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A

“A Visitação”, detalhe do 
retábulo da Conceição 
(séc. XVII), catedral  
de Lima

minha alma glorifica o Senhor; e 
o meu espírito exulta de alegria 
em Deus meu Salvador, porque 
olhou para a humildade da sua 
serva. Portanto, eis que, de ho-

je em diante, todas as gerações Me chamarão 
ditosa, porque o Todo-Poderoso fez em Mim 
grandes coisas. O seu nome é santo, e a sua 
misericórdia se estende de geração em gera-

ção sobre aqueles que O temem. Manifestou 
o poder do seu braço, dispersou os homens de 
coração soberbo. Depôs do trono os podero-
sos, elevou os humildes. Encheu de bens os fa-
mintos, e aos ricos despediu de mãos vazias. 
Tomou cuidado de Israel, seu servo, lembrado 
da sua misericórdia; conforme tinha prometi-
do a nossos pais, a Abraão e à sua descendên-
cia para sempre (Lc 1, 46-55).
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Levam à conversão 

Sou assinante da Revista há seis 
meses. Foi a melhor assinatura que 
fiz em toda a minha vida. É uma re-
vista rica em informações, que nos le-
vam à conversão e à nossa total en-
trega a Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Agradeço a Deus e Nossa Senhora 
por vocês existirem.

Evaristo P. de Souza 
Mogi das Cruzes, SP

Um banho de espiritUaLidade

Obrigada pela suntuosa Revista, 
tão eficaz, trazendo fé, um banho de 
espiritualidade que recebo todos os 
meses. Ela nos ensina a ser feliz, é uma 
bênção de Maria para seus filhos.

Maria do Socorro Saraiva 
Morada Nova, CE

FideLidade à igreja

Agradecemos de coração a re-
messa da Revista Arautos, que apre-
ciamos muito. É confortador ver em 
nossos dias uma publicação desse ní-
vel, na fidelidade à Igreja, em artigos 
tão profundos e instrutivos.

Os Arautos do Evangelho são, a 
nosso ver, o milagre de nossa era. De-
vem ser grande conforto para o cora-
ção do Santo Padre. E são mensagei-
ros de esperança: em tempos tão di-
fíceis para a vida da fé, para a guar-
da da moral e a salvação de tantos va-
lores, os Arautos dão testemunho de 
uma autenticidade inabalável, esta-
belecida na rocha firme que é Jesus 
Cristo, com Maria, com o Papa.

Lemos com admiração tudo que 
é publicado na Revista. É para dar 
graças a Deus por esse trabalho de 
evangelização. Com uma coragem 
que vem do Espírito Santo, os Arau-
tos vão protegendo de um modernis-

mo vazio tantos valores que não se 
podem perder — graças a Deus e ao 
Imaculado Coração de Maria!

Irmãs Carmelitas Descalças 
Uberaba, MG

verdadeira cateqUese para os Lares

Parabenizo-os pelas matérias — 
riquíssimas, surpreendentes nos con-
teúdos, de grande espiritualidade — 
que chegam até nós através desta ma-
ravilhosa Revista, uma verdadeira ca-
tequese para nossos lares.

Ressalto com admiração as pala-
vras do Padre João Clá Dias, que nos 
impressiona por sua profundidade de 
conhecimento nas verdades da fé.

Maria de Lourdes Bof Giacomin 
Vitória, ES

LeitUra sadia, qUe 
edUca e evangeLiza

Quero expressar meus parabéns 
por esta Revista que ultrapassa nos-
sas fronteiras. O conteúdo é de uma 
leitura sadia, que dá gosto conhecer, 
que educa e evangeliza. Que Nos-
sa Senhora de Fátima os abençoe e 
proteja, fazendo crescer a divulgação 
dessa maravilhosa obra. 

Aparecido Borges de Oliveira 
Pérola, PR

preciosa Fonte de conhecimentos

Quero parabenizá-los pelo conteú-
do e pelas belas imagens da Revis-
ta. Acredito que a cada ano teremos 
mais lares recebendo esta preciosa 
fonte de novos conhecimentos.

Renilda Correia, 
Maceió, AL 

matéria para Livro de 
orações e meditações

Parabéns por esta bela Revista. 
Sou assinante dela e, como estou es-
crevendo um livro de ORAÇÕES E 
MEDITAÇÕES, gostaria muito de 
obter permissão para incluir nele al-
go desta Revista, especialmente te-

mas como a Eucaristia e a Virgem 
Maria. Logicamente, farei a citação 
da procedência na Bibliografia.

Antônio S. Muller 
Concórdia, SC

mostra qUão grande 
é a santa igreja

Gostaria de lhes manifestar minha 
gratidão, pelos artigos que são apre-
sentados na Revista. Com muito ca-
risma e competência vocês mostram, 
a nós cristãos, quão grande e valiosa 
é nossa Santa Igreja. Minha tia tem 
assinatura e toda a família a lê.

Marcos Gonzaga Pereira 
por e-mail

aUtenticidade catóLica e 
obediência ao santo padre

Parabéns pela maravilhosa Re-
vista, rica em conteúdo e em beleza. 
Gostaria de expressar minha gratidão 
em recebê-la, por sua autenticidade 
católica e obediência ao Santo Padre. 

Leonardo Oliveira de Queiroz 
Ubá, MG

sempre ao meU Lado, 
para Ler e reLer

Recebi vários exemplares da Re-
vista. Não imaginam a alegria em que 
fiquei neste dia! É sempre um pre-
sente recebê-la. Ela fica sempre ao 
meu lado para que eu possa ler e re-
ler os números anteriores.

Stelina Lamas da Silva 
Afonso Cláudio, ES

aprendi mUito

É para nós uma grande alegria re-
ceber os exemplares dessa Revista. 
Gosto muito e aprendi muito com o 
trabalho de vocês, com os depoimen-
tos. Minha mãe é muito religiosa e 
tento seguir o seu exemplo, passando 
para meus filhos aquilo que de bom 
aprendemos.

Viviane Oliveira 
por e-mail
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escemos, nestes últimos tempos, a um terrível e profundo abis-
mo de pobreza e miséria. O mundo se encontra numa despropor-
ção clamorosa entre os ricos e os que nada possuem. O panora-
ma que se abre diante de nossos olhos nos dias de hoje é simples-
mente calamitoso, no tocante à indigência espalhada por todo o 

orbe. E não focalizamos este assunto sob o mero prisma financeiro pois, se fôsse-
mos realizar uma estatística bem exata da quantidade de virtude e de beleza que 
abandona a terra a cada segundo, ficaríamos estarrecidos ao constatar sua mag-
nitude. Sim! Gestos, atitudes, linguagem, trajes, costumes, etc., progressivamen-
te se enfeiam a cada passo.

Trata-se, evidentemente, de uma conseqüência inevitável da crise moral e 
do hedonismo desenfreado nos quais vem há séculos submergindo a socieda-
de, pois o pecado é a negação da Verdade, do Bem e do Belo. Daí ser neces-
sário, mais do que nunca, fazer não só retornar à terra os esplendores passa-
dos, mas encontrar novas formas de pulchrum para satisfazer a “fome” dos 
que não têm quase nada para “comer”. E são numerosos...

Eis, pois, chegado o momento de promover uma das mais generosas mis-
sões que se poderiam realizar junto à nossa humanidade depauperada, esquá-
lida e quase agonizante à míngua do Belo.

E esta não é uma tarefa só da Igreja, mas também do Estado, conforme afir-
mava o Papa Leão XIII: “Muitas outras coisas deve igualmente o Estado proteger 
ao operário, e em primeiro lugar os bens da alma” (Rerum Novarum, n. 23).

Quanto à Santa Igreja, claro está ser sua principal missão a “de santificar 
as almas e de as fazer participar dos bens da ordem sobrenatural” (Mater et Ma-
gistra, n. 3). É justamente essa a rejeição do homem hodierno, abandonando, 
em troca do prazer fugaz e mentiroso do pecado, o Cristianismo que “o convi-
da a elevar o pensamento, das condições mutáveis da vida terrena até as alturas 
da vida eterna, onde encontrará sem limites a plenitude da felicidade e da paz” 
(Id. n. 2).

É incontestável a necessidade urgente de uma intensa evangelização atra-
vés do pulchrum, maior do que a de atender às carências materiais, pois a se-
de, a fome e a indigência do Belo são ainda mais graves. Já no séc. VIII afir-
mava Beda o Venerável: “A caridade deve ser praticada não com a carne do ir-
mão, que um dia haverá de morrer, mas muito mais com a alma, que deve sem-
pre viver” (Migne, PL 95 Col. 1216/7). E mais tarde precisaria São Tomás de 
Aquino: “Algumas coisas corporais, voltadas para o sustento da vida, são mais 
necessárias que certas esmolas espirituais voltadas para o bem-estar (‘bene es-
se’); mas aquelas que são voltadas para o bem-estar espiritual são mais necessá-
rias que as voltadas para o bem corporal” (Scriptum super Sententiis, lib. 4, d. 
15, q. 2, a. 3). E ainda acrescentaria o Doutor Angélico: “Busca-se mais a uti-
lidade do próximo por aquelas coisas pertencentes à salvação espiritual da alma 
do que pelas pertencentes ao atendimento de uma necessidade corporal. (...) As 
esmolas espirituais são mais importantes que as corporais” (Suma Teológica, II-
II, q. 188, a. 4). 

A esmola do Belo é a grande necessidade dos presentes dias.
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Primeiro aniversário da morte  
de João Paulo II

estes dias está particular-
mente viva na Igreja e no 
mundo a memória do Ser-

vo de Deus João Paulo II, no primeiro 
aniversário de sua morte. Com a vigília 
mariana de ontem à noite pudemos re-
viver o momento exato em que, há um 
ano, teve lugar seu piedoso trânsito, 
enquanto hoje nos encontramos nesta 
mesma Praça de São Pedro para ofere-
cer o Sacrifício eucarístico em sufrágio 
de sua alma eleita. (...)

Ofereceu sua existência 
a Deus e à Igreja

Na primeira Leitura, tirada do Li-
vro da Sabedoria, foi-nos recorda-
do qual é o destino final dos justos: 
um destino de imensa felicidade, que 
compensa incomensuravelmente os 
sofrimentos e as provações enfrenta-
das ao longo da vida. “Deus provou-os 
— afirma o autor sagrado — e achou-
os dignos de Si. Ele provou-os como 
ouro no crisol e aceitou-os como um 
holocausto” (3, 5-6). O termo “ho-
locausto” faz referência ao sacrifí-
cio em que a vítima era inteiramente 
queimada, consumida pelo fogo; era 
sinal de uma oferenda total a Deus. 
Esta expressão bíblica faz-nos pensar 
na missão de João Paulo II, que ofe-
receu sua existência a Deus e à Igre-
ja, vivendo a dimensão sacrifical do 
seu sacerdócio especialmente na ce-
lebração da Eucaristia. 

Entre as invocações que lhe eram 
queridas, havia uma tirada da “Ladai-
nha de Jesus Cristo Sacerdote e Víti-
ma”, que ele desejou inserir no fim 
do seu livro Dom e Mistério, publica-
do por ocasião do 50º aniversário do 
seu Sacerdócio: “Jesus, Pontífice que 
Te entregaste a Ti mesmo a Deus co-
mo oferenda e vítima, tem piedade de 
nós”. Quantas vezes ele repetiu esta in-
vocação! Ela expressa bem o caráter 
intimamente sacerdotal de toda a sua 
vida. Ele nunca ocultou o seu desejo de 
se tornar cada vez mais um só em Cris-
to Sacerdote, mediante o Sacrifício eu-
carístico, fonte de incansável dedica-
ção apostólica. Naturalmente, na base 
dessa oferta total de si estava a fé.

Uma fé convicta, forte e autêntica 

Na segunda Leitura que acabamos 
de ouvir, também São Pedro recorre à 
imagem do ouro provado com o fogo, 
e aplica-a à fé (cf. 1 Pd 1, 7). Com efei-
to, nas dificuldades da vida é sobretu-
do a qualidade da fé de cada um que é 
provada e verificada: sua solidez, sua 
pureza e sua coerência com a vida.

Pois bem, o saudoso Pontífice, que 
Deus tinha dotado de múltiplos dons 
humanos e espirituais, passando atra-
vés da purificação das fadigas apostó-
licas e da enfermidade, manifestou-se 
cada vez mais como uma “rocha” na 
fé. Quem teve a oportunidade de co-
nhecê-lo de perto, pôde como que to-

car com a mão aquela sua fé genuína 
e sólida que, se impressionou o círcu-
lo dos seus colaboradores, não deixou 
de difundir durante o seu longo Ponti-
ficado a sua influência benéfica em to-
da a Igreja, num crescendo que alcan-
çou o ápice nos últimos meses e dias 
de sua vida. Uma fé convicta, forte e 
autêntica, livre de temores e compro-
missos, que contagiou o coração de 
muitas pessoas também graças às nu-
merosas peregrinações apostólicas a 
todas as regiões do mundo, e especial-
mente graças a esta última “viagem”, 
que foi sua agonia e sua morte. 

Também ele desejou receber 
Maria em sua casa

A página do Evangelho que foi pro-
clamada ajuda-nos a compreender 
mais um aspecto da sua personalidade 
humana e religiosa. Poderíamos dizer 
que ele, Sucessor de Pedro, imitou de 
modo singular, no meio dos Apóstolos, 
João, o “discípulo amado” que perma-
neceu aos pés da Cruz ao lado de Ma-
ria na hora do abandono e da morte do 
Redentor. Vendo-os ali perto — narra 
o Evangelista — Jesus confiou-os um 
ao outro: “Mulher, eis o teu filho! (...) 
Eis a tua mãe!” (Jo 19, 26-27). Estas pa-
lavras do Senhor moribundo eram par-
ticularmente queridas a João Paulo II. 

Como o Apóstolo-Evangelista, 
também ele desejou receber Maria 
em sua casa: “Et ex illa hora accepit 

excertOs da hOmilia na missa de 3/4/2006

A fé convicta, forte e autêntica de João Paulo II foi comovedoramente 
posta em realce por Bento XVI na homilia da Missa celebrada na 

Praça de São Pedro.
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eam discipulus in sua” (Jo 19, 27). A 
expressão “accepit eam in sua” é par-
ticularmente densa: indica a decisão 
de João, de tornar Maria partícipe 
de sua própria vida, de maneira a ex-
perimentar que quem abre o próprio 
coração a Maria, na realidade é por 
Ela acolhido e se torna seu. O lema 
presente no brasão do Pontificado do 
Papa João Paulo II, Totus tuus, resu-

me bem essa experiência espiritual 
e mística, numa vida orientada com-
pletamente para Cristo, por meio de 
Maria: “Ad Iesum per Mariam”. 

Estimados irmãos e irmãs, esta tar-
de nosso pensamento volta com emo-
ção ao momento da morte do amado 
Pontífice, mas ao mesmo tempo o co-
ração é como que impelido a olhar pa-
ra frente. Sentimos ressoar em nossa 

A Igreja do amor é também  
a Igreja da verdade

É um dever precioso de quem crê na Igreja do amor aceitar que  
não é possível a comunhão com quem se afastou da doutrina da salvação.

anto Irineu escreve: “Onde es-
tá a Igreja, ali também está o 
Espírito de Deus; e onde es-

tá o Espírito de Deus, ali está a Igreja e 
todas as graças; porque o Espírito San-
to é verdade” (Adversus haereses, III, 

excertOs da audiência Geral de 5/4/2006

Com uma vigília de oração 
presidida pelo Papa, tra-
zendo rosários e velas nas 
mãos, centenas de milha-
res de fiéis e peregrinos 
comemoraram o primeiro 
aniversário do falecimento 
de João Paulo II (no desta-
que, Bento XVI reza diante 
do túmulo de João Paulo II 
em 6 de abril)

24, 1: PG 7, 966). Por conseguinte, exis-
te um íntimo vínculo entre o Espírito 
Santo e a Igreja. O Espírito Santo cons-
trói a Igreja e confere-lhe a verdade, in-
funde, como diz São Paulo, o amor nos 
corações dos crentes (cf. Rm 5,5).

“Não é possível a comunhão 
com quem se afastou da 
doutrina da salvação”

Depois há um segundo aspecto. Es-
se vínculo profundo com o Espírito 
não anula nossa humanidade com to-

alma seus reiterados convites a pro-
gredir sem medo no caminho da fi-
delidade ao Evangelho, para sermos 
anunciadores e testemunhas de Cristo 
no terceiro milênio. Vêm-nos de novo 
à mente suas incessantes exortações a 
cooperar generosamente para a reali-
zação de uma humanidade mais jus-
ta e solidária, a ser artífices de paz e 
construtores de esperança. (...)
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O que torna o homem impuro  
é a recusa do amor de Deus

eus desce e se torna escra-
vo, lava-nos os pés para que 
possamos estar à sua mesa. 

(...) Ele é continuamente esse amor 
que nos lava; nos sacramentos da pu-
rificação — o Batismo e Confissão 
— Ele está continuamente ajoelha-
do diante de nossos pés e nos presta 
o serviço do escravo, o serviço da puri-
ficação, faz-nos capazes de Deus. Seu 

amor é inexaurível, vai de fato até o 
extremo. 

