
deseja fazer o mesmo na respectiva co-
munidade paroquial?

“Antes de tudo — diz ele — amar a
Jesus, amá-lo de todo o coração. Nós, sa-
cerdotes, temos o imenso dom de ter Je-
sus em nossas mãos e de ser Ele quan-
do celebramos, de ser sua palavra, de ser
suas mãos que abençoam, de ser seu co-
ração que ama e perdoa os pecadores.
A adoração nasce seguramente ao ter-
mos um amor profundo à Eucaristia.
Os paroquianos são, como diz o Evan-
gelho, ovelhas que conhecem o Bom Pas-
tor, reconhecem sua voz.” 

Eduardo Caballero
de Roma
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HISTÓRIA PARA CRIANÇAS, OU PARA ADULTOS CHEIOS DE FÉ?

Um pai de família, posto no terrível dilema de
escolher entre salvar a vida de seu próprio

filho, ou deixá-lo morrer afogado e salvar 
a de um estranho, tomou uma decisão 

heróica. Qual foi o resultado?

Luís Zaghi

ra domingo, terminara a
Missa. O zeloso sacerdo-
te, muito estimado pelos
seus paroquianos, convi-
dou para vir à frente um

ancião de aspecto venerável. Depois de
apresentá-lo como o mais querido ami-
go de sua já remota mocidade, mani-
festou o desejo de que ele saudasse os
presentes e lhes dirigisse algumas pa-
lavras que julgasse proveitosas para uma
piedosa reflexão.

Os fiéis fitavam com curiosidade o
idoso senhor, que se mostrava pensati-
vo, simples e despretensioso. Este, após
os costumeiros cumprimentos iniciais,
disse-lhes:

“Eu quero contar-lhes um fato ocor-
rido há vários anos, a fim de tirar-
mos uma lição. Tenho certeza de que
todos gostarão de ouvir esta narra-
ção.

“Um pai de família, seu filho ado-
lescente e um amigo deste navegavam
num barco pelo mar quando foram
surpreendidos por violenta tempesta-
de. Marinheiro experimentado, o pai
tratou de regressar logo à praia. Mas
era tarde... As ondas eram tão violen-
tas que em pouco tempo ele perdeu o
controle da embarcação. 

“Depois de quatro horas de intensa
luta para se manter à tona, uma gigan-
tesca onda varreu o frágil barco, arras-
tando para o mar os dois jovens. Já era
noite. 

“Sem tardança, o pai pegou a úni-
ca bóia de resgate que havia e teve de
tomar a mais difícil decisão de sua
vida: a qual dos dois jovens deveria
ele lançar a bóia? Não tinha mais que
alguns instantes para decidir. Sabia
ele que seu filho era católico pratican-
te, sério cumpridor dos Mandamen-

tos; mas que seu amigo, infelizmente,
não o era. 

“Maior que o ímpeto das ondas no
mar era a angústia da decisão a tomar,
no coração desse pai. Ele via os dois
jovens a poucos metros um do outro e
sabia bem que só conseguiria salvar
um. Qual dos dois?! 

“Foi, porém, curta sua hesitação.
Com voz lancinante, bradou: ‘Ouça-
me, meu filho, você conhece o imenso
amor que lhe tenho. Ponha-se nas
mãos de Deus e recomende-se a Maria
Santíssima!’ E atirou a bóia para o
outro, salvando-o. Quanto ao filho, em
poucos instantes desapareceu de sua
vista, arrastado pelas ondas. Não se en-
controu sequer seu cadáver.”

* * *

Considerando com serenidade a an-
siosa expectativa de seus ouvintes, o

EE

O preço 
de um resgate

O preço 
de um resgate
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ancião tirou a seguinte conclusão do co-
movente drama narrado:

“O pai sabia que seu filho, morren-
do, iria para a eterna Bem-Aventuran-
ça com Nosso Senhor. Mas temia pelo
destino do seu amigo, pois este trilha-

va na vida o mau caminho. Foi por isso
que decidiu abandonar seu filho ao sa-
bor das ondas, para salvar a vida do ou-
tro.

“Quão grande é o amor de Deus, que
fez exatamente o mesmo por nós! Ele

sacrificou seu Filho único para nossa
salvação. 

“Então, eu lhes suplico que façam
sempre esta reflexão, sobre a oferta de
resgate que Nosso Salvador oferece por
todos os homens, todos os dias, no Sa-
cramento da Eucaristia. Agarrem-se a
essa divina bóia!”