“Vós estais puros, mas nem todos”, 
disse o Senhor (Jo 13,10). Nesta fra-
se se revela o grande dom da purifi-
cação que Ele nos faz, porque tem o 
desejo de estar à mesa junto conos-
co, de se tornar nosso alimento. “Mas 
não todos” — existe o obscuro mis-
tério da recusa, que com o episódio 

Com o episódio de Judas, o obscuro mistério da recusa se faz presente na 
Quinta-Feira Santa, exatamente o dia em que Jesus faz dom de Si.

excertOs da hOmilia da missa de Quinta-Feira santa, 13/4/2006

da a sua debilidade, e assim a comuni-
dade dos discípulos conhece desde o 
início não só a alegria do Espírito San-
to, a graça da verdade e do amor, mas 
também a provação, constituída sobre-
tudo pelos contrastes acerca das ver-
dades de fé, com as conseqüentes di-
lacerações da comunhão. Como a co-
munhão do amor existe desde o início 
e existirá até o fim (cf. 1 Jo 1, 1ss.), in-
felizmente também desde o início exis-
te a divisão. Não nos devemos admirar 
que ela persista também hoje: “Eles saí-
ram dentre nós — diz a primeira Epís-
tola de São João — mas não eram dos 
nossos. Se tivessem sido dos nossos, fi-
cariam certamente conosco. Mas isto 
se dá para que se conheça que nem to-
dos são dos nossos” (2, 19). Por conse-
guinte, há sempre o perigo de, nas vi-
cissitudes do mundo e também nas de-
bilidades da Igreja, perder a fé, e as-
sim perder também o amor e a frater-
nidade. Portanto, é um dever precioso 
de quem crê na Igreja do amor e de-
seja viver nela, reconhecer também es-
se perigo e aceitar que não é possível 

a comunhão com quem se afastou da 
doutrina da salvação (cf. 2 Jo 9-11). 

Que a Igreja nascente estivesse 
muito consciente dessas tensões possí-
veis na experiência da comunhão, de-
monstra-o bem a primeira Carta de 
João: não há voz no Novo Testamento 
que se eleve com mais vigor para evi-
denciar a realidade e o dever do amor 
fraterno entre os cristãos; mas a mes-
ma voz dirige-se com severidade drás-
tica aos adversários que foram mem-
bros da comunidade e agora já não 
o são. A Igreja do amor é também a 
Igreja da verdade, entendida antes de 
mais como fidelidade ao Evangelho 
confiado pelo Senhor aos seus.

A caridade é inseparável 
da verdade

A fraternidade cristã nasce do fato 
de sermos constituídos filhos do mes-
mo Pai pelo Espírito de verdade: “De 
fato, todos os que se deixam guiar pelo 
Espírito, esses é que são filhos de Deus” 
(Rm 8, 14). Mas a família dos filhos 
de Deus, para viver na unidade e na 

paz, tem necessidade de quem a man-
tenha na verdade e a guie com discer-
nimento sábio e competente: é isto 
que o ministério dos Apóstolos está 
chamado a fazer. E agora chegamos a 
um ponto importante. A Igreja é toda 
do Espírito, mas tem uma estrutura, 
a sucessão apostólica, à qual compete 
a responsabilidade de garantir a per-
manência da Igreja na verdade doada 
por Cristo, da qual deriva também a 
capacidade do amor. (...)

Os Apóstolos e os seus sucessores 
são, portanto, os guardas e as teste-
munhas competentes do depósito da 
verdade entregue à Igreja, e são tam-
bém os ministros da caridade: dois 
aspectos que caminham juntos. Eles 
devem pensar sempre na inseparabi-
lidade deste duplo serviço, que na re-
alidade é um só: verdade e caridade, 
reveladas e doadas pelo Senhor Je-
sus. Neste sentido, o seu serviço é, 
antes de tudo, um serviço de amor: a 
caridade que eles devem viver e pro-
mover é inseparável da verdade que 
guardam e transmitem. (...)

de Judas se faz presente, e exatamen-
te na Quinta-Feira Santa, no dia em 
que Jesus faz dom de Si, deve nos fa-
zer refletir. O amor do Senhor não 
conhece limites, mas o homem pode 
pôr-lhe um limite. 

“Vós estais puros, mas não todos”. 
O que torna o homem impuro? É a 
recusa do amor, não querer ser ama-
do, não amar. É a soberba que acre-
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dita não ter necessidade de algu-
ma purificação, que se fecha à bon-
dade salvadora de Deus. É a sober-
ba que não quer confessar e reconhe-
cer que temos necessidade de puri-
ficação. Em Judas vemos a natureza 
dessa recusa ainda mais claramente. 
Ele avalia Jesus segundo as catego-
rias do poder e do sucesso: para ele 
só o poder e o sucesso são realidades, 
o amor não conta. E ele é ambicio-
so: o dinheiro é mais importante que 
a comunhão com Jesus, mais impor-
tante que Deus e seu amor. E assim 
se torna um falso, que faz duplo jo-
go e rompe com a verdade; alguém 
que vive na mentira e perde assim o 
senso da verdade suprema, o senso 
de Deus. Desse modo ele se endure-
ce, torna-se incapaz de conversão, do 
confiante retorno do filho pródigo, e 
põe fim à sua vida destruída. 

“Vós estais puros, mas não todos”. 
O Senhor hoje nos alerta contra a au-
to-suficiência que põe um limite a seu 
amor ilimitado. Convida-nos a imitar 
sua humildade, a nos entregarmos a 
ela, a nos deixarmos “contagiar” por 
ela. Convida-nos — por mais extra-
viados que nos possamos sentir — a 
retornar à casa e a permitir que sua 
bondade purificadora nos reerga e 
nos faça entrar na comunhão da me-
sa com Ele, com o próprio Deus. 

Toda obra de caridade é um 
serviço de lavar os pés

Acrescentemos uma última pala-
vra dessa inesgotável passagem do 
Evangelho: “Dei-vos o exemplo...” 
(Jo 13,15); “também vós deveis lavar 
os pés uns dos outros” (Jo 13,14). No 
que consiste “lavar os pés uns dos 
outros”? Que significa em concreto? 
Toda obra de bondade para com ou-
trem — especialmente pelos que so-
frem e pelos que são pouco estima-
dos — é um serviço de lavar os pés. 
O Senhor nos chama a isto: abaixar-

se, aprender a humildade e a cora-
gem da bondade e também a dispo-
nibilidade para aceitar a recusa e, 
apesar disso, confiar na bondade e 
perseverar nela. Mas há ainda uma 
dimensão mais profunda. O Senhor 
remove nossa sujeira com a força 
purificadora de sua bondade. Lavar 
os pés uns dos outros significa sobre-
tudo perdoar-nos incessantemente 

uns aos outros, sempre de novo re-
começar juntos, por mais que pos-
sa parecer inútil. Significa purificar-
nos uns aos outros suportando-nos 
mutuamente e aceitando ser supor-
tados pelos outros; purificar-nos uns 
aos outros, dando-nos mutuamen-
te a força santificante da Palavra de 
Deus e nos introduzindo no Sacra-
mento do amor divino. (...)

Retomando a tradição interrompida pela doença de João 
Paulo II, Bento XVI celebrou na Basílica de São João de 

Latrão a Missa da Ceia do Senhor
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cOmentáriO aO evanGelhO – 5º dOminGO da PáscOa

“Permanecei em Mim”
Usando a imagem da videira, Jesus quis deixar clara 
a absoluta necessidade de permanecermos n’Ele se 
quisermos frutificar. Ele também permanecerá em 
nós – contanto que não sejamos ramos secos...

1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agri-
cultor. Todo ramo que não der fruto em Mim, 
Ele o cortará; 2 e todo o que der fruto, podá-lo-
á, para que dê mais fruto. 3 Vós já estais limpos 
em virtude da palavra que vos anunciei.  4 Per-
manecei  em  Mim  e  Eu  permanecerei  em  vós. 
Como o ramo não pode por si mesmo dar fru-
to  se  não  permanecer  na  videira,  assim  tam-
bém vós,  se não permanecerdes  em Mim.  5 Eu 
sou a videira, vós os ramos. Aquele que perma-

nece  em  Mim  e  Eu  nele,  esse  dá  muito  fruto, 
porque sem Mim nada podeis fazer. 6 Se alguém 
não permanecer em Mim, será lançado fora co-
mo o ramo, e secará; depois recolhê-lo-ão, lan-
çá-lo-ão no fogo e arderá. 7 Se permanecerdes 
em  Mim,  e  as  minhas  palavras  permanecerem 
em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-
á concedido. 8 Nisto é glorificado meu Pai: em 
que vós deis muito fruto e sejais meus discípu-
los (Jo 15, 1-8).

i – deuS quiS Se fazer 
íntimo de nóS

Moisés se maravilhou com a sar-
ça que ardia sem se consumir. Aque-
las chamas de incomum beleza, man-
tidas pela ação de um anjo, atraíram-
no. Movido por uma forte e sobrena-

a  EvangElho: a vidEira E os ramos  A

tural curiosidade, ele aproximou-se 
“para contemplar esse extraordinário 
espetáculo” e qual não foi sua surpre-
sa ao ouvir de dentro das labaredas 
a voz de Deus, a adverti-lo de que ti-
rasse suas sandálias por encontrar-se 
numa “terra santa”.

Ali recebeu a elevada missão de 
libertar do cativeiro o povo eleito e 
de conduzi-lo à Terra Prometida. Po-
rém, naqueles alvores de seu profe-
tismo, surgiu uma perplexidade: co-
mo apresentar aos outros o Senhor? 
Dúvida inteiramente compreensível, 



Com a encarnação 
do Verbo, o modo 

de agir divino 
passou por uma 
transformação 
inimaginável

Jesus é a verdadeira videira, 
ideal e perfeitíssima, da 
qual as videiras naturais são 
símbolos

pois o Deus de Abraão, de Isaac e de 
Jacó era distante, invisível e de difícil 
acesso. Mas, a resposta foi extrema-
mente sintética: “Iah Weh”, ou seja: 
“Eu sou” (1).

Aquele era o mesmo Deus que pas-
seara todas as tardes com Adão no Pa-
raíso (2) e que, após o pecado original, 
fez-Se menos presente entre os ho-
mens. A partir daí, quase sempre su-
as manifestações se deram através da 
grandeza dos castigos (dilúvio, con-
fusão das línguas, etc.), que incutiam 
um profundo respeito, temor e admi-
ração no povo. Embora a travessia do 
Mar Vermelho, o maná e outras ocor-
rências miraculosas durante o Êxodo 
lhes dessem um conhecimento experi-
mental da existência de um Ser Supre-
mo que os protegia nos caminhos da 
vida, a própria entrega das Tábuas da 
Lei no Sinai tornou-se um símbolo do 
relacionamento d’Ele com o homem, 
baseado numa severa justiça. Aque-
le Ser absoluto se apresentava ao po-
vo eleito como um Legislador intran-
sigente, invisível e intocável.

Esse modo de agir divino passou 
por uma transformação inimaginável 
nestes mais de dois mil anos de No-

vo Testamento, desde que o “Verbo Se 
fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). 
Aquele mesmo Deus que fez tremer 
o Sinai e deu grandes poderes ao bra-
ço de Sansão e à voz de Elias, pôde ser 
adorado enquanto bebê na manjedou-
ra, em Belém, e esteve nos braços de 
Maria, José, Simeão e dos Reis Magos. 

Jesus é a verdadeira videira, 
ideal e perfeitíssima, da 
qual as videiras naturais são 
símbolos

Doze anos mais tarde, ainda menino, 
discutiu com os doutores no Templo, 
e durante sua juventude, auxiliou seu 
pai nos trabalhos de carpintaria. E, ao 
iniciar sua missão pública, fez-Se pre-
sente a umas bodas em Caná, realizan-
do ali seu primeiro milagre.

Em Jesus, Deus quis Se fazer ín-
timo de nós. Ele continuou sendo o 

mesmo “Iah Weh”, mas atribuindo-
Se títulos diferentes: “Eu sou o Bom 
Pastor” (Jo 10, 11), “Eu sou o cami-
nho, a verdade e a vida” ( Jo 14, 6), 
“Eu sou a luz do mundo” (Jo 8, 12), 
“Eu sou a porta das ovelhas” (Jo 10, 
7), “Eu sou o pão vivo que desceu do 
céu” (Jo 6, 51). Fazendo menção a es-
sas criaturas todas — inclusive com-
parando-se à galinha com seus pin-
tainhos, ao chorar sobre Jerusalém 
—, Ele mostra bem qual seu inco-
mensurável desejo (desejo eterno) de 
nos fazer participar de sua vida.

É nesse contexto que se insere o 
Evangelho de hoje.
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Deus criou a 
videira para melhor 
compreendermos 
o relacionamento 

que existe entre os 
batizados e Cristo
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ii – noSSa permanência 
em JeSuS

1 Eu sou a videira verdadeira, e 
meu Pai é o agricultor.

Comenta o Cardeal Isidro Gomá 
y Tomás: “A belíssima alegoria da vi-
nha mística, assim como a do Bom 
Pastor, foi-nos conservada apenas por 
São João. Pode ter servido de suges-
tão ao Senhor a lembrança do vinho 
da ceia, do qual disse que não mais be-
beria. Ou então simplesmente a inven-
tou, por ser ela extremamente apta pa-
ra exprimir o pensamento, ou melhor, a 
teoria da união espiritual com Ele” (3).

Para Israel, a parreira de uva era 
uma realidade comum e corrente a 
ponto de, sob o reinado de Salomão, 
assim se referir a Escritura à paz por 
ele conquistada com todos os povos 
vizinhos: “Judá e Israel, desde Dã até 
Bersabéia, viviam sem temor algum, 
cada qual debaixo de sua vinha e de 
sua figueira” (1 Rs 4, 25).

A verdadeira videira 

E qual o significado do vocábulo 
“verdadeira”, empregado pelo Mes-
tre neste versículo? Antes já dissera: 
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu” 
(Jo 6, 51), e João afirmara ser Ele “a 
luz verdadeira”. Como explicar o uso 
desses adjetivos?

Em face de heresias de outrora, al-
guns Padres da Igreja procuravam es-
clarecer este particular pelos efeitos 
produzidos pela “videira”, pela “luz” 
ou pelo “pão” verdadeiros, pois ali-
mentam a fé dos que deles se servem, 
enquanto os seres materiais corres-
pondentes só servem para a sustenta-
ção ou desenvolvimento físico. Nós, 
porém, somos levados a achar que 
Deus, na sua infinita e eterna sabedo-
ria, criou esses seres todos (luz, pão, vi-

Jesus afirmou que o Pai é o agri-
cultor e, em conseqüência, é Ele 
quem assume a tarefa da poda, da 
limpeza, dos cuidados. Como já dis-
semos anteriormente, Deus criou a 
videira, entre outras razões, para ser-
vir de exemplo a esses procedimentos 
próprios ao Pai, assim como para me-
lhor compreendermos o relaciona-
mento que existe entre os batizados 
e Cristo. A videira, entre os vegetais, 
é o mais adequado para se entender 
a necessidade do corte, ou a da po-
da. São Paulo é bem explícito em sua 
apreciação sobre o Agricultor: “De 
modo que não é nada, nem aquele 
que planta, nem aquele que rega, mas 
Deus, que dá o crescimento. Uma mes-
ma coisa é o que planta e o que rega; 
cada um receberá sua recompensa se-
gundo seu trabalho. Efetivamente, so-
mos cooperadores de Deus; vós sois 
cultura de Deus, sois edifício de Deus” 
(1 Cor 3, 7-9).

Esses ensinamentos de Jesus nos 
mostram o quanto é pleno de vitali-
dade seu Corpo Místico. Os “ramos” 
improdutivos, o Pai os arranca; e os 
que prometem frutos futuros, Ele os 
desponta e os acondiciona para mais 
excelentemente se beneficiarem da 
seiva.

Não seria diminuto o elenco dos 
“ramos” infrutíferos, pois muitos 
sãos os vícios, más inclinações e pe-
cados que bloqueiam o fluxo nor-
mal da “seiva” da graça. Em síntese, 
todos eles têm sua origem no egoís-
mo humano. O estar voltado sobre si 
mesmo, submerso em suas próprias 
conveniências, traz como conseqüên-
cia inevitável um corte com as gra-
ças de Deus, pois estas nos são da-
das com vistas à caminhada rumo ao 
Reino. Por outro lado, como afirma 
São João Crisóstomo, ninguém po-

homem; mas não nos daria a vida de 
Deus se não fosse Deus. Logo, Jesus é 
o Messias, Filho de Deus” (4).

“Meu Pai é o agricultor”

Todo ramo que não der fruto em 
Mim, Ele o cortará; 2 e todo o que 
der fruto, podá-lo-á, para que dê 
mais fruto.

nha, pastor, caminho, etc.) primordial-
mente para melhor Se fazer entender 
pelo homem. Nesse sentido, não con-
têm eles a verdade inteira, mas apenas 
a simbolizam. A arquetipia desses se-
res se encontra no próprio Jesus. 

E por que Jesus, nessa ocasião, 
passa a falar em videira e agricultor? 
Ouçamos novamente o Cardeal Go-
má: “Jesus disse a seus discípulos que 
vai separar-Se deles, mas essa separa-
ção será apenas segundo o corpo. Es-
piritualmente, deverão permanecer in-
timamente unidos a Ele para viver a vi-
da divina; morrerão se d’Ele se sepa-
rarem. Propõe essa doutrina envolta 
na alegoria da videira. ‘Eu sou a videi-
ra verdadeira’, a videira ideal e perfei-
tíssima, na qual, melhor que nas videi-
ras do campo, verificam-se as condi-
ções próprias dessa planta. O cultiva-
dor dessa vide espiritual e incorruptível 
é o Pai: ‘E meu Pai é o agricultor’. Je-
sus não seria nossa videira se não fosse 
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Os ramos 
improdutivos,  

o Pai os arranca;  
e os que prometem 

frutos, Ele os 
desponta  

e acondiciona
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de ser verdadeiro cristão sem as boas 
obras. Ora, o egoísmo não as produz 
jamais.