* * *
Os assistentes retiraram-se aos pou-

cos, em profundo silêncio. 
Na saída, um jovem que havia ob-

servado com especial atenção o velho
homem ao longo de sua emocionante
narrativa, aproximou-se dele e lhe per-
guntou:

— Foi uma bonita história que o se-
nhor nos contou, e ela nos ajuda a com-
preender melhor o amor que Deus pro-
vou ter aos homens, entregando seu
Divino Filho pela salvação de cada um
de nós. Mas será que esse pai viu bem
a realidade naquele trágico instante em
que decidiu deixar morrer afogado seu
filho, com a esperança de que o outro
se convertesse? E o outro se converteu?

Expressando em sua fisionomia dor
e, ao mesmo tempo, alegria, o homem
respondeu com doçura:

— Compreendo o que você diz, meu
caro jovem. Pode ser que ele não tives-
se visto bem a realidade no angustian-
te momento de tomar aquela terrível
decisão. É bem possível. Mas tenho al-
go mais a lhe dizer: é que esse pai sou
eu, e o amigo de meu filho é o seu Pá-
roco...



unca uma época dispôs de tanta informa-
ção como a nossa. Os meios eletrônicos, a
todo momento, nos fornecem dados tão dís-
pares como, por exemplo, a descoberta de

uma nova galáxia com cerca de 70 bilhões de estrelas, e a cau-
sa da morte de um egípcio mumificado há milhares de anos.

Dados informativos não faltam ao homem de hoje. Sabe-
rá ele, entretanto, aproveitá-los convenientemente? Estará
apto a utilizar os recursos postos à sua disposição pelas novas
descobertas?

A este propósito, convido o leitor a analisar o texto abaixo.
“O regime escolar atual é mal apropriado à formação do ho-

mem, pois — longe de tornar os alunos suficientemente prepa-
rados para fazer face, pelos seus valores e aptidões pessoais, às
dificuldades movediças e inovadoras da existência — compri-
me, desde sua primeira idade, a iniciativa livre e espontânea,
assim como a originalidade, fundindo desta maneira todas as
inteligências num só molde uniforme, e formando instrumentos
prontos a obedecer ao impulso que, em sua vida de adulto, lhe
será transmitido. 

“Tal sistema parece, assim, inapto a preparar homens capa-
zes de criar soluções independentes, ou seja, de poder resolver
situações por si mesmos, o que exige iniciativa, força de vonta-
de e o costume de apelar às próprias capacidades.

“Para poder enfrentar os inúmeros candidatos a um determi-
nado cargo, as instituições costumam efetuar concursos. Ora,
para se poder estar apto a passar num exame, a solução adota-
da é, em geral, a do estudo intensivo de certos temas, mais pro-
vavelmente necessários. Procedimento ‘bárbaro’ este, que con-
siste tão-só em fornecer, no menor tempo possível, um conheci-
mento superficial das matérias de um exame, em que os estudos
são necessariamente sem profundidade. Por outro lado, quan-
to maior o número de candidatos a uma certa vaga, mais se pro-
curará aumentar a dificuldade das questões, chegando-se a es-
tabelecer verdadeiros programas enciclopédicos que nenhuma
inteligência humana consegue abarcar. 

“Se este sistema de ensino tivesse como objetivo inculcar co-
nhecimentos reais e aprofundados, além de desenvolver o exercí-

Simplesmente memorizar informações, acumular dados com vistas a
um exame de seleção não pode ser o objetivo de um verdadeiro ensino.

É preciso criar no jovem o hábito da reflexão e do julgamento.

N

Desenvolver o hábito de refletirDesenvolver o hábito de refletir

Guy de Ridder

cio das faculdades superiores do espírito, o resultado seria du-
radouro. Mas, consistindo principalmente num esforço de me-
mória, seu efeito é apenas de superfície e passa como o frescor
das lembranças.

“O regime dos exames não desenvolveu o hábito da reflexão e
do julgamento.”

* * *
Caro leitor, qual sua impressão a respeito deste trecho?

Segundo seu autor, uma das principais falhas do regime esco-
lar consiste em não incentivar o costume de refletir. O artigo
pareceu-lhe apontar com objetividade essa deficiência?

Pois bem, deixe-me revelar-lhe algo. Os problemas
educacionais não são de agora. O artigo acima transcrito foi
publicado originariamente
em... 1897! (1) 

Seu autor visava
alertar os responsá-
veis pelo ensino na
França sobre o enga-
no primário de julgar
que uma educação ba-
seada no simples acúmulo de
informações resolveria o pro-
blema do aprendizado. Claro es-
tá que, nesta matéria, a informação
também tem seu papel. Mas o elemento
principal consiste em desenvolver nos jo-
vens alunos “o hábito da reflexão e do julga-
mento”. 

Quem sabe estas observações, feitas por
um articulista francês há mais de cem anos,
possam nos ajudar a refletir de maneira
proveitosa a respeito da questão.   

1) Apud “La France Pittores-
que”, Paris, Out-Dez/2003.