Quanto à “poda” dos ramos frutuo-
sos, além das tentações e provações 
permitidas por Deus, há dons, con-
solações e estímulos sobrenaturais, 
ações divinas que visam multiplicar 
a fertilidade deles. Por este dito de 
Jesus, vê-se quanto as tentações são 
úteis para conferir mais virtude e mé-
rito aos bons “ramos”.

Em resumo: “O que se quer dizer 
aqui é que Cristo, Deus-Homem, influi 
diretamente, pela graça, nos sarmen-
tos. O Pai, de outro lado, é quem tem o 
governo e a providência exterior da vi-
nha” (5).

Os Apóstolos foram 
purificados pela palavra
3 Vós já estais limpos em virtude 
da palavra que vos anunciei.

Santo Agostinho, com suas carac-
terísticas inconfundíveis de fé e sen-
so teológico, comenta este versículo 
chamando a atenção para a eficácia 
da palavra. No próprio Sacramento 
do Batismo, o puro emprego da água, 
se bem que pudesse ser útil para la-
var o corpo, nunca purificaria a alma. 
A eficácia do Sacramento exige tam-
bém o uso da palavra com a intenção 
de operar essa purificação. É por ela 
que a água, ao escorrer pela cabeça 
do batizando, purifica a alma.

Vários Padres da Igreja são da 
opinião de que Jesus, nesta passa-
gem, teria feito uma alusão indire-
ta à apostasia de Judas, o qual se en-
contrava ausente a fim de perpetrar 
sua traição. Antes desse episódio, Je-
sus respondera a Pedro logo no iní-
cio do Lava-pés: “Aquele que tomou 
banho não tem necessidade de se la-

var, pois todo ele está limpo. Vós estais 
limpos, mas não todos” (Jo 13, 10-11). 
Ele bem sabia que Judas ia entregá-
Lo, por isso disse: “Estais limpos, mas 
não todos”.

Observam outros ainda que, nes-
te versículo, Jesus declara ter feito a 
tarefa de “agricultor”, ao purificar os 
Apóstolos com a palavra, apesar de 

João. Ele o usa 40 vezes em seu Evan-
gelho e 23 em sua primeira Epístola. E 
aqui, com esse verbo, formula a ínti-
ma, permanente e vital união dos fiéis 
com Cristo” (6).

Com sua habitual clareza, Maldo-
nado explica que essa permanência 
nossa em Jesus é como se Ele dissesse:

“‘Se quiserdes dar frutos e evitar 
que o Pai os arranque, permanecei em 
Mim. De minha parte, já fiz o que de-
via — comenta Teofilato —, ao lim-
par-vos com minha doutrina; agora fa-
zei o que deveis. Permanecei, perseve-
rai nessa limpeza que Eu vos obtive. Is-
so é, permanecei em Mim’. Leôncio e 
Cirilo observam: ‘Manda-lhes perma-
necer n’Ele, não só pela fé, mas princi-
palmente pela caridade, dado que pe-
la fé são muitos os que permanecem 
n’Ele sem, contudo, dar fruto algum’. 
Cristo referia-se àquela permanência 
em Si mesmo que produz frutos, o que 
é impossível sem a caridade. Às vezes 
vemos na videira muitos sarmentos se-
cos, mortos, infrutíferos, porque não 
participam da seiva da raiz. Esses são 
os que aderem a Cristo só pela fé. São 
sarmentos, permanecem na videira, 
mas estão mortos e secos, porque não 
sorvem o líquido da graça de Cristo, da 
qual não se pode participar sem a cari-
dade, que é vida da alma” (7). 

iii – a permanência 
de deuS em nóS

Nossa vida em Cristo é um tema 
muito comentado e conhecido, po-
rém, fala-se menos da permanência 
d’Ele em nós. Ora, esta é uma reali-
dade sobrenatural de fundamental 
importância e sobre ela devemos nos 
deter para bem compreendê-la.

Antes da presente passagem do 
Evangelho, que a Liturgia recolheu 
para este domingo, encontramos es-

pouco antes ter-Se autodenominado 
“videira verdadeira”.

Condição para 
permanecer em Cristo
4 Permanecei em Mim e Eu per-
manecerei em vós. Como o ramo 
não pode por si mesmo dar fruto 
se não permanecer na videira, as-
sim também vós, se não permane-
cerdes em Mim.

Uma vez que se esteja limpo, é 
preciso perseverar nesse estado. Para 
tal, é indispensável cumprir os Man-
damentos, pois “nem todo o que Me 
diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino 
dos Céus, mas aquele que faz a vonta-
de de meu Pai que está nos Céus” (Mt 
7, 21).

Frei Manuel de Tuya OP diz a res-
peito deste versículo algo digno de 
nota: “O verbo que emprega — perma-
necer — é um termo técnico próprio de 



Conforme explica 
São Tomás,  

Deus está presente 
em todas as  

coisas e no mais 
íntimo delas
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ta afirmação de Jesus: “Se alguém Me 
ama, guardará a minha palavra, e meu 
Pai o amará, e viremos a ele e nele fa-
remos nossa morada” (Jo 14, 23). Por-
tanto, não se trata da permanência da 
Segunda Pessoa somente, mas tam-
bém da Primeira, ou seja, do Pai. E 
São Paulo dirá mais tarde: “Não sabeis 
que sois templo de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vós?” (1 Cor 3, 16). 
Trata-se, pois, da in-habitação da San-
tíssima Trindade, ou, por outra, Deus 
habita na alma em estado de graça.

Deixemos de lado as considera-
ções sobre o modo pelo qual se rea-
liza esse habitar de Deus em nós, por 
ser um assunto que tem sido muito 
debatido pelos especialistas ao longo 
dos séculos, multiplicando-se as opi-
niões sem resolver de maneira satisfa-
tória esse grande mistério. Para nos-
sa formação espiritual, mais importa 
o fato desse habitar de Deus em nós, 
e, felizmente, nessa temática há intei-
ra unanimidade entre os teólogos.

Deus está presente em 
todas as criaturas

Comecemos por focalizar a pre-
sença divina em Jesus. A presença de 
Deus n’Ele não se dá como num tem-
plo. Devido à união hipostática, Ele 
não tem personalidade humana, mas 
só divina. Esta é a mais alta presença 
possível de Deus em uma criatura. 

A segunda presença mais impor-
tante é a Eucarística. De modo dire-
to e imediato, esta diz respeito uni-
camente ao Corpo de Cristo, mas de 
maneira indireta se relaciona com as 
três inseparáveis Pessoas da Trindade 
Santa, pelo fato de ter o Verbo uma 
intrínseca união pessoal com a huma-
nidade santíssima de Cristo.

Se bem que não seja visto, Deus 
está presente em todas as criaturas, 
conforme explica São Tomás: “Deus 
está presente em todas as coisas e no 
mais íntimo delas” (8). E mais adian-

tificante que nos dá uma misteriosa 
participação nessa divina natureza. A 
partir do Batismo, Deus — que já Se 
encontrava em nós por sermos cria-
turas, como acima vimos — passa a 
permanecer em nossa alma, como Pai 
e a tratá-la como autêntica filha sua. 
Essa permanência é exclusiva e pró-
pria dos filhos de Deus.

Conforme nos ensina São Tomás, 
a caridade estabelece uma profunda 
e mútua amizade entre Deus e os ho-
mens. Por isso, pela caridade sobre-
natural infundida na alma juntamen-
te com o cortejo de todas as outras vir-
tudes e dons, Deus passa a permane-
cer nela com uma realidade diferen-
te, não mais como puro Criador, mas 
também como Pai e, além disso, como 
Amigo. Por isso é que se atribui ao Es-
pírito Santo de modo especial essa in-
habitação da Santíssima Trindade, por 
ser Ele o Amor incriado (10).

A permanência de 
Deus nos diviniza

Segundo os teólogos, essa perma-
nência é o primeiro e o maior de to-
dos os dons que possamos receber, 
pois nos dá a real e verdadeira posse 
de Deus. E assim como uma criança 
em gestação se alimenta permanen-
temente da vida da mãe, essa perma-
nência de Deus na alma confere-lhe 
de forma ininterrupta a própria Vi-
da divina. Aqui se entende melhor a 
frase de Nosso Senhor: “Eu vim para 
que tenham vida, e a tenham abundan-
temente” (Jo 10, 10). É por isso que a 
Igreja denomina o Espírito Santo “o 
doce hóspede da alma” (dulcis hos-
pes animae). Ele não entra em nos-
sas almas para uma rápida visita, pe-
lo contrário, nela permanece. Ele não 
só dilata nossas almas para as verda-
des da fé, como nos torna íntimos de 
seus mistérios, fazendo-nos conhe-
cê-los de maneira repentina ou pro-
gressiva. Como consolador e médico, 

sente em todas as coisas como causa 
do ser de todas elas” (9).

A permanência divina em nós, de 
que nos fala o Evangelho de hoje, é 
inferior às duas primeiras, mas espe-
cial em relação à última, embora a 
pressuponha.

Ele permanece em nós 
como Pai e como Amigo

A presença geral, denominada pre-
sença de imensidão, é comum a todo 
ser criado, quer se trate de uma gota 
de água, de um anjo ou de um répro-
bo caído no inferno. Sem ela, a cria-
tura retornaria ao nada. Entretanto, 
no versículo em questão, Jesus nos 
fala de uma permanência toda ela pe-
culiar. Como sabemos, a paternidade 
só se verifica quando o pai transmi-
te sua natureza ao filho; assim, por 
mais que uma estátua possa se pare-
cer com a figura do filho de seu es-
cultor, um será filho enquanto a ou-
tra será mera imagem, sem natureza 
humana. Jesus é realmente Filho de 
Deus, porque possui a natureza divi-
na em sua plenitude; e nós, os batiza-
dos, também o somos por uma ado-
ção intrínseca através da graça san-

te: “Deus está presente em todas as 
coisas por potência, porque tudo está 
submetido ao seu poder. Está em tudo 
por presença, porque tudo está desco-
berto e à mostra de seus olhos. E está 
em tudo por essência, porque está pre-
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Pela caridade, Deus 
passa a permanecer 

na alma não mais 
como puro Criador, 
mas também como 

Pai e Amigo
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cura nossas enfermidades, robuste-
ce-nos em nossas debilidades, ensina-
nos a rezar (11). Conhece bem o cami-
nho que devemos trilhar e com suas 
suaves — e tantas vezes, eficazes — 
moções, por ele nos conduz. 

Essa maravilhosa permanência da 
Santíssima Trindade em nós propor-
ciona a nossas almas a plena posse e 
o gozo fruitivo d’Ela, conforme nos 
ensina o próprio São Tomás: “Assim 
também se diz que possuímos somen-
te aquilo de que podemos livremente 
usar e usufruir. Ora, só se pode fruir de 
uma Pessoa divina pela graça santifi-
cante. (...) O dom da graça santifican-
te aperfeiçoa a criatura racional para 
que com liberdade não somente use o 
dom criado, mas ainda frua da própria 
Pessoa divina” (12).

Em síntese, essa permanência de 
Deus em nós, prometida por Jesus 
neste versículo, contanto que n’Ele 
permaneçamos, transforma-nos em 
Deus, guardadas as devidas propor-
ções entre Criador e criatura. Essa 
realidade foi magnificamente expres-
sa pelo Pe. Ramière:

“É verdade que no ferro abrasado 
está a semelhança do fogo, mas não é 

tal que o mais hábil pintor possa repro-
duzi-la servindo-se das mais vivas co-
res; ela não pode resultar senão da pre-
sença e ação do fogo. A presença do 
fogo e a combustão do ferro são duas 
coisas distintas, pois esta é uma ma-
neira de ser do ferro, e aquela uma re-
lação dele com uma substância estra-
nha. Mas as duas coisas, por mais dife-
rentes que sejam, são inseparáveis uma 

presença do Espírito Santo nessa al-
ma, e, portanto, é infinitamente supe-
rior à mais elevada santidade que pu-
desse ser alcançada por uma alma na 
qual não morasse o Espírito Santo. 
Esta última alma só poderia ser divi-
nizada moralmente, pela semelhança 
de suas disposições com as de Deus. 
O cristão, pelo contrário, é divinizado 
fisicamente, e, em certo sentido, subs-
tancialmente, dado que, sem se con-
verter em uma mesma substância e em 
uma mesma pessoa com Deus, possui 
em si a substância de Deus e recebe a 
comunicação de sua vida” (13).

Nossa absoluta 
dependência da graça 
5 Eu sou a videira, vós os ramos. 
Aquele que permanece em Mim e 
Eu nele, esse dá muito fruto, por-
que sem Mim nada podeis fazer.

Este é um dos mais categóricos 
versículos sobre a nossa absoluta de-
pendência da graça para operarmos 
qualquer ato sobrenaturalmente me-
ritório. Já no II Concílio Milevitano 
(416) e no XVI Cartaginês (418) foi 
sublinhada essa afirmação de Jesus, 

“Eu sou a videira, vós sois os ramos”  
(Jesus e seus Apóstolos, pórtico da Basílica de Montserrat, Espanha)

da outra: o fogo não pode estar unido 
ao ferro sem abrasá-lo, e a combustão 
do ferro não pode resultar senão de sua 
união com o fogo. 

“Assim, a alma justa possui em si 
mesma uma santidade distinta do Es-
pírito Santo, mas ela é inseparável da 
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O mais alto louvor 
que se possa  
dar a Deus  

encontra-se nas 
boas obras
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fazendo-se notar que Ele não dis-
se ser difícil fazer algo sem seu con-
curso, mas sim ser impossível: “Sem 
Mim, nada podeis fazer”.

6 Se alguém não permanecer em 
Mim, será lançado fora como o 
ramo, e secará; depois recolhê-lo-
ão, lançá-lo-ão no fogo e arderá.

Santo Agostinho, de forma sintéti-
ca, deita luz sobre este versículo:

“A lenha da videira é tanto mais 
desprezível se não permanecer na vi-
deira, quanto mais gloriosa se perma-
necer. Dela diz o Senhor, pelo Profe-
ta Ezequiel, que, quando cortada, não 
serve para nenhum uso do agricultor, 
nem com ela se podem fabricar traba-
lhos de marcenaria (Ez 15, 5). Só lhe 
compete um destes dois destinos: a vi-
deira, ou o fogo. Se não estiver na vi-
deira, estará no fogo. Para que não es-
teja no fogo, deve, pois, conservar-se 
na videira” (14). 

7 Se permanecerdes em Mim, e as 
minhas palavras permanecerem 
em vós, pedireis tudo o que qui-
serdes e ser-vos-á concedido.

Essa promessa de Jesus é comove-
dora, pois, como bem assevera o Car-
deal Gomá, Deus, de certo modo, 
obedecerá aos pedidos que se Lhe fa-
çam, como fruto dessa permanência 
em Cristo. É necessário, porém, guar-
dar suas palavras com amor e refle-
xão e colocá-las em prática, a exem-
plo de Maria, que “conservava todas 
estas coisas, meditando-as no seu co-
ração” (Lc 2, 19).

Observadas as condições enuncia-
das neste versículo, a conseqüência 
será a de uma plena união com Cris-
to. Assim sendo, os pedidos serão in-
falivelmente formulados de acor-

do com os desejos d’Ele e, portanto, 
sempre atendidos.

iv – o maiS alto louvor  
que Se poSSa dar a deuS

8 Nisto é glorificado meu Pai: em 
que vós deis muito fruto e sejais 
meus discípulos.

A verdade contida neste versícu-
lo leva-nos a concluir que o próprio 
Deus também lucra — ad extra, é cla-
ro — nessa permanência mútua. Ad 
intra, a glória de Deus é intrinseca-

mente absoluta, mas aqui está reali-
zada a finalidade das criaturas inteli-
gentes, anjos e homens, ou seja, tri-
butar-Lhe a glória formal extrínseca. 
O mais alto louvor que se possa dar 
a Deus encontra-se nas boas obras. 
Ademais, ao serem conhecidas pelos 
outros, elas incitam à imitação. E es-
sa glória consiste não só na multipli-

cidade dos bons frutos, mas também 
na nossa qualidade de discípulos de 
Cristo — como o foram os Apóstolos 
e muitos outros ao longo de dois mi-
lênios —, ou seja, em sermos verda-
deiros arautos do Evangelho pela pa-
lavra e pelo exemplo. ²

1) Cf. Ex 3, 1-15.
2) Cf. Gn 3, 8.
3) El Evangelio Explicado, Acervo, 

1967, v. II, p. 519.
4) Idem ibidem.
5) Pe. Manuel de Tuya OP, Biblia Co-

mentada, BAC, Madrid, 1964, vol. 
II, p. 1.242.

6) Op. cit. p. 1.243.
7) P. Juan de Maldonado, SJ, Comen-

tarios a los cuatro Evangelios, BAC, 
1954, v. III, pp. 821-822.

8) Suma Teológica, I, q. 8, a. 1.
9) Idem, q. 8, a. 3.
10) Cf. Suma Teológica II-II, q 23, a. 1.
11) Cf. Rm 8, 26.
12) Suma Teológica I, q. 43, a. 3.
13) Enrique Ramière, SJ, El Corazón de 

Jesús y la divinización del cristiano, 
Bilbao, 1936, pp. 229-230.

14) Evangelho de São João comentado 
por Santo Agostinho, Coimbra, 1952, 
v. IV, p. 186.
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A “via da beleza”,  
caminho de evangelização

Em sua Assembléia Plenária, o Pontifício Conselho para 
a Cultura urgiu a redescoberta e a reabilitação da “via 
pulchritudinis” como meio de atrair os espíritos e os 
corações para a verdade.

o dia do batismo de 
Clóvis, rei da tribo 
bárbara dos francos 
— 25 de dezembro 
de 496 —, o altar, a 

pia batismal, a igreja inteira e até as ru-
as adjacentes estavam ornadas com a 
maior pompa religiosa possível, por ini-
ciativa do Bispo de Reims, São Remí-
gio. Magníficas tapeçarias adornavam 
o chão e pendiam de colunas e portais, 
lindos véus de seda emolduravam os al-
tares, o batistério e as paredes, arranjos 
florais multicoloridos se multiplicavam 
por toda parte, o odor de perfumes e 
de preciosos incensos penetrava em to-
dos os recantos do edifício e as chamas 
de centenas e centenas de velas, círios 
e tochas se uniam para produzir um feé-
rico jogo de luz e sombras. O numero-
so clero, vestindo seus mais belos pa-
ramentos, esperava a chegada do rei. 
Conta-se que o monarca, ao caminhar 
em meio a essa deslumbrante atmosfe-
ra, perguntou a São Remígio: “Pai, isto 
já é o céu?”

Com Clóvis converteram-se três 
mil de seus guerreiros. Nesse dia nas-
ceu a França, a filha primogênita da 
Igreja.

A eficácia da “via pulchritudinis”
Esse episódio, conservado nos 

anais da história eclesiástica, foi sem-
pre considerado um exemplo da im-
portância da beleza enquanto meio 
de atrair as almas para as verdades 
cristãs e mesmo para fixá-las e fazê-
las progredir na fé.

Os missionários e pregadores que 
tratavam com as tribos bárbaras, que 
por todo lado invadiam e demoliam 
os restos do decadente Império Ro-
mano, tinham uma larga experiência 
sobre a eficácia da via pulchritudinis 
— uma expressão latina que signifi-
ca “a via da beleza” — para converter 
aqueles homens e mulheres rudes.

Quando, a partir do século VI, a 
obra de São Bento difundiu-se pe-
la Europa, não só convertendo, mas 
também criando uma nova civiliza-
ção, foi a beleza, traduzida na liturgia, 
nos paramentos, na música, na arqui-
tetura, nos trajes, nos costumes, que 
constituiu uma das principais for-
ças propulsoras de maravilhosas mu-
danças, sopradas pelo Espírito Santo. 
Um dos resultados desse movimen-
to — para citar só este — foi o sur-
gimento, pouco mais tarde, das gran-

des catedrais em estilo gótico, ousa-
das, esguias, rendilhadas, banhadas 
pela extasiante luminosidade de vi-
trais multicoloridos, e marcadas pela 
acolhedora fisionomia de belos afres-
cos e imagens.

Por que aquilo que é belo tem es-
sa força de atração para o bem e pa-
ra a verdade? Uma das razões é mui-
to simples: para mover a alma huma-
na, não é suficiente a mera abstração, 
não bastam arrazoados doutrinários 
e demonstrações teóricas; é preciso 
tocar o coração. E a beleza é um dos 
modos mais efetivos de impulsioná-
lo em direção à verdade e ao bem.

A “via da beleza”, resposta aos 
desafios enfrentados pela Igreja

Se, no passado, o pulchrum — a 
beleza — sempre teve essa eficácia 
no apostolado, hoje em dia ele se tor-
nou ainda mais necessário, indispen-
sável mesmo, sobretudo para atrair 
os jovens para a verdadeira religião.

Esse é o pensamento dos Papas 
mais recentes, especialmente João 
Paulo II e Bento XVI, que têm acen-
tuado a importância do pulchrum co-
mo instrumento de evangelização. É 
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a firme convicção também do Pontifí-
cio Conselho para a Cultura, que de-
dicou sua Assembléia Plenária, rea-
lizada nos dias 27 e 28 de março, ao 
debate da “via pulchritudinis” como 
sendo “caminho privilegiado para a 
evangelização e o diálogo”. Mais de 
40 cardeais, bispos, religiosos e leigos 
participaram do simpósio.

Delineando sabiamente os obje-
tivos da Assembléia, o Cardeal Paul 
Poupard, presidente desse Pontifício 
Conselho, disse que, “mais que o es-
tudo dos aspectos filosóficos, bíblicos 
e teológicos da temática”, ela teria 
“uma finalidade eminentemente pas-
toral”, propondo-se “a oferecer aos 
bispos e às comunidades cristãs es-
tratégias, projetos e propostas concre-
tas para fazer que a via pulchritudinis 
seja percebida e vivida como uma via 
privilegiada e eficaz de evangelização, 
de transmissão da fé cristã e de diá-
logo com todos os homens e mulhe-
res de boa vontade, mesmo que não-
crentes”.

Visando a essa meta, tratou-se na 
Assembléia das múltiplas formas de 
beleza colocadas por Deus à nossa 
disposição para atrair-nos a Ele: a do 

mundo da natureza, a das artes e a da 
autêntica vida cristã. Deu-se desta-
que especial àquela que é a mais al-
ta forma de beleza, e a mais atrativa: 
a santidade. E chamou-se a atenção 
para um importante aspecto: o sofri-
mento suportado com cristã dignida-
de não é oposto à beleza, é até mes-
mo uma forma suprema dela. Ha-
ja vista o sublime sacrifício de Nosso 
Senhor no Calvário e o dos mártires.

Os desafios da atualidade foram ci-
tados com freqüência durante o sim-
pósio. O Cardeal Poupard, por exem-
plo, diz ser necessário encontrar um 
meio de ajudar as pessoas a distin-
guir a via pulchritudinis, um caminho 
libertador, das enganadoras corusca-
ções encontradas no dia-a-dia da vida 
de hoje, como nos anúncios publici-
tários e na televisão. Entre os muitos 
temas abordados, parece interessan-
te assinalar de passagem que também 
se falou da arte moderna, a qual em 
boa medida procura ser “crua e cho-
cante, até mesmo feia” — como acen-
tuou Dom Donal Brendan Murray, 
Bispo de Limerick, Irlanda.

No total, foram 19 intervenções de 
cardeais, bispos e sacerdotes de to-

dos os continentes, urgindo a redes-
coberta e promoção da via pulchritu-
dinis, e focalizando “grandes desafios” 
enfrentados pela Igreja, desde o lai-
cismo e a indiferença religiosa, pas-
sando pela miragem da beleza ofe-
recida pelas seitas e novas espiritua-
lidades, até a necessidade de educar 
para a beleza e valorizar o patrimô-
nio artístico da Igreja.

Harmonia entre beleza, 
bem e verdade

Um substancioso e perspicaz dis-
curso do Cardeal Poupard encerrou 
os trabalhos, resumindo os resultados 
e substanciando as auspiciosas pers-
pectivas que se abrem para a evange-
lização. Sem tergiversações, ele apon-
tou os obstáculos de base doutrinária 
que impedem uma adequada avalia-
ção da beleza.

“A via pulchritudinis é uma longa 
tradição na Igreja. Ela pede hoje para 
ser redescoberta, porque ela foi mui-
tas vezes esquecida e até combatida, 
porque mal compreendida”  — disse 
ele.

Uma das razões fundamentais des-
sa incompreensão, afirmou ainda o 
Cardeal Poupard, é “o relativismo fi-
losófico e moral engendrado pelo prag-
matismo e o hedonismo cínico”, os 
quais “obscurecem e deformam a vis-
ta de muitos de nossos contemporâne-
os, impedindo-os de reconhecer o belo, 
o bom e o verdadeiro”.

Com efeito, um erro muito co-
mum de nossa época consiste em 
considerar a beleza como um fim 
em si, um simples objeto de fruição, 
e não como um “caminho” para ele-
var a alma humana. Ora, sua função 
mais nobre é fazer-se transcender, é 
“falar, pelo menos implicitamente, do 
divino, da infinita beleza de Deus” co-
mo disse Bento XVI a respeito da 
arte (1).

Perto do fim de seu pontificado, 
João Paulo II, mencionando que vi-
vemos “em um mundo muitas vezes 
marcado por torpezas e fealdades”, 
lembrava que “a beleza não é um fim 

Cardeal Poupard: “A via da beleza foi muitas vezes esquecida, 
 e até combatida, porque mal compreendida”
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A experiência dos 
Arautos do Evangelho

ntre outros movimentos, os Arautos do Evange-
lho — cujo carisma tem como cerne precisamen-
te a “via pulchritunidis” — foram convidados pe-

lo Cardeal Paul Poupard a enviar uma colaboração para 
o simpósio. Atendendo ao convite, remeteram ao Ponti-
fício Conselho para a Cultura dois documentos, um de-
les com reflexões a propósito do tema da beleza, e outro 
respondendo a questões apresentadas pelo próprio Con-
selho, além de relatar a bem-sucedida experiência que há 
anos vêm realizando na utilização da beleza na evangeli-
zação, descrevendo os meios e as modalidades postos em  
prática.

Em uma carta de agradecimento, de 17 de março, 
dirigida ao Presidente Geral dos Arautos do Evange-
lho, o Pe. João S. Clá Dias, Sua Eminência escreveu:

“Sua rica contribuição  evidencia a experiência neste 
campo da evangelização, que não utiliza a expressão bela 
como eventos periódicos, mas como linguagem habitual 
e própria da Boa Nova de Jesus Cristo. Colocar a questão 
sobre Deus em um mundo secularizado supõe despertar o 
desejo de Deus na consciência de muitos homens e mu-

lheres, narcotizados por uma mentalidade niilista. A via 
para redescobrir a Verdade como caminho de vida eter-
na é despertar o desejo de viver o encontro n’Aquele que é 
a Beleza. Apreciei suas valiosas e sugestivas reflexões, as-
sim como as indicações de incidência pastoral que, tan-
to em sua contribuição como no resto das respostas, enri-
quecerão os debates durante a Assembléia Plenária”.

em si mesma”. Ela tem de se “unir à 
bondade e à santidade de vida, de ma-
neira a fazer resplandecer no mundo o 
rosto luminoso de Deus bom, admirá-
vel e justo” (2).

Novos horizontes para a pastoral, 
a cultura e a formação

Seja como for, apesar dos erros 
correntes sobre o papel da beleza e 
dos mal-entendidos a seu respeito, 
ela constitui de fato a grande espe-
rança para a evangelização no tercei-
ro milênio. Assim asseverou o Car-
deal Poupard, interpretando o senti-
mento de todos os presentes: “Nós o 
constatamos aqui: ela  abre novos ho-
rizontes para a pastoral, a cultura, e 
obriga a ‘rever’ nossos costumes, espe-
cialmente no campo da formação”.

Seguir pela via da beleza exigirá 
medidas preliminares, uma das quais 
foi considerada importante no sim-

pósio. Nas palavras do Purpurado, 
viu-se a necessidade “de uma visão de 
contemplação gratuita e cheia de ação 
de graças através de uma pedagogia 
que abre para a descoberta da beleza 
da criação, para a descoberta do sen-
so da gratuidade, do maravilhamento 
e da adoração. Em nossa cultura he-
donista, a própria percepção da beleza 
torna-se com freqüência uma arte di-
fícil: ela requer uma formação apro-
priada para as jovens gerações que ca-
da vez menos se beneficiam da riqueza 
secular da religião popular, verdadeiro 
cristianismo inculturado”.

Antes de terminar, o Cardeal Pou-
pard mencionou o aspecto mais im-
portante analisado durante a Asem-
bléia: a beleza da santidade, condi-
tio sine qua non para o sucesso da via 
proposta: “Se a Igreja propõe a men-
sagem do Evangelho em toda a sua be-
leza, capaz de atrair os espíritos e os 

corações, ela não o pode fazer senão 
dando, através de seus pastores e de 
seus fiéis, o testemunho da integritas 
de sua vida e da claritas da mensagem 
que elas refletem”.

Exprimindo o sentimento dos par-
ticipantes da Assembléia Geral do 
Pontifício Conselho para a Cultura, 
o Cardeal Poupard fez uma concla-
mação a todos os que estão envolvi-
dos na evangelização a não se deixa-
rem desanimar pelos obstáculos que 
encontrem: “Devemos transformá-los 
em desafios”.

Que Maria, escrínio de todas as 
pulcritudes, ajude a vencê-los todos 
e ilumine com sua luz imaculada es-
se caminho. ²

1) Discurso de apresentação do Com-
pêndio do Catecismo, 28/6/2005.

2) Audiência Geral, 29/9/2004.
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EntrEvista com o subsEcrEtário do Pontifício consElho Para a cultura

Deus fala aos homens pela beleza

Discorrendo sobre a força atrativa da vida cristã, as experiências 
ideológicas do século passado e a música pop, Mons. Melchor 

Sánchez de Toca explica a relação desses temas tão díspares com a 
“via pulchritudinis”, leitmotiv da última Assembléia Geral do Pontifício 

Conselho para a Cultura.
Eduardo Caballero

De Roma

Como e quando surgiu 
a idéia de propor a “via 
pulchritudinis” como tema para 
uma Assembléia Plenária?

Esse assunto já havia aflorado em 
diversas reuniões do Pontifício Con-
selho para a Cultura, mas foi na pe-
núltima Assembléia, em 2004, cujo 
tema foi “A Igreja ante o desafio da 
não-crença e da indiferença religio-
sa”, que se viu a necessidade de tra-
tar da via pulchritudinis, quer dizer, 

da beleza como caminho de aproxi-
mação de Deus e de evangelização.

A Assembléia Plenária 
alcançou sua finalidade?

O primeiro objetivo, de tratar do 
tema, foi alcançado, e com a presen-
ça de muitos consultores do Pontifí-
cio Conselho, que tinham vindo a Ro-
ma para participar do Consistório.

Não existem receitas fáceis, nem 
nesse campo nem em outros, mas 

creio que se conseguiu chamar a 
atenção dos bispos e dos pastores pa-
ra a importância dessa matéria, mes-
mo porque ela despertou grande in-
teresse nos meios de comunicação.

Sobre resultados concretos, o tem-
po o dirá. 

O objetivo principal da Plenária 
era colocar esse tema em foco...

E oferecer propostas concretas do 
tipo pastoral. Não se tratava apenas 



Uma das notas 
distintivas do 

templo católico é 
fazer o fiel  

sentir-se envolvido 
pela Comunhão 

dos Santos
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mo educá-los para a beleza. Requer-
se um esforço e uma pedagogia. Fa-
lou-se muito em recuperar a cateque-
se mistagógica. Na práxis da Igreja 
antiga havia uma catequese anterior 
ao Batismo, visando à conversão da 
vida e à mudança de costumes, e de-
pois a catequese mistagógica, que in-

cos: a beleza na Criação, a beleza na 
Liturgia e a beleza da Vida Cristã. O 
que se propôs foi uma reflexão acer-
ca da beleza enquanto tal, não ape-
nas reduzida a uma perspectiva. Co-
mo aproveitar o desejo inato de bele-
za que há no homem, para aproximá-
lo de Deus. É um caminho de ida e 
volta: Deus fala aos homens pela be-
leza, e a beleza permite-lhes aproxi-
mar-se de Deus. Esse tema ultrapas-
sa o âmbito puramente religioso.

O senhor mencionou o desejo 
inato da beleza. O fato de a 
cultura dominante relegar a 
beleza a um segundo plano é 
resultado de alguma ideologia?

Santo Agostinho foi um dos gran-
des protagonistas de nossa Assem-
bléia, pois ele demonstra a força do 
desejo da beleza. Nas “Confissões”, 
ele escreve: “Tarde te amei, Beleza 
tão antiga e tão nova; tu estavas den-
tro de mim e eu não te escutava”.

Se esse desejo é inato em todos 
os homens, como também é o dese-
jo de felicidade, por que vivemos nu-
ma cultura que privilegia os aspectos 
banais, superficiais, vulgares das coi-
sas? Porque a beleza está permanen-
temente ameaçada. Ela é obscureci-
da pelo pecado. Ela é exigente, e o 
pecado propõe soluções fáceis.

de refletir sobre esse tema — já exis-
tem muitos estudos —, mas de ofere-
cer pistas às conferências episcopais, 
aos bispos, aos religiosos, aos sacer-
dotes que trabalham nas paróquias.

Surgiram propostas concretas?

O Cardeal Poupard, nas conclusões, 
sintetizou as principais propostas.

Em primeiro lugar, é preciso ha-
ver uma união mais estreita entre li-
turgia, teologia e pastoral. O que quer 
dizer isso? Para a maioria dos fiéis, 
o contato com a vida da Igreja se dá 
através da celebração dos sacramen-
tos, especialmente da Missa domini-
cal. Portanto, tal celebração precisa se 
destacar pelo cuidado na liturgia: de-
ve transmitir algo da beleza de Deus, 
da grandeza e da beleza da vida cris-
tã. Isso só se consegue caminhando-se 
junto com a teologia e a pastoral. 

Muitas vezes se faz um trabalho 
de pastoral desligado da Eucaristia, e 
houve lugares onde se procurou dar 
ênfase apenas ao rito, sem uma cone-
xão forte com a teologia. 

Temos um importante patrimônio 
cultural, especialmente nos países de 
maior tradição católica da Europa e 
da América Latina. Devemos colocá-
lo a serviço do Evangelho.

Como dizia o Cardeal Poupard, es-
se tesouro foi reunido em função do 
culto e da transmissão do Evangelho, 
e tem de ser testemunha, não pode fi-
car seqüestrado nas mãos dos guias 
turísticos, reduzido a simples museu. 
Devemos criar novos meios e pro-
postas; por exemplo, dar formação 
aos guias turísticos, que muitas vezes 
transmitem uma mensagem diferen-
te da nossa. Abrimos a casa para que 
eles desfaçam nosso trabalho. Isso 
acontece também, infelizmente, em 
algumas escolas: temos uma estupen-
da rede de colégios e universidades, 
mas, se não formarmos os professo-
res, estaremos colocando essa estru-
tura a serviço da difusão de modelos 
de vida contrários ao Evangelho.