N
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s voluntários, como o no-
me indica, são pessoas
abnegadas que se ofere-
cem para trabalhar sem
qualquer remuneração,
movidas unicamente pe-

lo amor à Virgem Maria e ao próximo.
Não só isto. Além de sacrificar dias

de férias ou prejudicar seus próprios
negócios para auxiliar os mais necessi-
tados, arcam eles mesmos muitas vezes
com suas despesas de viagem, refeições
e hospedagem.

Eloqüente atestado da graça
existente em Lourdes

Dividem-se em três grupos.
Os numerosos “hospitalares” —

“brancardiers”, em francês — incumbem-
se do transporte dos doentes e deficien-
tes físicos, empurrando macas e cadei-
ras de rodas, enfim, prestando-lhes a
ajuda necessária à movimentação.

Um segundo grupo — cerca de mil
— tem por missão específica dar boa
acolhida aos peregrinos e, mesmo, aos
simples visitantes. Exercem sua ativida-
de em numerosos pavilhões existentes
em Lourdes para essa finalidade, os
quais são mantidos por diversas orga-
nizações religiosas.

Outro grupo, com mais de mil volun-
tários, dá sua valiosa colaboração na Ca-
sa de São Pedro, instituição cujo objeti-

vo é prover e ajudar os peregrinos mais
desfavorecidos.

A simples existência desses milhares
de obreiros da caridade fraterna atesta
bem a intensidade da graça presente
junto à Gruta de Lourdes, onde cada vi-
sitante se sente nos braços da Virgem
Santíssima.

Mas como conseguir tanta gente dis-
posta a prestar serviços gratuitamente?

Não há problema. Fiéis de todas as
partes do mundo oferecem-se em tão
grande número que às vezes precisam
esperar um ano inteiro para serem alis-
tados como voluntários. Muitos deles
são pessoas curadas milagrosamente
pela Virgem de Lourdes, ou que lá re-
ceberam graças espirituais insignes, e
desejam, assim, manifestar a Nossa Se-
nhora sua gratidão.

Dois expressivos exemplos
É este o caso, por exemplo, da en-

fermeira italiana Delizia Cirolli. Quan-
do menina, teve um tumor maligno no
joelho, que exigia uma amputação. An-
tes da dramática cirurgia, foi, cheia de
confiança, implorar o milagre a Nossa
Senhora de Lourdes. Pouco tempo de-
pois, no Natal de 1976, ficou inteira-
mente curada. O milagre foi reconheci-
do de forma oficial pelo Bispo de Ca-
tânia, Itália, em 1989.

As autoridades religiosas procedem
com extrema cautela, antes de reconhe-

cer o caráter milagroso de uma cura.
Há necessidade imperiosa de exames
documentados antes da vinda a Lour-
des, exames meticulosos no próprio cen-
tro médico do Santuário, atestado mé-
dico da impossibilidade da cura por
meios naturais, e outras exigências in-
cômodas para os miraculados. Por este
motivo, somente 66 casos foram reco-
nhecidos pela Santa Igreja como mila-
grosos. 

O último destes é o de Jean-Pierre
Bély. Atingido por uma esclerose múl-
tipla, foi ele declarado inválido pelo de-
partamento francês de previdência so-
cial. Em outubro de 1987, peregrinou
a Lourdes, viajando deitado em uma
maca. Na terceira noite, depois de ter
recebido a Unção dos Enfermos, sen-
tiu subitamente uma sensibilidade rea-
parecer em seu corpo e pôde começar
a mexer-se. De início, não ousou levan-
tar-se da cama em que jazia. Na noite
seguinte, uma voz interior lhe disse: “Le-
vanta-te e anda!” Ele obedeceu. Desde
então, readquiriu uma saúde perfeita,
a tal ponto que a previdência social
suspendeu-lhe a pensão concedida an-
teriormente por invalidez total. 

“O Senhor sarou-me primeiro o cora-
ção, para depois curar meu corpo” — de-
clarou Jean-Pierre, cheio de gratidão.
Sua cura foi declarada milagrosa pelo
Bispo de Angoulême, França, em
1999.

Os voluntários de LourdesOs voluntários de Lourdes
A acolhida da grande multidão de

peregrinos que chegam anualmente a
Lourdes só é possível fazer-se em perfeita
ordem devido à valiosa ajuda de milhares
de voluntários que lhes prestam todo tipo

de assistência. Quem são eles?

Luiz Francisco Beccari
Conselheiro Geral
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Patrão ou
empregado?

À primeira vista, parece
óbvio que todo mundo gos-
taria de ser chefe. Entretan-
to, uma recente pesquisa fei-
ta pelo Departamento de
Psicologia da Universidade
Northeastern de Boston
(Estados Unidos), revela um
resultado surpreendente:
55% dos norte-americanos
consultados afirmaram pre-
ferir ser subordinados, em
vez de patrões. (The Chris-
tian Science Monitor — Bos-
ton, EUA)

Fracassa experiência
de liberação da droga

Na Holanda, os portado-
res de aids, câncer, esclero-
se múltipla e algumas outras
doenças podem adquirir
maconha, com receita médi-
ca. Com a liberação do uso
da droga para casos como
esses, na década de 1970,
pretendia o governo contro-
lar os pontos de venda e re-
duzir a criminalidade decor-
rente do tráfico. 

Esse objetivo não foi atin-
gido. Multiplicaram-se os
pontos de venda e, nos anos
90, grupos criminosos es-
trangeiros liquidaram os tra-
ficantes holandeses e se ins-
talaram no país. 

Entretanto, o maior pro-
blema é que as autoridades
governamentais não tive-
ram a precaução de adver-
tir a população sobre os ma-
léficos efeitos colaterais do
“novo medicamento”. Jim
van Os, professor de psi-
quiatria da Universidade
de Maastrich, publicou no
American Journal of Epide-
mology o resultado de uma

pesquisa na qual fica de-
monstrado que a maconha
aumenta o risco de transtor-
nos psicóticos. Segundo o
Prof. Jim van Os, a causa da
esquizofrenia de 1.500 pa-
cientes holandeses é a droga. 

Em longa reportagem no
semanário Elsviersum, dois
outros especialistas, Simon
Rozendaal e Gerlo Leistra,
concluíram com uma suges-
tão às autoridades holande-
sas: “Causaria grande impac-
to internacional se a Holan-
da, que abriu o caminho da
liberação com os ‘coffee
shops’, tivesse a coragem de
afirmar abertamente que a
experiência fracassou”. (In-
terprensa, SP)

Evangelização de
casa em casa, na
França

Anunciar a Boa Nova de
casa em casa, é o método
direto de evangelização, im-
portado da América Lati-
na e posto em prática pelo
Pe. Benoît Caulle nas 16 pa-
róquias que lhe foram con-
fiadas nos arredores de Ma-
zan, na Província Eclesiás-
tica de Marselha. “Em nos-
sa descristianizada região os
anúncios do Evangelho de-
vem ser centrados sobre as
maravilhas feitas por Deus
para nós”, explica ele.

Durante uma semana de
missão, os paroquianos vão
ao encontro daqueles que
não freqüentam habitual-
mente as igrejas. “Embora
tenha havido alguns fracas-
sos, os encontros revestiram-
se de interesse e as pessoas
manifestaram alegria pelo fa-
to de a Igreja ir até elas”, con-
clui o Pe. Caulle. (La Croix
— Paris)

Bispos espanhóis
querem o canto
gregoriano

Os bispos espanhóis da
Comissão Episcopal de Li-
turgia, presidida por Dom
Julián López, Bispo de
León, publicaram uma de-
claração na qual pedem uma
verdadeira renovação litúr-
gica, que inclua o canto gre-
goriano.

Nessa decisão, foram mo-
tivados pelo centenário do
Motu Proprio “Tra le solle-
citudini”, de São Pio X, e pe-
lo 40º aniversário da Cons-
tituição “Sacrosanctum Con-
cilium”, do Concílio Vatica-
no II, que trata da reforma
litúrgica. (AICA)

Excesso de televisão
preocupa os pais

Na Inglaterra, os pais es-
tão preocupados com os
maus efeitos da televisão
sobre seus filhos. Uma pes-
quisa realizada pelo Early
Learning Center revela que
86% das crianças britânicas
de seis ou menos anos de
idade passam seis horas por
dia vendo televisão. 

Segundo reportagem pu-
blicada por The Guardian,
de Londres, os pais britâni-
cos estão falhando na mis-
são de criar em seus lares
um ambiente de entreteni-
mento para as crianças, pre-
ferindo deixá-las diante do
aparelho de TV.

As igrejas não são
museus 

Em livro publicado pela
Livraria Editorial Vaticana,
Elvira Obenbach, bibliote-
cária do Instituto Arqueo-



lógico Germânico de Roma,
levanta-se contra a repro-
vável tendência de consi-
derar as igrejas como meros
pontos de atração turística.

Com sua oportuna obra,
Obenbach visa conduzir às
igrejas da Cidade Eterna,
não meros turistas à busca
de obras de arte, mas sim
peregrinos em procura das
relíquias e dos testemunhos
dos santos. Afirma ela que
as igrejas não são museus,
mas casas de oração, nas
quais os fiéis podem encon-
trar relíquias de santos e re-
zar diante de piedosas ima-
gens veneradas durante sé-
culos.