Um tema freqüentemente trata-
do na plenária foi o dos jovens: co-

troduzia o neobatizado na compreen-
são dos mistérios celebrados. É preci-
so fazer compreender a beleza da li-
turgia e dos sacramentos.

Alguns podem pensar que 
esse tema está restrito à esfera 
religiosa, sem conexão com a 
manifestação da beleza em âmbitos 
estritamente civis, culturais. Foi 
também um ponto de análise?

Sim, foi. O Instrumentum laboris 
estava articulado em três grandes blo-

“É preciso fazer compreender a beleza da liturgia  
e dos sacramentos”
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A beleza exige uma 
atitude que não 
é a de fazer, mas 
a de contemplar, 

mesmo no caso da 
criação artística
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Vivemos marcados pela experiên-
cia ideológica do marxismo, a doutri-
na que põe no centro a práxis do ho-
mem, ou seja, aquilo que o homem 
faz. Ora, a beleza exige uma atitude 
que não é a de fazer, mas a de con-
templar, mesmo no caso da criação 
artística. O artista cria a beleza, mas 
ela tem de ser contemplada e sabore-
ada. Isso não condiz com o ritmo de 
vida do nosso tempo.

Esse materialismo do marxismo 
seria uma causa dessa concepção...

Não apenas o marxismo, mas a 
ideologia da práxis, com suas diversas 
modalidades, tanto no mundo politi-
camente dominado pelo comunismo 
— que se converteu numa pseudo-re-
ligião —, como também no Ociden-
te, dominado pelo fazer, pelo produ-
zir cada vez mais rápido.

A revolução de maio de 68, 
eminentemente cultural e moral, 
teria também um papel no 
desaparecimento da beleza?

Creio que sim, por uma razão que 
parece contrária ao que eu disse antes: 
a procura do individualismo hedonis-
ta a todo custo, e portanto a renúncia 
ao esforço de crescimento interior. To-
memos um concerto de música clássi-
ca: se eu não estiver habituado, ele não 
me diz nada. Isso acontece com mui-
tos jovens que só estão acostumados 
com música pop, música muito pobre, 
e acham aborrecida a música clássica. 
Ou que entram em uma igreja e não 
sabem “ler”, entender, o que vêem. A 
beleza se entrega a nós, mas exige uma 
purificação interior, uma ascese, um es-
forço inicial que depois é compensado.

A revolução de 68, em suas diver-
sas modalidades, em Woodstock, na 
Sorbonne e em outros lugares — ela 
em parte foi orquestrada, não pode-
mos ser ingênuos —, prega um indivi-
dualismo desenfreado, uma ruptura 
radical com o passado, a imaginação 
no poder, a abolição das normas...

A beleza exige um esforço de pu-
rificação.

O Papa recentemente se 
referiu à “hermenêutica da 
descontinuidade”, sobre a 
aplicação errônea dos princípios do 
Concílio Vaticano II. Pode-se ver 
também aí uma causa do abandono 
da beleza no campo eclesial?

Sim, especialmente no terreno da 
arte sacra e da liturgia. Creio que 
se confundiu beleza com luxo, e lu-
xo com valor econômico. São concei-

‘Como filhos de Deus, vocês merecem 
isso’.” É um modo de lhes devolver a 
dignidade. Ele cita este exemplo: num 
bairro da periferia de Santiago havia 
uma igreja-garagem com capacida-
de para 100 pessoas, que nunca se en-
chia aos domingos. Quando construí-
ram uma igreja linda, com capacida-
de para 500 pessoas, não houve mais 
espaço para todos... Uma igreja assim 
se torna um pólo gerador de transfor-
mação. Isso aconteceu aqui em Roma: 
a edificação de uma igreja numa área 
da periferia requalificou totalmente o 
bairro. 

A questão é ter as prioridades cla-
ras, como destacaram os bispos da 
América Latina. O escândalo não es-
tá em ter uma igreja formosa, mas 
em haver casas muito ricas que não 
se incomodam em ajudar os irmãos 
que estão morrendo ao redor. A igre-
ja é a casa dos filhos de Deus, é uma 
imagem da Jerusalém celeste, precisa 
manifestar algo da casa de Deus.

De outro lado, a novidade do Con-
cílio foi interpretada como uma rup-
tura radical com o passado. Por isso, 
especialmente na Europa, o patrimô-
nio artístico da Igreja foi vendido por 
preço irrisório. Paramentos e orna-
mentos foram substituídos por mate-
rial de pouco valor. Ora, aqueles ob-
jetos sagrados tinham sido criados e 
doados pelos fiéis, fruto de sua devo-
ção e amor. Por exemplo, custódias 
para a exposição do Santíssimo, fei-
tos com as doações de pessoas mui-
to simples, que foram parar em anti-
quários, sendo fundidas... Essa rup-
tura radical não pode conduzir a na-
da de bom.

Uma via concreta a se propor 
aos fiéis seria a da beleza da 
liturgia, da ornamentação?

A beleza da liturgia, o cuidado na 
celebração. Contudo, é preciso lem-
brar que a principal beleza nasce de 
dentro, quando o sacerdote vive in-
tensamente o mistério que celebra 
e o transmite, ainda que seja numa 
igreja muito pobre.

tos diferentes. Podem-se fazer coisas 
muito belas com meios muito sim-
ples. E pode haver coisas muito caras 
que não são belas.

Esses conceitos equivocados foram 
aplicados, por exemplo, na construção 
de igrejas. O Cardeal de Santiago do 
Chile conta algo que ilustra isso: “Os 
pobres também têm direito à beleza”, 
diz ele. “Pensava-se que construir uma 
bela igreja em um bairro pobre podia 
constituir uma ofensa. É o contrário! 
Erguê-la equivale a dizer aos pobres: 

“Podem-se fazer coisas muito 
belas com meios muito simples”



Creio que se 
confundiu beleza 
com luxo, e luxo  

com valor 
econômico; são 

conceitos diferentes
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Os funerais de João Paulo II con-
quistaram muita gente, porque viu-
se a liturgia latina em seu esplendor 
e em sua sobriedade. O diretor Fran-
co Zefirelli disse: “Confesso que sen-
ti inveja, pois eu, como diretor de ci-
nema, não teria sabido fazer uma ce-
nografia melhor”. Embora tenha ha-
vido uma preparação muito grande, 
aquilo saiu naturalmente, pela bele-
za da liturgia, que precisa de pouca 
explicação, com seus gestos, cantos, 
o movimento em torno do altar. O 
Espírito Santo contribuiu, agitando 
as folhas do livro em cima do ataú-
de de João Paulo II e agitando as ca-
sulas dos Cardeais. Foi uma liturgia 
bela e, ao mesmo tempo, acessível 
ao povo.

Beleza nos ornamentos. Nessas 
igrejas ou ermidas que há pelo cen-
tro da Itália, as paredes estão decora-
das com afrescos simples e encanta-
dores, um catecismo, que antes trans-
mitia o Evangelho e a vida dos San-
tos. O retábulo da Catedral de Tole-
do é uma esplêndida catequese da vi-
da de Cristo.

Há pouco li uma reflexão sobre 
novas igrejas construídas em Roma, 
projetadas por arquitetos famosos. 
Sobre uma das igrejas, um deles dis-
se: “É magnífica por fora, mas dentro 
as paredes estão vazias”. Ora, uma 
das notas distintivas do templo ca-
tólico é fazer o fiel sentir-se envolvi-
do pela Comunhão dos Santos, mani-
festada nas imagens. Paredes brancas 
numa igreja desnuda não facilitam o 
encontro com Deus. Elas não me fa-
lam, mas um vitral me coloca numa 
atitude diferente. Além disso, co-
mo muitas vezes as pessoas se distra-
em, que ao menos se distraiam con-
templando a vida de um santo. Quan-
tas vezes, olhando um mosaico, des-
cobrimos um chamado de Deus, uma 
insinuação da graça! Quantos ho-
mens e santos se converteram con-
templando uma imagem sagrada, co-
mo Paul Claudel, na noite de Natal, 
ante a imagem da Virgem na Cate-
dral de Notre-Dame!

Claro que o gosto de nosso tempo 
não é o barroco. É mais sóbrio, mas 
tem de arrebatar, de atrair, de falar.

Existem valores absolutos que se 
referem à beleza, ao pulchrum?

Sim. Quando dizem que sobre 
gostos não há nada escrito, eu res-
pondo: “O pouco que foi escrito, vo-
cê não leu”... (risos). Nem tudo é opi-
nável. Naturalmente, a percepção es-
tética muda, é influenciada pelo con-
texto cultural, tempo, idade e muitas 

outras coisas, mas o pulchrum é uma 
das propriedades transcendentais do 
ser. O belo não pode ser separado do 
bom, nem o bom do verdadeiro. E as-
sim como a verdade é a verdade, in-
dependentemente da época e da cul-
tura, a beleza também o é.

É como na moral: se você não é 
capaz de ver que matar um inocente 
é um ato mau, isso não significa que 
seja matéria opinável, mas que você 
está cego. Então, se alguém diz: “Vo-
cê não gosta de música pop, mas eu 

sim, acho bela”, não é por ser uma 
questão de opinião, mas pela dificul-
dade de reconhecer o belo.

Que conselho dar aos batizados 
para colaborarem nessa tarefa?

O terceiro aspecto do pulchrum 
considerado no Instrumentum laboris 
era o mais importante: a beleza da vi-
da cristã, da santidade. Nem todos es-
tão chamados a ser artistas, críticos li-
terários, críticos de arte ou críticos 
musicais, mas estão chamados a trans-
mitir a beleza da vida cristã, a conta-
giar a alegria da fé. Sempre se disse 
que os grandes argumentos a favor da 
verdade do Cristianismo foram dois: a 
arte cristã e a vida dos santos. E a vi-
da dos santos é o exemplo que arras-
ta. Olhando os cristãos, os pagãos di-
ziam: “Vejam como se amam!”

Esta é a contribuição que cada um 
pode dar: traçar uma filigrana na sua 
vida, como num vitral ou num afres-
co, no qual a luz da graça incide, gol-
peia o coração e tira dali uma mara-
vilha de cores. ²

Mons. Melchor Sánchez de 
Toca y Alameda, natural de To-
ledo (Espanha), é Subsecretá-
rio do Pontifício Conselho pa-
ra a Cultura, Dicastério no qual 
trabalha há 7 anos. Foi antes 
membro da pastoral universitá-
ria e da pastoral juvenil da Ar-
quidiocese toledana.

“Quantas vezes, olhando um mosaico, descobrimos um chamado de 
Deus, uma insinuação da graça!” (cenas da vida de Abraão - Basílica de 

São Vital, Ravena, Itália)
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Beata imelda lamBertini

A menina que morreu de felicidade

Terminou a Missa, passou-se longo tempo, mas a pequena 
religiosa não fazia o menor movimento, e ninguém se atrevia 
a perturbar aquela paz beatífica, aquele êxtase em que ela se 
encontrava, convertida num tabernáculo vivo de Deus.

m sua gloriosa trajetória, a 
Igreja, Esposa Mística de 
Cristo, tem suscitado in-
contáveis falanges de san-
tos, e assim continuará até 

a consumação dos séculos.
Percorrendo o magnífico firma-

mento constituído pelos heróis e he-
roínas que gravaram na História a in-
delével marca de sua santidade, nos 
encantamos ao ver um São Tomás de 
Aquino, cujos ensinamentos ilumina-
ram seu tempo e os séculos posterio-
res; Santa Zita, humilde empregada 
doméstica durante quase meio sécu-
lo; Santa Teresa de Ávila que, infla-
mada de amor, deu novo vigor à vida 
monástica; já em nossos dias, São Pio 
de Pietrelcina, o grande apóstolo do 
confessionário. E, maravilhados, nos 
perguntamos: será a santidade privi-
légio de algumas grandes almas co-
mo essas?

Claro que não! Todos nós, sem ex-
ceção, a ela somos chamados. Os san-
tos canonizados nos servem de exem-
plo, como quem diz: “Se eu pude, 
com a graça de Deus, alcançar a per-
feição, por que não poderá também 
você?”

A tocante história da Beata Imel-
da nos mostra de modo especial co-

mo a santidade é um dom gratuito 
de Deus, e este a ela nos chama em 
qualquer idade. 

Consagrada a Nossa Senhora 
no próprio dia do nascimento 

Essa angelical menina nasceu no 
ano de 1322 em Bolonha (Itália). Seu 
pai, Egano Lambertini, pertencia 
à alta nobreza e desempenhou car-
gos importantes como o de governa-
dor de Bréscia e o de embaixador na 
República de Veneza. A par de gran-
de habilidade, prudência e valor mi-
litar, distinguiu-se também por sua 
profunda fé e amor aos pobres. Sua 
mãe, Castora, da nobre família Ga-
luzzi, rogava com ardorosa fé a Nos-
sa Senhora a graça de ter ao menos 
um filho. Após rezar inúmeras vezes 
o Rosário nessa intenção, obteve por 
fim o favor pelo qual tanto ansiava: o 
nascimento de uma bela menina! 

Assim que os olhos de sua filha 
abriram-se para este mundo, Casto-
ra tomou-a nos braços e ofereceu-a à 
Santíssima Virgem: “Ó Senhora, uma 
filha mais bela Vós não podíeis ter-
me dado! Eu Vo-la ofereço, tomai-a 
por inteiro”. A Virgem Maria aceitou 
com agrado esse oferecimento. A pe-
quena Imelda cresceu em idade e vir-

tude sob os cuidados de sua piedosa 
mãe que lhe dispensou uma esmera-
da  formação religiosa. 

As recreações próprias à infân-
cia não a atraíam. Do que ela gosta-
va mesmo era conversar sobre Deus e 
as coisas sobrenaturais. Passava lon-
gas horas ajoelhada diante de um pe-
queno altar que ela mesma adornava 
e floria.

A voz de Deus não tardou a ins-
pirar-lhe no fundo da alma o desejo 
de abandonar o mundo e consagrar-
se totalmente ao seu serviço.

Monja exemplar, com 
apenas dez anos!

Naquela época era comum a ad-
missão de crianças em conventos, se-
ja por vontade própria, seja por ini-
ciativa da família. Assim, aos oito 
anos de idade, Imelda Lambertini foi 
admitida como oblata no mosteiro 
dominicano de Santa Maria Madale-
na di Val di Pietra, onde se preparava 
para ingressar no noviciado.

Dois anos depois, numa singe-
la cerimônia íntima, teve a felicida-
de de receber o hábito de São Do-
mingos. Bem sabia a santa menina 
que esse inapreciável dom lhe pedia, 
em contrapartida, um redobramento 
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de fervor. Tomando aquele ato com 
profunda seriedade, Imelda tornou-
se modelo para todas as irmãs. Só 
pelo fato de vê-la passar com ale-
gria, modéstia e humildade, as reli-
giosas sentiam-se confirmadas em 
sua vocação.

O que ela mais amava era Jesus Sa-
cramentado. Sua alma inocente exul-
tava de gozo ao considerar que no sa-
crário estava presente aquele mesmo 
Jesus nascido da Virgem Maria, que 
em Belém fora colocado numa 
manjedoura, e por amor a nós 
fora crucificado e morto, mas 
triunfante ressuscitara ao ter-
ceiro dia! 

A monja-menina passava ho-
ras junto ao sacrário. Apenas 
surgia uma oportunidade, lá es-
tava ela imóvel, com os olhos fi-
xos no tabernáculo, a fisionomia 
iluminada por uma intensa cla-
ridade. As religiosas se admira-
vam do fervor e piedade de sua 
infantil companheira e, mara-
vilhadas, concluíram que sobre 
aquela alma pairava um especial 
desígnio da Providência.

E eu, quando poderei 
comungar?

Sempre que a comunidade 
reunia-se na capela para a Mis-
sa conventual, Imelda contemplava, 
extasiada, todas aquelas que se apro-
ximavam da mesa eucarística para a 
Comunhão. Surgia-lhe interiormen-
te esta interrogação: “Como se po-
de continuar vivendo nesta terra após 
ter recebido o próprio Deus? Meu 
Jesus, quando poderei também eu ter 
a alegria de Vos receber?” 

Naquele tempo, não era permitido 
às crianças comungar, mas nem por 
isso era menos ardoroso seu desejo 
de receber a Eucaristia. Encontran-
do-se com o confessor ou com a Ma-
dre Superiora, repetia sempre a mes-
ma pergunta:

— Quando poderei comungar?
 Mostrava-se obediente e resigna-

da ante a resposta invariável de que 

era preciso “esperar ainda um ano”, 
mas suspirava cada vez mais pelo 
raiar do dia que seria para ela, sem 
qualquer dúvida, o dia mais feliz de 
sua vida, o da Primeira Comunhão.

Morreu de felicidade...

Na madrugada de 12 de maio de 
1333, véspera da festa da Ascensão 
do Senhor, os sinos tocaram alegre-
mente, chamando as religiosas para 
o cântico do Ofício Divino. Acabada 

e, traçando um rastro luminoso por 
onde passava, foi pousar sobre a ca-
beça de Imelda! O ministro de Deus, 
vendo nesse prodigioso fato uma cla-
ra manifestação da vontade divina, 
tomou a Hóstia e deu-lhe a Comu-
nhão.

Ela fechou os olhos, inclinou sua-
vemente a cabeça e permaneceu ab-
sorta num profundo recolhimento. 
Terminou a Missa, passou-se longo 
tempo, mas a pequena religiosa não 

fazia o menor movimento, e 
ninguém se atrevia a perturbar 
aquela paz beatífica, aquele êx-
tase em que ela se encontrava, 
convertida num tabernáculo 
vivo de Deus. Por fim, a Madre 
Superiora tomou a decisão de 
chamá-la, e qual não foi a sur-
presa de todos ao verificar que 
a menina não respondia...