O livro intitula-se “Sobre
as pegadas dos santos em

Roma: guia das imagens, re-
líquias e casas dos santos”
e é prefaciado por Dom
Marco Frisina, diretor do
Centro Litúrgico da Dioce-
se de Roma.

Missionários assas-
sinados 

O Arcebispo irlandês Mi-
chael Courtney, Núncio
Apostólico em Burundi
(África Central), assassina-
do em uma emboscada no
final de dezembro passado,
foi o último dos 29 missio-
nários católicos que, segun-
do informa a Agência Fides,
do Vaticano, tombaram
mortos no exercício de seu
trabalho de evangelização

ao longo do ano 2003. En-
tre eles há não só sacerdo-
tes e religiosos, mas também
vários leigos.

Aleijadinho no
Vaticano

O diretor dos Museus
do Vaticano, Francesco Bu-
ranelli, visitou recentemen-
te as cidades históricas mi-
neiras e ficou impressiona-
díssimo com o nosso estilo
barroco, em especial com
a obra de Aleijadinho. As-
sim, pretende montar uma
mostra do mestre mineiro,
no segundo semestre deste
ano, no Museu Braccio Car-
lo Magno, situado na Pra-

ça de São Pedro, em Roma.
(O Estado de S. Paulo)

Canonização de
mártires da Guerra
Civil Espanhola

O Cardeal-Arcebispo de
Toledo, Dom Antonio Ca-
ñizares, deu início na Ca-
tedral Primaz da Espanha
ao processo de canonização
de 800 mártires daquela
Província Eclesiástica, víti-
mas da perseguição religio-
sa movida durante a Guer-
ra Civil Espanhola (1936 a
1939). Declarou o Cardeal
que, nesse período, ocorreu
uma “autêntica perseguição
religiosa, na qual houve ver-
dadeiros mártires”. (ACI)

Ao iniciar a preparação do 118º Ano Santo Compostela-
no — o primeiro a realizar-se no novo milênio — o Arcebis-
po Dom Julián Barrio ressaltou que a peregrinação a Santia-
go não é um dia de excursão ou uma viagem cultural, mas
“um caminho de fé”, no qual o peregrino entra em contato
com Deus. E essa peregrinação não termina no túmulo do
Apóstolo — destacou ainda o Prelado — mas, depois de-
la, o fiel volta à sua vida cotidiana com novos valores, uma
nova forma de ser e atuar, e um novo seguimento de
Cristo.

Calcula-se que 12 milhões de pessoas visitem o San-
tuário durante este Ano Santo.

Por sua vez, Dom Manuel Monteiro de Castro,
Núncio Apostólico na Espanha, afirmou que a
essência da peregrinação a Santiago “é a conver-
são ao Senhor. Na vida de cada um de nós há sempre
lugar para uma maior conversão a Deus”. Aban-
donando progressivamente seu comportamento an-
terior, os peregrinos “estão chamados a revestir-se do
homem novo, assumindo a mentalidade proposta pe-
lo Evangelho”, concluiu. (Eclesiales)

ANO SANTO EM SANTIAGO

DE COMPOSTELA

Fachada do Santuário de
Compostela
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1. 4º Domingo do Tempo Comum
Santa Brígida, virgem (+523).

Fundou o mosteiro de Kildare, na Ir-
landa, do qual foi abadessa. Conti-
nuou a obra evangelizadora de São
Patrício, que tinha convertido seus
pais.

2. Apresentação do Menino Jesus
no Templo. Quarenta dias após seu
nascimento, Maria e José O levaram
ao Templo para oferecê-lo a Deus,
conforme prescrevia a lei mosaica. O
velho Simeão profetizou a seu res-
peito. É também dia da Purificação
de Nossa Senhora, e popularmente
se chama Festa da Candelária. 

3. São Brás, bispo e mártir (+323).
Morto durante a perseguição de Li-

9. Santa Apolônia, virgem e már-
tir (+250). Após muitos e cruéis tor-
mentos, por não querer proferir
palavras ímpias, preferiu ser lançada
às chamas, onde morreu pela Fé.

10. Santa Escolástica, virgem
(+547). Irmã gêmea de São Bento,
consagrada a Deus desde a infância,
é a fundadora do ramo feminino da
Ordem Beneditina. 

11. Nossa Senhora de Lourdes. Apa-
receu diversas vezes a Santa Berna-
dete Soubirous na gruta de Massabiel-
le, declarando ser a Imaculada Concei-
ção. Lá chegam diariamente em pere-
grinação multidões de fiéis, obtendo
inúmeras graças e curas milagrosas.
(ver p. 43)

12. Santa Humbelina (+1136). Ir-
mã de São Bernardo de Claraval. Com
o consentimento de seu esposo, re-

Apresentação do Menino Jesus no
Templo, por Giotto (afresco da 

capela Scrovegni, Pádua)

Santa Ágata 
Ars-Sur-Formans, França

cínio, em Sebaste, Armênia. Protetor
contra as doenças da garganta. 

Santo Oscar (+865), bispo de
Hamburgo e Bremen (Alemanha).
Grande evangelizador da Dinamarca
e Suécia, recebeu o título de Após-
tolo do Norte. 

4. Santa Joana de Valois, rainha
da França (+1505). Quando foi de-
clarado nulo seu vínculo matrimonial
com o rei Luiz XII, refugiou-se em
Deus, manifestando uma singular de-
voção à Santa Cruz. Fundou a Ordem
da Santíssima Anunciação da Bem-
Aventurada Virgem Maria.

5. Santa Águeda, ou Ágata, virgem
e mártir (+251). Morreu em Catâ-
nia, após sofrer terrível suplício para
conservar íntegras a Fé e a pureza. 

6. Santos Paulo Miki e 25 com-
panheiros (+1597), mártires em Na-
gasaki, Japão (ver pp. 20-22). 

7. Santo Egídio Maria de São José
(+1812). Religioso da Ordem dos
Frades Menores. Enquanto mendiga-
va pelas ruas, levava a consolação da
palavra de Deus.

8. 5º Domingo do Tempo Comum 
São Jerônimo Emiliano (+1537).

Militar de vida dissoluta, foi feito pri-
sioneiro em combate. Tendo sido li-
bertado por intervenção de Nossa Se-
nhora, converteu-se e dedicou sua vi-
da aos pobres, órfãos e enfermos. Fun-
dou a Congregação dos Clérigos Re-
gulares.

Santa Josefina Bakhita, virgem
(+1947). De raça negra, nasceu no Su-
dão, África. Foi raptada quando ain-
da menina e vendida como escrava
em vários mercados africanos. Leva-
da para a Itália, ficou livre e tornou-
se religiosa da Congregação das Fi-
lhas da Caridade.
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solveu abandonar o mundo e entrar
na vida monástica.

13. Santa Cristina de Espoleto
(+1458). Após a morte do marido,
entregou-se a costumes licenciosos,
mas pouco depois converteu-se e es-
colheu a Ordem Secular de Santo
Agostinho para levar uma vida de
penitência e oração, dedicada ao ser-
viço dos pobres e indigentes. 

14. São Cirilo, monge (+869) e São
Metódio, bispo (+885). Estes dois
santos irmãos foram proclamados
por João Paulo II co-padroeiros da
Europa, juntamente com São Bento. 

15. 6º Domingo do Tempo Comum 

São Cláudio de la Colombiére,
presbítero (+1682). Sacerdote da
Companhia de Jesus, superior do Co-
légio jesuíta em Paray-le-Monial, Fran-
ça. A todos recomendava insistente-
mente a prática da oração. Por seus
conselhos retos e seguros, trouxe de
volta muitas almas ao amor de Deus.
Destacou-se como apóstolo da de-
voção ao Sagrado Coração de Jesus.

16. Santa Juliana, virgem e mártir
(séc. I). 

17. Sete Santos Fundadores dos
Servitas. Sete leigos florentinos reti-
raram-se para o Monte Senário (1233),
dedicando-se à vida contemplativa.
Fundaram posteriormente a Ordem
dos Servos de Maria. 

18. Santo Heládio, bispo (+632).
Primeiro foi reitor da corte e das
coisas públicas. Depois tornou-se
monge, abade e, por último, bispo de
Toledo (Espanha), onde manifestou
com muitos exemplos sua grande ca-
ridade cristã.

19. São Bonifácio (+1265), bispo
de Lausanne (Suíça). Levou uma vi-
da ascética junto aos monges cister-
cienses dessa cidade. 

20. Beata Jacinta de Jesus Marto,
virgem (+1920). Uma dos três par-
torzinhos aos quais Nossa Senhora
apareceu em Fátima. Foi beatifica-
da, junto com seu irmão Francisco,
em 13 de maio de 2000 (ver pp. 14-16).

21. São Pedro Damião, bispo e
doutor da Igreja (1072). Contra seu
desejo, deixou a solidão monástica,
aceitando ser sagrado bispo e nomea-
do cardeal, para melhor servir ao Pa-
pado. Depois retomou a vida con-
templativa. 

22. 7º Domingo do Tempo Comum 
Festa da Cátedra de São Pedro,

Apóstolo. O Papa, Vigário de Jesus
Cristo, é mestre infalível da Verdade
(ver pp. 36-38). 

23. São Policarpo, bispo e mártir
(+155). Discípulo de São João Ba-
tista. Recolheu depoimentos de vá-
rias testemunhas oculares da vida de
Jesus, tornando-se um elo de ligação
entre a geração dos Apóstolos e as
gerações sucessivas. 