Imelda estava morta, seu 
coração não resistira a tanta 
felicidade! 

*     *     *
Em 1826 o Papa Leão XII 

confirmou e estendeu para to-
da a Igreja o culto que havia 
séculos se prestava a ela em 
Bolonha. E São Pio X a procla-
mou, em 1908, padroeira das 
crianças que vão fazer a Pri-
meira Comunhão. Seu corpo 

virginal permanece incorrupto e po-
de ser venerado na capela de São Si-
gismundo, em Bolonha. Sua memó-
ria litúrgica é celebrada no dia 12 de 
maio. 

Beati mortui qui in Domino mo-
riuntur (Bem-aventurados os que 
morrem no Senhor). Ó Beata Imel-
da, morrestes no Senhor! Concedei 
a nós, peregrinos nesta terra, que 
vosso luminoso exemplo de amor fa-
ça nascer em nossos corações uma 
fome eucarística inextinguível e que, 
saciados com o Pão dos Anjos, pos-
samos um dia cantar eternamente 
convosco a glória de Jesus que mor-
reu por nós na Cruz e Se fez nosso 
alimento espiritual até a consuma-
ção dos séculos . ²

a salmódia, o sacerdote iniciou a ce-
lebração da Santa Missa. Na hora da 
Comunhão, de joelhos no fundo da 
igreja, Imelda acompanhava com ar-
dorosos desejos a movimentação das 
monjas que recebiam a sagrada Hós-
tia e retornavam recolhidas a seus lu-
gares. De seu coração brotou a mais 
ardente súplica:

— Meu Jesus, dizem-me que, pe-
lo fato de ser criança, não posso ain-
da comungar... Mas Vós mesmo dis-
sestes: “Deixai vir a Mim os pequeni-
nos”. Eis que Vos peço, Senhor: vin-
de a mim!

Jesus, em seu terno amor aos ino-
centes e humildes de coração, não re-
sistiu a esse apelo: uma Hóstia des-
tacou-se do cibório, elevou-se no ar 

O corpo da Beata Imelda Lambertini 
permanece incorrupto na capela de São 

Sigismundo, em Bolonha
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atuaçãO nas Favelas e PeriFerias urBanas

“Este foi o maior presente da minha vida!”
o contrário do mundo antigo pagão, em que os 
fracos eram desprezados e até escravizados, veio 
o divino Salvador pregar o amor ao próximo, es-

pecialmente ao mais necessitado.
Mãe solícita, a Santa Igreja Católica vem ao longo dos 

séculos pregando essa máxima evangélica a todos os povos. 
Suscitando uma plêiade de almas que a tudo renunciam pa-
ra se dedicar ao serviço dos pobres e desamparados, ela se 
desdobra para socorrer os sofredores e carentes, desprovi-
dos por vezes até do necessário para a vida.

Regularmente, procuram os Arautos do Evangelho mi-
norar o sofrimento desses nossos irmãos, levando-lhes um 
auxílio material ou espiritual.

Essas visitas são invariavelmente ocasião de graças, não só 
para as famílias, mas também para os jovens que as fazem. A 
este respeito, centenas de casos poderiam ser relatados. Por 
exemplo, este de uma moça residente na favela Jardim Co-
lombo, em São Paulo. Ela estava de relações rompidas com 
a mãe e o irmão, e não sabia como acabar com essa triste dis-
córdia familiar. Encontrando os Arautos numa rua da fave-
la, pediu-lhes que levassem à sua casa a imagem da Virgem 
de Fátima. Mal haviam estes entrado na pequena moradia, 
a mãe da jovem abraçou em prantos a imagem de Nossa Se-
nhora, dizendo: “Este foi o maior presente da minha vida! O 
melhor presente que minha filha poderia ter me dado!” Es-
tava assim, aos pés da Virgem, reconciliada aquela família. 

Cidade de Jardim 
América, Argentina

Prior Velho, Lisboa, 
PortugalPeriferia de  

Ibiporã (PR), Brasil

Favela Virgem dos Pobres, 
Maceió (AL), Brasil
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“Este foi o maior presente da minha vida!”

Periferia de Mairiporã (SP), Brasil

Periferia de Matola, 
Moçambique

Favela Jardim Colombo, 
São Paulo (SP), Brasil

Colônia “Los Pinos”, 
Mixco, Guatemala

Los Praditos, São Domingos, 
República Dominicana

Comuna Santo Henrique, 
Samborondón, Equador

Passagem Árvore da Paz, 
San Salvador, El Salvador

Favela do Matadouro, 
Campos (RJ), Brasil
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mogi da cruzeS, Sp – miSSão mariana

Na Missão Mariana realizada nessa diocese paulista, os 
Arautos, como sempre fazem, percorreram as ruas de por-
ta em porta, levando a todos os lares a imagem do Imacula-
do Coração de Maria, sempre recebida com manifestações 
de piedade e alegria.

Em cada casa, os jovens missionários rezavam uma prece 
junto com a família, diziam algumas palavras de orientação 
sobre a importância de freqüentar os sacramentos e partici-
par das atividades eclesiais, e esclareciam sobre o dever de 
contribuir com o dízimo para as necessidades da paróquia. 
“Aprendi com vocês a ser católico, aprendi a rezar!”, disse um 
comerciante de 40 anos, afastado da religião desde criança. 

São Paulo, SP: Missa em memória de João Paulo II – Mi-
lhares de fiéis lotaram a Catedral da Sé para assistir à Missa 

comemorativa do 1º aniversário de falecimento do grande Pa-
pa João Paulo II. A Eucaristia foi presidida pelo Cônego Seve-

rino Martins e concelebrada pelo Pe. João Clá Dias.

Roma: Via-Sacra – Os Arautos participaram da 
tradicional Via-Sacra que as confrarias de Roma 

promovem todos os anos na Cidade Eterna. 

Salesópolis (SP)

Missa de encerramento e entrega de oratórios na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Poá (SP)
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em fátima, v encontro do apoStolado do oratório

Os 7.500 participantes do V Encontro Nacio-
nal do Apostolado do Oratório, realizado no dia 
8 de abril, receberam generosa acolhida de Dom 
Serafim de Sousa Ferreira e Silva, Bispo de Lei-
ria-Fátima. Vindo especialmente de Roma para 
esse evento, o Cardeal Bernard Francis Law dis-
correu sobre o providencial conselho dado pe-
lo Papa João Paulo II aos Arautos do Evangelho 
quando lhes concedeu aprovação pontifícia, em 

2001: “Sede mensageiros do Evangelho, por in-
tercessão do Imaculado Coração de Maria!” O 
ponto alto do Encontro foi a Eucaristia presidida 
por Sua Eminência na Capela da Cova da Iria.

O Oratório do Imaculado Coração de Maria já 
peregrina em 600 paróquias de todas as dioceses 
portuguesas. Mais de 70 mil famílias o acolhem 
mensalmente em seus lares para um dia de prece 
com parentes, vizinhos e amigos. 

Palestra do Cardeal Bernard 
Francis Law, no auditório

À esquerda: Eucaristia na Capela da Cova da Iria; à direita: com redobrado 
entusiasmo, os participantes do Encontro retornaram a seus lares
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Joinville, SC: Homenagem na Câmara Municipal – A Câ-
mara Municipal desta cidade catarinense homenageou os 

Arautos do Evangelho pelo 5º aniversário da aprovação pontifí-
cia e por sua benéfica atuação junto aos estudantes através do 
Projeto Futuro&Vida. A iniciativa foi da Vereadora Dalila Rosa 

Leal (no destaque, com o Arauto Pe. Luiz Henrique Alves).

Recife, PE – A concorrida e tradicional procissão do Se-
nhor Bom Jesus dos Passos — presidida pelo Arcebispo 

Metropolitano, Dom José Cardoso Sobrinho — percorre as 
ruas da capital pernambucana. 

Maceió, AL – No Colégio Graciliano Ramos, 
alegria dos alunos após a apresentação da 

banda dos Arautos.

Ponta Grossa, PR – Na catedral lotada de participan-
tes do Encontro Regional do Apostolado da Oração, o 
Bispo diocesano Dom Sérgio Arthur Braschi coroa a 
imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria.

Mairiporã, SP: Cidadão 
Mairiporanense – Em 

solene sessão realizada 
dia 18 de março, a Câmara 

Municipal dessa aprazível 
cidade entregou ao Presidente 

Geral dos Arautos, Pe. João Clá Dias, 
o título de Cidadão Mairiporanense. Localizado 
na aprazível região da Serra da Cantareira, o 
município é conhecido por sua imensa área de 
reservas florestais e pela beleza de seus passeios 
ecológicos. 



Victor Hugo Toniolo
De Roma

P
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Novos Cardeais da Santa Igreja

Milhares de peregrinos participaram com júbilo e 
entusiasmo do primeiro consistório público realizado 
no pontificado de Bento XVI.

raça de São Pedro, 
24 de março. Uma 
atenta multidão de 
15 mil fiéis acompa-
nhava com os olhos 

e o coração todos os pormenores do 
grandioso ato no qual o Papa Bento 
XVI “enriquece de quinze novos mem-
bros o Colégio Cardinalício”, como ele 
próprio afirmou.

Em breves palavras no início da 
cerimônia, o Pontífice assinalou a im-
portância do acontecimento: “Dispo-
mo-nos a realizar um ato grave — e 
agradável — de nosso sagrado ministé-
rio. Chamaremos a fazer parte do Co-
légio Cardinalício alguns de nossos ir-
mãos para que sejam unidos à Cáte-
dra de Pedro com um vínculo mais es-
treito, tornem-se membros do Clero de 
Roma, e cooperem mais intensamente 
com o nosso múnus apostólico”.

Após a Liturgia da Palavra os neo-
cardeais, recitando o Credo em alta 

voz, renovaram diante do Papa e de 
todo o povo ali reunido sua profissão 
de fé no Deus Uno e Trino. E cada um 
proferiu seu juramento de fidelidade 
“a Cristo e a seu Evangelho, sendo cons-
tantemente obediente ao Bem-Aventu-
rado Pedro na pessoa do Sumo Pontífice 
Bento XVI e de seus sucessores”.

O ambiente recolhido da Pra-
ça de São Pedro e a atitude respei-
tosa dos milhares de assistentes de-
monstravam bem quanto a multidão 
compreendia a grandeza do ato que 
ali se realizava.

Imposição do barrete cardinalício

Um dos momentos mais emocio-
nantes foi quando os novos cardeais, 
um a um, segundo a ordem de criação, 
ajoelhavam-se diante do Papa que 
lhes impunha o barrete cardinalício, 
pronunciando estas graves palavras:

“Para louvor de Deus Onipotente e 
decoro da Sé Apostólica, recebei o barre-

te vermelho como sinal da dignidade do 
Cardinalato, significando que deveis es-
tar prontos a comportar-vos com fortale-
za, até a efusão do sangue, para o incre-
mento da Fé Cristã, para a paz e tranqüi-
lidade do povo de Deus e para a liberda-
de e difusão da Santa Igreja Romana.”

Quando se aproximou em sua ca-
deira de rodas o Cardeal Peter Poreku 
Dery, Arcebispo emérito de Tamale 
(Gana), Bento XVI levantou-se de seu 
alvo trono e se inclinou para entregar o 
barrete a esse ancião de 87 anos.

A seguir, o Papa designou a cada 
novo cardeal uma igreja de Roma, 
símbolo da participação na solicitude 
pastoral do Vigário de Cristo na Ur-
be, entregando a respectiva Bula de 
criação cardinalícia.

“Fidelidade sem limites 
nem hesitação alguma”

Em nome de todos, o Cardeal 
William Joseph Levada dirigiu ao Su-
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mo Pontífice calorosas palavras de gra-
tidão pelo “gesto de soberana e amo-
rosa paternidade” de chamá-los para a 
grave responsabilidade do cardinala-
to. Acentuando que essa responsabili-
dade “exige um suplemento de dedica-
ção” e um compromisso de amor total 
e de fidelidade incondicional, acres-
centou Dom Levada que todos deseja-
vam prometer ao Santo Padre “nossa 
amorosa e devota fidelidade, sem limi-
tes nem hesitação alguma, livre de pre-
ocupações para nós e para nossas pró-
prias vidas, como esta púrpura incessan-
temente nos recorda e admoesta”.

Entrega do anel

No dia seguinte, festa da Anuncia-
ção, Bento XVI reuniu-se uma vez 

mais na Praça de São Pedro com os 
cardeais recém-ordenados, para lhes 
entregar o anel cardinalício.

Como explicou o próprio Santo Pa-
dre, “o anel é sempre considerado sím-
bolo nupcial. Quase todos os novos car-
deais já o receberam no dia de sua orde-
nação episcopal, como expressão de fi-
delidade e de compromisso de guardar 
a Santa Igreja, Esposa de Cristo. O anel 
que hoje lhes confiro, próprio da digni-
dade cardinalícia, pretende confirmar e 
reforçar tal compromisso”.

Repetiu-se a cena do dia anterior: 
um a um, os neocardeais aproxima-
ram-se do Papa e se puseram de joe-
lhos. Sua Santidade entregou a cada 
um o anel, dizendo: “Receba o anel da 
mão de Pedro e saiba que com o amor 

do Príncipe dos Apóstolos se reforça o 
seu amor para com a Igreja”.

Bento XVI concluiu o ato litúrgi-
co com esta oração:

“Irmãos caríssimos, vos falamos em 
nome do Mestre e Senhor: ide a vos-
sas próprias nações e Igrejas, ide aos 
títulos desta Cidade e à Cúria, pregai 
o Evangelho, testemunhai Cristo, edi-
ficai a Igreja Santa de Deus, abençoai 
todos e a todos levai a paz de Cristo. 
E o Senhor Jesus Cristo, Pastor Eterno 
e Rei Universal, vos guie e vos guarde, 
juntamente com os vossos fiéis.”

Estava encerrada a cerimônia, que 
havia durado cerca de duas horas, e 
a multidão se dispersava lentamente, 
como quem se afasta já sentindo sau-
dades... ²

Os novos cardeais
os quinze novos integrantes do Colégio Cardi-
nalício, três ocupam elevados cargos na Cúria 
Romana: Dom William Joseph Levada, Pre-

feito da Congregação para a Doutrina da Fé; Dom Franc 
Rodé CM, Prefeito da Congregação para os Institutos 
de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica; e 
Dom Agostino Vallini, Prefeito do Supremo Tribunal da 
Assinatura Apostólica.

Nove são titulares de dioceses de vários países:  
Dom Jorge Liberato Urosa Savino (Caracas); Dom 
Gaudencio B. Rosales (Manila); Dom Jean-Pierre 

Ricard, (Bordeaux); Dom Antonio Cañizares Llo-
vera (Toledo); Dom Nicolas Cheong Jin-Suk (Seul); 
Dom Sean Patrick O’Malley OFM Cap. (Boston); 
Dom Stanislaw Dziwisz, (Cracóvia); Dom Carlo Ca-
ffarra (Bolonha); e Dom Joseph Zen Ze-Kiun SDB 
(Hong-Kong). 

Sua Santidade decidiu homenagear também com a 
dignidade cardinalícia Dom Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, Arcipreste da Basílica de São Paulo Ex-
tra Muros; Dom Peter Poreku Dery, Arcebispo Eméri-
to de Tamale (Gana); e Pe. Albert Vanhoye SJ.

Bento XVI entrega o barrete cardinalício a Dom Joseph Zen Ze-Kiun SDB, Bispo de Hong-Kong (à esquerda), 
e o anel a Dom Stanislaw Dziwisz, Arcebispo de Cracóvia (à direita)
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Calorosos cumprimentos
pós o Consistório para a Criação de Novos Car-
deais, realizado por Sua Santidade Bento XVI no 
dia 24 de março, houve a tradicional visita de cor-

tesia aos neopurpurados. Trata-se de um momento no qual 
o clero romano e as diversas realidades eclesiais da Cidade 
Eterna manifestam a comunhão eclesial com os seus pasto-
res, cumprimentando com calor os novos membros do Colé-
gio Cardinalício.

A disponibilidade dos cardeais era a nota marcante no eleva-
do ambiente do Palácio Apostólico Vaticano. As cores dos tra-
jes típicos dos peregrinos provenientes das mais variadas partes 
do orbe ressaltavam o júbilo reinante. Os Arautos do Evangelho 
participaram da visita, com uma numerosa delegação.

Alguns vieram das dioceses de proveniência dos arcebis-
pos agraciados com a púrpura, trazendo os votos e orações 
das comunidades locais.

Dom Antonio Cañizares Llovera,  
Arcebispo de Toledo, Espanha

Dom Sean Patrick O’Malley OFM Cap., 
Arcebispo de Boston, EUA

Dom William Joseph Levada, Prefeito da  
Congregação para a Doutrina da Fé

Dom Jean-Pierre Ricard, Arcebispo de Bordeaux, França

Dom Franc Rodé CM, Prefeito da Congrega-
ção para os Institutos de Vida Consagrada e 

Sociedades de Vida Apostólica
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nOvidades de um PassadO imOrtal

A obediência 
O mais belo título de glória de Maria

Nossa Senhora mereceu mais por sua obediência do que pelo 
fato de ser a Mãe de Deus. Quem nos ensina esta verdade é 
o próprio Cristo Jesus, conforme se vê neste artigo da revista 

católica francesa “L’Ami du Clergé”.

erto dia em que Jesus tinha 
curado um possesso, os fa-
riseus O acusaram de fa-
zer milagres em nome de 
Belzebu. O Divino Salva-

dor estava rebatendo vitoriosamente es-
sa odiosa calúnia quando de repente, no 
meio da multidão, uma mulher disse em 
alta voz: “Bem-aventurado o ventre que 
Te trouxe, e os peitos que Te amamen-
taram”. Jesus, porém, retrucou: “An-
tes bem-aventurados aqueles que ouvem 
a palavra de Deus e a põem em prática” 
(Lc 11, 27-28). Nessa resposta, de fato, 
Nosso Senhor proclamou para todas as 
gerações que a Virgem Maria seria glo-
rificada não tanto por seus privilégios e 
sua dignidade de Mãe de Deus, quanto 
por haver ouvido e praticado integral-
mente a palavra e as ordens de Deus.