24. Santo Edilberto, rei dos anglos
(+616). Foi o primeiro príncipe do
povo anglo convertido à fé de Cristo
pelo bispo Santo Agostinho de Can-
tuária.

25. Quarta-Feira de Cinzas, dia
de jejum e abstinência. Inicia-se a
Quaresma, período de penitência e
oração que nos fortalecem no com-
bate contra o pecado e nos prepa-
ram para as alegrias da Ressurreição
(ver p. 35).

São Cesário (+369). Médico, irmão
de São Gregório Nazianzeno. 

26. Santo Alexandre, bispo de Ale-
xandria (+326). Excomungou o pres-
bítero Ario por sua herética impieda-
de, depravação e negação da verdade.

27. Santos Basílio e Procópio (741),
monges em Constantinopla. No tem-
po do imperador Leão III, o Isauro,

trabalharam ativamente em favor do
culto às imagens sagradas. 

28. São Romano, abade (+463). Ini-
cialmente, levou vida eremítica no
Monte Jura (França), depois tornou-
se pai espiritual de numerosos monges.

29. 1º domingo da Quaresma

Santo Osvaldo, bispo e confessor
(+992). À frente da Diocese de Wor-
cester, Inglaterra, restabeleceu a dis-
ciplina monástica e levou vários mos-
teiros a adotarem a Regra de São
Bento. Destacou-se por sua doçura,
alegria e sabedoria. 

São Jerônimo aparece a São Cirilo 
na hora da morte, por Sano 

di Pietro (Museu do Louvre, Paris)



A RECEITA

Ingredientes
1 ½ xícara (café) de açúcar / leite / 1

colher (sopa) de chocolate em pó /1 la-
ta de leite condensado / ½ frasco de es-
sência de baunilha / 3 ovos / 250 g de
creme de leite.

Modo de preparar 
Caramelar o açúcar e forrar apenas

o fundo de uma forma.
Dissolver o chocolate em pó em 1

xícara (café) de leite e despejar sobre
o caramelo. Levar ao congelador.

Separar as gemas das claras. Mistu-
rar no liquidificador as gemas, o leite
condensado, a baunilha e o leite comum
(para cada lata de leite condensado,
duas latas de leite comum). Pôr numa
panela e levar ao fogo, mexendo sempre
até abrir fervura. Desligar e deixar esfriar.

Bater as claras até ponto neve,
acrescentar duas colheres (sopa) de
açúcar e bater até ponto suspiro. Mis-
turar com o creme de leite.

Juntar esta mistura ao creme prepa-
rado com as gemas, já esfriado, e homo-
geneizar. Despejar na forma sobre o lei-

te achocolatado, já congelado, e retornar
ao congelador até tomar consistência.

Retirar do congelador só na hora de
servir. Aquecer o fundo da forma na
chama do gás apenas alguns segundos,
o tempo suficiente para descolar.

osto não se discute”, é a fórmula po-
pular para encerrar qualquer disputa a
respeito de cores, sons, sabores, etc. 

Mas quando se trata de decidir se é
o caso de tomar ou não um sorvete...

não há discussão, não só entre jovens e crianças, mas
também entre adultos. 

No campo da culinária, nada consegue unanimi-
dade de votos como o universalmente apreciado
sorvete. No verão, tanto melhor; mas, mesmo no in-
verno, não deixa de ser apetecível. E poucas coisas
ajudam, como ele, a animar uma conversa, seja em
família, seja numa roda de amigos.

“G

48 ARAUTOS DO EVANGELHO · Fevereiro 2004

Bolo de sorveteBolo de sorveteBolo de sorvete

“G

José Mario da Costa
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othenburg... pequena e encantadora cida-
de medieval situada às margens do Rio
Tauber, no centro da velha Alemanha.
Seu nome é repetido com saudades no
mundo inteiro por aqueles que tiveram

a felicidade de visitá-la ou, pelo menos, a conheceram de al-
guma outra forma. 

Sim, repetimos, do mundo inteiro. Pois inclusive turistas
dos países asiáticos lotam numerosos ônibus que partem da
vizinha Francfurt para irem ver em Rothenburg a loja de
presentes e enfeites de Natal, onde gira uma enorme árvore

iluminada, mantendo vivo durante todo o ano o espírito da
festa do santo Nascimento de Jesus. 

Qual é o atrativo desta cidadezinha teutônica, obra do Sa-
cro Império Romano-Alemão? Seu tamanho não ultrapassa a
dimensão ideal de uma cidade: uma pessoa parada em seu
centro pode ver a ponta final de suas principais ruas.
Rothenburg cativa, causa admiração, o que levou à decisiva
intervenção de um general norte-americano para evitar que
fosse totalmente reduzida a escombros a minúscula cidade já
parcialmente destruída, em 1945. E que moveu os países
vencedores da Segunda Grande Guerra a contribuírem finan-

Rothenburg, cidade-jóiaRothenburg, cidade-jóia
Quem passeia pelas ruas desta cidadezinha teutônica sente uma
repousante e plácida felicidade de situação. 

Julio Cameron F. Ubbelohde
Correspondente na Alemanha
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ceiramente para a restauração de suas fortificações medievais,
únicas no gênero, belíssimas e... inúteis na era moderna.

Capital do Reino
A história de Rothenburg começa por volta de 970, com

a inauguração da paróquia do mesmo nome, por Reinger,

um nobre da Francônia do Leste, que construiu também os
castelos de Comburg, na vizinha cidade de Schwäbisch Hall,
e de Grafenburg, na margem do rio Tauber. Em 1137, o no-
vo Rei da Alemanha, Konrad, estabeleceu provisoriamente
sua corte na cidade, que assim se tornou famosa em todo o
Sacro Império. Nessa época construiu-se a primeira muralha
circundante, da qual existem ainda a Torre Branca, a Torre
de Markus e o Arco de Röder.

No decorrer do tempo, os “rothenburgueses” ficaram, no
campo moral, menos vigilantes do que simbolizam as fortifi-
cações de sua cidade. Deixaram-se arrastar por suas paixões,
que se tornaram descontroladas e provocaram no território
imperial as mais profundas divisões de caráter ideológico e,
sobretudo, religioso. A cidade viu-se envolvida nas incipien-
tes guerras de religião, pálido reflexo dos conflitos mundiais
de nosso tempo.

Em 1631, durante a Guerra dos 30 Anos, a cidade — que
havia se tornado protestante — foi vencida pelas tropas da
União Católica, comandadas pelo Conde Tserclaes von Tilly,
famoso general, vencedor de 70 batalhas.

Nessa ocasião, ocorreu um fato pitoresco.

O “trago magistral”
Tilly declarou que iria saquear e queimar a cidade. Angus-

tiados pela terrível perspectiva, os Conselheiros Municipais
recorreram ao Kellermeister (Chefe da Adega) da cidade.
Este logo apareceu, oferecendo solicitamente ao general uma
enorme caneca contendo mais de três litros de excelente vi-
nho. Apaziguado e sorridente pelo ingênuo oferecimento, o
vencedor prometeu poupar a cidade se algum Conselheiro
estivesse disposto a tomar de uma só vez todo o conteúdo da
caneca. O ex-alcaide Nusch, cheio de “senso do dever” e de...
gosto pelo bom vinho, apresentou-se para realizar a façan-
ha. Esvaziou a caneca e passou três dias em estado de coma!

Até hoje esse fato é comemorado todos os anos com a
encenação de uma peça teatral histórica intitulada Der
Meistertrunk (O Trago Magistral).
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A festa começa na sexta-feira antes de Pentecostes. Ato-
res locais — todos amadores — fazem o papel das tropas
dos exércitos rivais, combatendo “autenticamente” pelas
ruas da cidade, revivendo durante alguns dias o clima da
batalha travada em 1631. Depois, no palco da Sala Imperial,
é encenado o “épico” episódio do “grande trago”. O ponto
alto da representação se realiza no domingo: uma grande
marcha dos soldados, com trajes da época, que desemboca
no acampamento militar situado diante da Porta do Galgen.
Este festival tem contribuído para aumentar a fama de
Rothenburg.

Para os que vieram passar ali apenas um dia, chega a hora
de abandonar a cidadezinha. É esta a hora em que Rothenburg

evidencia seu maior encanto: o final do entardecer e o início
lento e suave da noite.

Os ônibus de turistas já se foram, os ruidosos e intrusos
automóveis não mais perturbam um passeio tranqüilo pelas
ruelas medievais calçadas de pedra, nas quais se refletem as
luzes das janelas encortinadas, das cervejarias e das acolhe-
doras hospedarias (felizes os que podem lá passar a noite!).
As lâmpadas de cor dourada fazem jogos de sombras e
destacam as silhuetas das torres na muralha. 

Nesse momento, o visitante de alma maravilhável experi-
menta algo que, infelizmente, as grandes cidades modernas
não lhe proporcionam: a repousante e plácida felicidade de
situação.



Se Cristo é o dia que não conhece ocaso, Maria é a sua
aurora resplandecente de beleza.

(João Paulo II, Ângelus, 8/12/2003)
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IImmaaggeemm  ddee  NNoossssaa
SSeennhhoorraa   ddoo  BBrraass ii ll ,,
vveenneerraaddaa  nnaa  IIggrree jjaa
ddoo  mmeessmmoo  nnoommee,,
eemm  SSããoo  PPaauulloo ..
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