Ter tomado como lei a vontade di-
vina e cumprido com fidelidade e à 
custa de todos os sacrifícios os desíg-
nios do Pai Celeste, eis — como disse 
Santo Agostinho — o mais belo título 
de glória de Maria.

A desobediência de Eva, 
a obediência de Maria

A desobediência da primeira Eva in-
troduziu no mundo o pecado e a mor-
te, e foi a obediência de Maria, a se-

gunda Eva, que restituiu aos filhos dos 
homens a vida eterna e a salvação.

Analisemos esta afirmação. No so-
lene momento do cumprimento das 
promessas messiânicas, Deus deitou 
um olhar de complacência sobre a hu-
milde Virgem de Nazaré e, nos segre-
dos de sua infinita misericórdia, esco-
lheu-A para ser Mãe do Verbo Eter-
no, confiando ao Anjo Gabriel a de-
licada missão de Lhe comunicar sua 
vontade.

No Paraíso Terrestre, o próprio 
Deus fez à primeira Eva uma proibição 
expressa, com a ameaça de uma terrí-
vel sanção: “Não comas do fruto da ár-
vore da ciência do bem e do mal; por-
que, em qualquer dia que comeres dele, 
morrerás indubitavelmente” (Gn 2, 17). 
Contudo, a infortunada mãe dos ho-
mens desobedeceu a seu Criador.

A Maria, pelo contrário, por seu 
mensageiro celeste, Deus Se limita a 
exprimir um desejo do qual Ela po-
deria eximir-Se sem incorrer em sua 
maldição: “Achaste graça diante de 
Deus; eis que conceberás no teu seio e 
darás à luz um filho, a Quem colocarás 
o nome de Jesus” (Lc 1, 30-31). Ora, 
se vemos a doce Virgem ficar atônita 
por um instante, não é pela hesitação 
diante da vontade de Deus, pois so-
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mente sua incomparável humildade e 
delicada pureza A fazem temer a in-
signe honra da maternidade divina.

Ó Virgem bendita, apressai-Vos 
em responder à voz de Deus! A terra, 
o próprio Céu, estão ansiosos, espe-
rando a palavra de salvação que deve 
brotar de vossos lábios. Deixai de te-
mer, ó prisioneiros da morte e do pe-
cado! Maria obedeceu e, inclinando-
Se num ato de adoração e de amor, 
disse: “Fiat mihi secundum verbum 
tuum”. “Faça-se em Mim segundo a 
vossa palavra” (Lc 1, 38). E então, o 
Verbo Se encarnou e a salvação habi-
tou entre nós.

A obediência de Maria em Belém

A obediência de Maria inspirou a 
concepção do Verbo de Deus; a obe-

diência de Maria presi-
dirá também ao nasci-
mento do Salvador dos 
homens.

Façamos em espíri-
to uma visita a Belém: 
Maria e José, vindos 
para o recenseamen-
to imposto por Augus-
to, procuram uma casa 
para abrigar sua pobre-
za. Por toda parte, as 
portas se fecham dian-
te deles. Estão no isola-
mento e no infortúnio. 
Maria não reclama, 
pois vê nessa provação 
a manifestação da von-
tade divina. Obedece 
com humildade e Se re-
fugia num estábulo. Ali 
se completa o grande 
mistério de amor. Logo 
Maria envolve em seus 
trêmulos braços o Ver-
bo de Luz. Como ber-
ço, a Providência ofe-
rece apenas uma man-
jedoura; e como vesti-
mentas, a mais absoluta 
privação. Maria obede-
ce sempre e, sussurran-
do o “Fiat” da Encarna-

ção, embala seu recém-nascido.
No quadragésimo dia após o nasci-

mento de Jesus, a voz de Deus de no-
vo fala a Maria e A convida a Se pu-
rificar no Templo. Mas, como essa lei 
poderia atingir a Virgem Imaculada, 
cuja maternidade milagrosa não tinha 
qualquer resquício da mancha origi-
nal? Pouco importa! Deus falou, Ma-
ria obedece e Se junta às outras mães, 
para compartilhar a humilhação. “Fiat 
mihi secundum verbum tuum”.

Ei-La, enfim, na paz de Nazaré. 
Maria poderá livremente prodigali-
zar a seu Divino Filho todas as efu-
sões de sua ternura. Infelizmente, 
não! Aparece novamente o Anjo do 
Senhor e comunica a ordem de par-
tir para o Egito. Um cruel tirano, He-
rodes, tramou a morte de Jesus. É o 

exílio, com suas incertezas e seus pe-
rigos. Maria, entretanto, não cessa de 
obedecer: repetindo seu “Fiat”, Ela 
aperta a seu coração angustiado o 
doce Salvador do mundo e foge a to-
da pressa para a terra do Egito.

A obediência de Maria na Paixão

Passaram-se os anos, Jesus entrou 
em sua vida pública. Ele disse adeus à 
sua Mãe e partiu à conquista das al-
mas. Maria fica sozinha, desolada e te-
merosa, mas sempre obediente e fiel.

Isso, porém, não basta. Um dia 
Deus Lhe diz: “Toma teu Filho úni-
co, que tanto amas, e oferece-O a Mim 
em holocausto” (cfr. Gn 22, 2). No al-
to sangrento do Calvário ergue-se a 
Cruz, o altar do sacrifício. Deus falou, 
é preciso que Jesus, o inocente Filho 
de Maria, derrame seu sangue pela 
redenção do mundo. Ah! Desta vez 
ouviremos subir do Coração de Ma-
ria, de seu Coração de Mãe, um gri-
to de revolta? Não. Maria permanece 
de pé junto à Cruz e, enquanto Jesus 
geme em amargo pranto, Ela cala-Se, 
com o coração transpassado de dor, e 
derrama em silêncio lágrimas de san-
gue. Inclinando a cabeça, Jesus expi-
ra, obedecendo até a morte de cruz, e 
ao mesmo tempo Maria, obediente e 
resignada, inclina também sua cabe-
ça sobre seu coração quebrantado.

Ó heróica obediência de nossa 
Mãe, que exemplo e que lição destes 
aos cristãos de todos os séculos!

Maria desce lentamente os pata-
mares do Calvário, de seu Calvário, e, 
toda mergulhada em dor, apóia-Se no 
braço de São João que será doravante 
seu arrimo, porque Jesus não mais ali 
estava. E, longe desse Filho tão ama-
do, o coração da Virgem Santa conso-
me-Se em mortais desgostos, mas Ela 
permanece sempre resignada, sempre 
submissa à vontade divina.

Logo depois Deus fala novamente 
a Maria e Lhe dá a conhecer sua úl-
tima vontade: também Ela deve mor-
rer. Entretanto, Ela é inocente, e sua 
Imaculada Conceição isentou-A dessa 
dívida do pecado original que se paga 

A desobediência da primeira Eva introduziu no 
mundo o pecado e a morte, e foi a obediência 

de Maria, a segunda Eva, que restituiu aos filhos 
dos homens a vida eterna e a salvação (detalhes 

da Anunciação, por Fra Angélico,  
Museu do Prado, Madri)
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com a morte. Maria não reclama: ou-
vindo a voz de Deus, obedece sem de-
mora, e a morte vem fazer-Lhe sua vi-
sita. A Virgem Santa fecha docemente 
os olhos e expira, como seu Divino Fi-
lho, obediente até a morte: “Obediens 
usque ad mortem” (Fl 2, 8).

Imitemos o “Fiat” de Maria

Meus irmãos, diante desse corpo 
mártir da obediência, recolhamo-nos 
e escutemos a voz que sobe do sepul-
cro de Maria. Entendeis como Ela 
proclama o grande preceito da obe-
diência?

Também a nós, cristãos, Deus fa-
la com freqüência, às vezes pelos pre-
ceitos, às vezes pelos conselhos, seja di-
retamente, seja por intermédio de seu 
anjo, a Santa Igreja. A exemplo de Ma-
ria, obedeçamos generosamente, res-
peitemos a Lei de Deus e a da Igreja, 
dizendo de todo coração nosso “Fiat”.

Por vezes a Providência nos impõe, 
a nós também, as privações da Gruta 
de Belém. Não nos revoltemos, mas 
sejamos obedientes na pobreza e no 
sacrifício. Felizes sois vós, ó deserda-
dos deste mundo, que partilhais com 
vosso Salvador e a Virgem Bendita 
a penúria de Belém! Resignai-vos e 
bendizei Jesus, bendizei Maria, que 
vos associam à sua pobreza!

Mesmo, porém, que não participe-
mos todos do despojamento de Be-

lém, a todos nós Deus ordena ir ao 
Templo purificar-nos de nossos peca-
dos. Em certos dias, a voz de Deus se 
mostra mais premente, sobretudo na 
Páscoa e nas outras grandes festas do 
ano litúrgico. Ah! se ouvirmos agora 
a voz de Deus, não endureçamos nos-
so coração, mas, com humildade e 
obediência, aproximemo-nos dos sa-
cramentos da salvação.

Reiteradas vezes Deus nos en-
via seu anjo para nos mandar deixar 
o pecado, inimigo declarado de nos-
sa alma, e fugir de suas funestas oca-
siões. Aí, é necessário “entrarmos no 
Egito”, isto é, na oração e na peni-
tência, terra de salvação.

Às vezes a vontade de Deus vai ain-
da mais longe: convida-nos a subir o 

Calvário e ficar junto da Mãe Dolo-
rosa, aos pés da Cruz. Ali, sobretudo, 
saibamos obedecer! Choremos com 
Maria. As lágrimas são muito naturais 
para não serem abençoadas por Deus. 
Resignemo-nos e inclinemos nosso co-
ração na adoração e na esperança.

Por fim, um dia Deus nos falará 
pela última vez e nos enviará o anjo 
da morte. Não nos revoltemos, mas, 
com Maria, sejamos corajosos e obe-
dientes, e entreguemos docemente 
nossa alma nas mãos de nosso Deus: 
In manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum — Em vossas mãos, 
Senhor, entrego meu espírito. ²

(Publicado originariamente em 
“L’Ami du Clergé Paroissial”, 1905, 

pp. 529-530)

Seja também um coordenador do  
oratório do imaculado coração de maria!

EntrE Em contato conosco por:

tEl.: (11) 6971-9060 - Fax.: (11) 6973-9477
rua Francisca Júlia, 182 - cEp 02403-010 - são paulo-sp

E-mail: admoratorio@arautos.org.br

ApostolAdo do orAtório  
MAriA rAinhA do terceiro Milênio

Inocente e concebida sem pecado original, Maria obedece sem demora  
à voz de Deus, e a morte vem fazer-Lhe sua visita  

(detalhe da Anunciação, por Fra Angélico, Museu do Prado, Madri)
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Vivemos cercados de símbolos, escudos e brasões, 
relacionados com governos, universidades, escolas e até 
clubes esportivos. Na Igreja Católica, eles vêm de uma 
longa tradição, cujas raízes estão nas catacumbas dos 
primeiros séculos.

isitando as catacum-
bas, no subsolo da ci-
dade de Roma, o pe-
regrino não pode dei-
xar de sentir um misto 

de assombro e reverente curiosidade 
ao percorrer os lugares onde os pri-
meiros cristãos se ocultavam das per-
seguições que lhe moviam os impera-
dores pagãos.

Ali ele esquadrinha com os olhos as 
antigas inscrições e as toscas pinturas, 
procurando imaginar o que sentiam, o 
que pensavam, e como teriam ali vivi-
do esses nossos ancestrais na fé. Passa 
lentamente a mão sobre as pedras e, 
de repente, depara-se com algo grava-
do em relevo. Trata-se do desenho de 
um pequeno peixe, rudemente traça-
do, mas sem dúvida um peixe.

Qual é o seu significado?
A palavra peixe em grego se di-

zia “ichthyos” (ΙΧθΥΣ), mas entre 
os primeiros cristãos era usada como 
um anagrama, pois suas cinco letras 
eram também a abreviação da frase: 
Iesous Christos Theou Yios Soter (Je-
sus Cristo Filho de Deus, Salvador). 
A figura tinha, ademais, um significa-
do místico, porque, como os peixes, 
também os cristãos eram “nascidos 
nas águas”. 

Tratava-se, pois, de um dos primei-
ros símbolos criados para representar 
realidades da fé e da vida cristãs.

*     *     *
Com efeito, toda instituição sadia 

que se forma ou adquire uma perso-
nalidade própria, tem como uma de 
suas primordiais preocupações de-
senvolver símbolos que a caracteri-
zem e distingam das demais. E uma 
das manifestações da riqueza e força 
espirituais da Igreja Católica é a fe-
cundidade em traduzir numa exube-
rante coleção de símbolos o universo 
sobrenatural que ela contém. 

Acima de todos, sem dúvida, está 
a própria Cruz, sinal por excelência 
instituído pelo próprio Salvador que 
nela quis derramar todo o seu Precio-

O peixe foi um dos primeiros símbolos criados para representar 
realidades da fé e da vida cristãs (Catacumba de Santa Domitila, Roma)
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síssimo Sangue para nossa redenção. 
No entanto, é espantosamente gran-
de o número dos símbolos cristãos, 
como grande é a quantidade de caris-
mas e vocações dentro da Igreja.

Brasões eclesiásticos

Um capítulo particularmente inte-
ressante dessa história é o da heráldi-
ca eclesiástica.

Denomina-se heráldica o estudo 
dos brasões cujos significados, regras 
e convenções foram se sedimentando 
desde meados da Idade Média. Na he-
ráldica eclesiástica, os brasões se divi-
dem em duas categorias: pessoais, por 
exemplo, o de um bispo ou de um aba-
de; e impessoais, como o de uma or-
dem ou de uma associação religiosa.

Cada família nobre européia pos-
suía seu brasão. Tornou-se comum 
que bispos também o possuíssem, 
pois pertenciam a uma nobreza es-
piritual, a título de sucessores dos 
Apóstolos. Até os dias de hoje, de-
pois de ordenado, o novo bispo deve 
definir como será o seu.

Os brasões medievais eram muitas 
vezes encimados por um elmo, que 
indicava a origem guerreira daque-
le ramo nobiliárquico. Aos religiosos, 
emissários da paz, não ficaria bem o 
elmo da guerra, razão pela qual os 
brasões episcopais têm em seu topo o 
“chapéu do peregrino”.

Os brasões eclesiásticos são orna-
dos por borlas. Pendentes simetrica-

res: “Dar-te-ei as chaves do reino dos 
céus, e tudo o que ligares na terra se-
rá ligado no céu, e tudo o que desli-
gares na terra, será desligado no céu” 
(Mt 16,19). 

Ao analisar a série de brasões pon-
tifícios elaborados ao longo de quase 
oito séculos, podemos descobrir tra-
ços da história dos papas que os usa-
ram, o que equivale a dizer parte sig-
nificativa da história da própria Igre-
ja. Por exemplo, São Pio X, João 
XXIII e João Paulo I foram Patriar-
cas de Veneza. Os brasões dos três 
documentam esse fato, estampando 
o leão alado de São Marcos, símbolo 
dessa maravilhosa cidade. 

Outros pontífices preferiram fazer 
menção às suas respectivas famílias. 
Paulo VI pertencia à família Monti-
ni, o que é representado por seis pe-
quenos montes brancos no seu escu-
do. E como Bento XV era da famí-
lia De la Chiesa, uma pequena igreja 
(chiesa, em italiano) é desenhada em 
seu emblema. 

João Paulo II, papa profundamen-
te mariano, quis fazer em seu escu-
do uma referência formal a seu afe-
tuoso e filial ato de entrega à Santís-
sima Virgem Maria: nele fez gravar 
um grande “M”, tendo abaixo a frase 
“Totus Tuus” — “Todo Vosso”. 

O brasão de Bento XVI

O brasão do Papa Bento XVI é ri-
co em significados, vários dos quais 

mente dos dois lados do chapéu, elas 
indicam, por suas cores e número, o 
grau de hierarquia. Assim, um carde-
al tem trinta borlas vermelhas, um ar-
cebispo vinte verdes, e um bispo do-
ze, também verdes. 

Oito séculos da história dos Papas

O brasão pontifício é o único que 
possui a tríplice coroa chamada “tia-
ra”. No início, era apenas um tipo de 
barrete fechado. Em 1130 foi acresci-
do de uma coroa, símbolo de sobera-
nia sobre os Estados da Igreja. Boni-
fácio VIII, em 1301, acrescentou uma 
segunda coroa, na época do confron-
to com o Rei da França, Filipe o Be-

lo, provavelmente para representar 
a autoridade papal em face da tem-
poral. E Bento XII acrescentou em 
1342 uma terceira coroa, para signifi-
car a autoridade moral do Papa sobre 
todos os monarcas.

Com o tempo, tendo perdido seus 
significados de caráter temporal, a 
tiara de prata permaneceu com as 
três coroas de ouro, para represen-
tar os três poderes do Sumo Pontífi-
ce: de Ordem sagrada, de Jurisdição 
e de Magistério.

Saindo pelos dois lados do escu-
do, figuram a chaves pontifícias, uma 
em ouro, outra em prata. Simboli-
zam a esfera espiritual e a temporal, 
e lembram o “poder das chaves” da-
do por Jesus a Pedro e seus sucesso-

Dom Lucio Renna,  
Bispo de Avezzano, Itália

Dom Emilio Berlie,  
Arcebispo de Yucatán, México

Cardeal Cláudio Hummes, 
Arcebispo de São Paulo, Brasil
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vêm de seu tempo de arcebispo e 
de cardeal, se bem que ordenados 
de modo diverso na nova composi-
ção. No campo central, em verme-
lho, vê-se uma grande concha dou-
rada. Recorda ela a lenda segun-
do a qual Santo Agostinho encon-
trou na praia um menino que com 
uma concha procurava transferir a 
água do mar para um buraco cava-
do na areia, símbolo do vão esforço 
de procurar fazer entrar na limitada 
mente humana o mistério da Santís-
sima Trindade.

Na parte do escudo denominada 
“capa” encontram-se também dois 
símbolos provenientes da tradição 
da Baviera, introduzidos em 1977 
no brasão arquiepiscopal de Joseph 
Ratzinger. No ângulo direito (à es-
querda de quem olha), está uma ca-
beça de mouro, que é o antigo sím-
bolo da Diocese de Freising. No ân-
gulo superior esquerdo está repre-
sentado um urso carregando um far-
do. Segundo uma antiga tradição, o 
primeiro Bispo de Freising, São Cor-
biniano, ao atravessar uma floresta, 
foi atacado por um urso que lhe de-
vorou o cavalo. O Santo aplacou a 
fera e a fez carregar até Roma sua 
bagagem. 

*     *     *
Analisar a sucessão dos símbolos 

cristãos ao longo dos séculos é fazer 
um interessante estudo da história da 
própria Igreja. Cada geração acres-
centa um novo elo a essa cadeia inin-
terrupta, iniciada pelo próprio Cris-
to Senhor Nosso. Desde a antiqüíssi-
ma figura do peixe, gravada numa pe-
dra já quase desfeita, até o brasão de 
um bispo recém-ordenado, todos fa-
zem parte da mesma história desta 
Igreja peregrina e imortal, que sem 
cessar se renova ao sopro do Espíri-
to Santo. 

Renova-se como uma grande e 
saudável árvore cujas raízes estão so-
lidamente plantadas no fértil solo do 
passado, e cujos novos ramos se mul-
tiplicam possantes e verdejantes, vol-
tados para o céu, para o futuro. ²

São Pio X

Paulo VI

Beato João XXIII João Paulo I

João Paulo IIBento XV

O brasão do Papa Bento XVI é rico em significados, vários dos quais 
vem dos seus tempos de arcebispo e de cardeal (tapeçaria com 

brasão pontifício decora a loggia da Basílica de São Pedro)

Nos brasões pontifícios podemos descobrir traços da 
história dos papas que os usaram
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A PAlAvrA dos PAstores

a verdade, 
o bem e a 

beleza São 
inSeparáveiS

A qualidade da 
comunicação à qual 
devemos prestar 

tanta atenção está diretamente rela-
cionada com um tema que nenhum 
comunicador pode deixar de lado: o 
tema da verdade. Esta questão mere-
ce ser considerada sob diversos pon-
tos de vista: a filosofia, a teologia e 
muitas outras ciências dela se ocu-
pam. A complexidade do tema não 
nos dispensa da atitude que se espera 
sempre de um comunicador: a busca 
da verdade. O amor à verdade.

Os periodistas sempre se apresen-
tam ante a sociedade como “busca-
dores da verdade”. Quem ama e bus-
ca a verdade, não permite fazer dela 
mercadoria nem voltar-lhe as costas 
ou ocultá-la. Além disso, quem real-
mente se interessa pela verdade es-
tá sempre atento às reações daque-
les que recebem a informação, pro-
cura o diálogo, o ponto de vista di-
ferente.

Quem procura a verdade é humil-
de, sabe ser difícil achá-la; sabe tam-
bém que a pessoa isolada a encontra 
mais dificilmente. Ela é encontrável 
com outros. Ela se anuncia com ou-
tros. Assim como falsificar a verda-
de nos isola, nos separa, nos contra-
põe, buscá-la nos une, nos avizinha, 
nos aproxima. E encontrá-la nos en-
che de alegria e nos irmana. (...)

Quando realmente se busca a ver-
dade, busca-se para o bem. Não se 
procura a verdade para dividir, en-
frentar, agredir, desqualificar, desin-
tegrar. (...) A verdade é bondosa e 
nos impele para o bem. Procurando 

o verdadeiro, o periodista busca tam-
bém o bom. A união existente entre 
a verdade e o bem é tal que podemos 
afirmar que uma verdade não bondo-
sa é, no fundo, uma bondade não ver-
dadeira.

Em nossos dias, é bom lembrar 
também que a verdade e o bem vão 
sempre acompanhados pela beleza. 
Poucas coisas há mais comovedora-
mente humanas do que a necessida-
de de beleza existente em todos os 
corações. (...)

O grande desafio do comunicador 
que sai dia após dia à procura da ver-
dade para em seguida contá-la a ou-
tros, é recordar para si próprio e con-
cretizar em seu trabalho a realidade 
de que a verdade, o bem e a beleza 
são inseparáveis.

(Trechos de dissertação na Asso-
ciação de Entidades Periodísticas Ar-
gentinas, 6/4/2006)

Cardeal Jorge Mario Bergoglio SJ 
Arcebispo de Buenos Aires

recuperar a 
imagem viva 

do Sacerdote 
católico

Precisamos re-
cuperar a imagem 
viva do sacerdo-

te católico enamorado de Cristo a 
ponto de viver com entusiasmo seu 
celibato, numa entrega constante a 
Deus e aos irmãos. O sacerdote que 
considera seu sacerdócio como um 
dom de Deus e o recebe com júbi-
lo e gratidão. O sacerdote que não é 
eleito pela comunidade, mas é cha-
mado por Deus para servir a Deus e 
aos homens. O sacerdote que é con-
sagrado pelo Sacramento da Ordem 
e configurado com Cristo com um 
caráter indelével, como sacerdote 
para sempre.

Um sacerdote assim suscita em 
torno de si a vontade de ser como ele, 
suscita novas vocações sacerdotais. 
(...) Hoje, fazem falta sacerdotes que 
suscitem nos jovens a vontade de ser 
como eles.

Tudo isso acarreta um estilo de vida.
Um sacerdote assim é um sacer-

dote austero, não tem necessidade de 
grandes recursos materiais, não so-
nha com o melhor carro do mundo, 
não gasta horas em ver TV ou inter-
net, nem tem tempo para isso.

Um sacerdote assim destila por to-
dos os poros amor à Igreja, ao Papa, 
a seu bispo. Um sacerdote assim não 
busca sua própria vontade ou seu ca-
pricho para instalar-se na vida, mas 
sim a vontade de Deus manifestada 
por seus superiores ou reclamada pe-
los paroquianos.

Um sacerdote assim é orante e 
trabalhador, falta-lhe tempo para fa-
zer tudo quanto lhe ocorre, para re-
zar como deve, para atender aos fiéis 
que o procuram. Um sacerdote assim 
não adota formas mundanas de di-
versão, não é vaidoso nem preguiço-
so, veste-se como sacerdote, de mo-
do simples.

Sacerdotes assim, enamorados de 
Cristo e de seu sacerdócio, suscitam 
em torno de si a vontade de ser co-
mo eles.

Os jovens de hoje, como os de 
sempre, apesar de suas fragilidades 
ou talvez precisamente por isso, têm 
discernimento para descobrir o sa-
cerdote dedicado. Além de outras 
causas já assinaladas, a crise de vo-
cações que nos atinge tem muito a 
ver com a imagem de sacerdote que 
nós mesmos, sacerdotes, lhes ofere-
cemos.

(Trechos da Carta Pastoral de fe-
vereiro 2006)

Dom Demetrio Fernández González 
Bispo de Tarazona (Espanha)



Pe. Caio Newton de Assis Fonseca
Conselheiro Geral

A

Frutos de solidariedade e carinho
Mais respeito e solidariedade para as pessoas com deficiência. Foi 
este o objetivo da Campanha da Fraternidade 2006, promovida 
pela CNBB com grande repercussão em todo o Brasil.

o longo dos quaren-
ta dias de duração da 
Campanha, encerra-
da no Domingo de 
Ramos, 9 de abril, as 

paróquias, os movimentos eclesiais, as 
escolas e os fiéis em geral deram valio-
sa colaboração, promovendo debates e 
encontros para reflexão, no empenho 
de sensibilizar a sociedade e poderes 
públicos sobre este grave problema: as 
pessoas com deficiência merecem mais 
respeito e mais solidariedade. “São 
nossos irmãos que carecem de atenção 
especial e são cidadãos de pleno direito”, 
declarou Dom Cláudio Hummes, Car-
deal-Arcebispo de São Paulo.

Gestos concretos de solidariedade

No dia do encerramento, realizou-
se nas paróquias o tradicional “gesto 
concreto” de solidariedade: nas coletas 
de todas as Missas, os fiéis foram convi-
dados a dar sua contribuição financeira 
para as elevadas finalidades da Cam-
panha. Os recursos coletados deverão 
ser destinados à formação, produção 
de materiais, articulações para a con-
quista de direitos e projetos de geração 
de renda para pessoas com deficiên-
cia: 40% do total arrecadado são envia-
dos ao Fundo Nacional de Solidarieda-
de, para apoio aos projetos ligados ao 
tema da Campanha, e 60% ficam nas 
dioceses e comunidades locais.

Por todo o Brasil, a iniciativa da 
CNBB foi amplamente acolhida. Em 

São Paulo o Governo do Estado tam-
bém concretizou um gesto de solida-
riedade em favor das pessoas com 
deficiência: a regulamentação da lei 
12.085, de autoria do deputado José 
Carlos Stangharlini, que criou o Cen-
tro de Orientação e Encaminhamen-
to para Pessoas com Necessidades 
Especiais.

Mensagem do Papa

Em nome do Papa Bento XVI, o 
Cardeal Angelo Sodano, Secretário 
de Estado do Vaticano, enviou uma 
mensagem ao Cardeal Geraldo Ma-
jella Agnelo, presidente da CNBB, a 
propósito da Campanha: 

“Nas audiências gerais das quartas-
feiras, o Santo Padre louva a Deus pe-
la presença daqueles peregrinos que pa-
decem com fé e santa resignação estas 
provações permitidas 
por Deus, e assegura le-
var sempre no coração 
aqueles que carecem, 
muitas vezes, de afeto 
e de acompanhamento 
por parte da sociedade. 
Trata-se de proporcio-
nar não só uma atitude 
de carinho e de conso-
lo, mas de realizar, com 
efetiva dedicação, uma 
obra de plena inserção 
no seu próprio meio 
desses nossos irmãos e 
irmãs em Cristo (...)

“Defender a vida, em todos os seus 
estágios, do início ao fim, é um direi-
to e um dever de todos, que a Igreja ja-
mais cessará de proclamar. Por sua 
vez, assumir a dignidade querida por 
Deus, que esta mesma vida comporta, 
exige atitudes de compromisso, por ve-
zes heróicas, e dignas do prêmio eter-
no, não só por parte dos que padecem 
tais sofrimentos, mas também dos que 
atendem aos mais necessitados. Por is-
so, o Sumo Pontífice exprime o seu sin-
cero louvor e agradecimento a todos os 
que se dedicam de corpo e alma a es-
sa nobre causa, recordando, de modo 
especial, os pais e parentes dos que so-
frem tais deficiências, bem como os or-
ganismos e as associações de volunta-
riado, que não se poupam em acolher 
tais pessoas com uma dedicação espe-
cializada.” ²

Em São Paulo, a Campanha da Fraternidade 
teve início com solene Missa na Quarta-Feira de 

Cinzas, na Catedral da Sé
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mOns. GasPar sadOc

90 anos de idade, 65 de sacerdócio
Poucos sacerdotes em nosso país adquiriram tanta notoriedade 
quanto esse ilustre baiano, considerado um dos líderes religiosos 
mais importantes da Bahia e o maior orador sacro do Brasil.

oltaria a ser sacerdote mil 
vezes que fossem. Com 
uma só diferença: queria ser 

em tudo melhor do que fui”, diz Mons. 
Sadoc, mostrando não se arrepen-
der da vocação que abraçou na juven-
tude. E ele muito pôde servir a Igreja, 
pois cinco cardeais-arcebispos de Sal-
vador contaram com sua colaboração: 
Dom Augusto Álvaro da Silva, Dom 
Eugênio de Araújo Salles, Dom Ave-
lar Brandão Vilela, Dom Lucas Morei-
ra Neves e, atualmente, Dom Geraldo 
Majella Agnelo.

Mons. Sadoc destacou-se como pá-
roco, professor do Seminário Maior 
de Salvador e da Faculdade de Filo-
sofia da Universidade Católica, Vigá-
rio Geral para o Clero e Vigário Ge-
ral da Arquidiocese.

“Quanto mais dou, mais recebo” 

Numerosas homenagens lhe fo-
ram prestadas pelo nonagésimo ani-
versário, desde as manifestações cari-
nhosas do povo de sua cidade natal, 
Santo Amaro da Purificação, passan-
do por sessões da Câmara Municipal 
de Salvador e da Assembléia Legisla-
tiva da Bahia, até discursos no Sena-
do Federal, onde quatro parlamenta-
res discursaram enaltecendo-o.

Foi também lançado o livro Padre 
Sadoc, Pároco, Orador, Amigo, em 24 
de março, no Palácio da Aclamação, 
do Governo Estadual. A publicação 
tornou-se realidade através da Pró-

Reitoria de Extensão da Universida-
de do Estado da Bahia (Uneb), dirigi-
da pelo Reitor, Prof. Lourisvaldo Va-
lentim.

O organizador da obra, Pe. Sebas-
tião Heber, professor da Uneb, reu-
niu depoimentos de personalidades 
baianas sobre o religioso. O volume 
traz uma coletânea de discursos e ser-
mões do homenageado, bem como 
um extenso depoimento dele próprio, 
rememorando fatos e pessoas que 
marcaram sua vida.

“Aqui é uma casa de padre ou uma 
casa de pai?” — perguntou certa vez 
um paroquiano ao ver a movimenta-
ção na Casa Paroquial, onde Mons. 
Sadoc atendia com solicitude quem 
fosse lhe pedir um conselho, um au-
xílio, ou desabafar alguma mágoa. 
Alguém, certa vez, além de segura 
orientação, recebeu uma ajuda finan-
ceira, e exclamou:

— Mas, padre, isto é demais! Não 
sei como lhe pagar.

— Não se preocupe. A vida me en-
sinou que quanto mais dou, mais re-
cebo. É a Providência Divina — res-
pondeu o pároco.

Mons. Sadoc só estava seguindo os 
princípios que traçou para sua vida 
desde o tempo de seminário: “Fortu-
na perdida, nada perdido. Honra per-
dida, metade perdido. Coragem per-
dida, tudo perdido”. 

Daí o grande número de manifes-
tações de admiração, amizade e gra-

tidão transcritas no livro. Como a de 
Dom Washington Cruz CP, Arcebis-
po de Goiânia: “Caro irmão, seu tes-
temunho sacerdotal, seu amor ao clero 
e sua solicitude pastoral, que abriram 
tantas portas ao Redentor, são merece-
dores do meu respeito, da minha esti-
ma e da minha gratidão”. E o Arce-
bispo se proclama ainda filho espiri-
tual e admirador do humilde sacer-
dote.

Qual a fonte onde Mons. Sadoc 
hauriu forças para trilhar seu brilhan-
te caminho? A devoção a Nossa Se-
nhora e ao Santíssimo Sacramento: 
“A Eucaristia é a resultante dos amores 
cegos de um Deus que nos ama infini-
tamente, sem que O possamos infinita-
mente amar” — afirma ele. ²
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Quinto Centenário de 
São Francisco Xavier

N o dia 7 de abril, a Igreja come-
morou o V Centenário de nascimen-
to de São Francisco Xavier, padroei-

ro das missões e “mestre da difusão 
do Evangelho no mundo inteiro”, co-
mo o qualificou o Papa Bento XVI.

Em sua cidade natal, Xavier, na 
Navarra (Espanha), as comemora-
ções constaram de uma solene Mis-
sa celebrada pelo Legado especial do 
Papa, Cardeal Antonio María Rouco 
Varela, Arcebispo de Madri, de um 
ato cívico e de um concerto.

“Qual é a clave da vida desse ho-
mem, famoso universalmente por mo-
tivos e razões tão diferentes daquelas 
que explicam habitualmente a celebri-
dade e o êxito humanos?” — pergun-
tou o Cardeal em sua homilia. É que a 
Francisco Xavier, afirmou ele, impor-

tam acima de tudo os bens do Evan-
gelho. “Importa-lhe a alma: a sua pró-
pria e a de todos, a de cada ser huma-
no. Importa-lhe a alma porque lhe im-
porta a vida, a vida em sua plenitude, a 
vida em felicidade, a vida eterna!”

Em todos os atos destacou-se a 
presença do Rei Juan Carlos e da 
Rainha Sofia.

Além do Legado Papal, partici-
param das comemorações o Cardeal 
Carlos Amigo Vallejo, Arcebispo de 
Sevilha; o Cardeal Antonio Cañiza-
res Llovera, Arcebispo de Toledo; o 
Núncio Apostólico na Espanha, Dom 
Manuel Monteiro de Castro, e cer-
ca de quarenta altas personalidades 

códiGO da vinci

“Uma confusão de erros ridículos  
com graves afirmações falsas”

ma obra literariamente po-
bre, uma novela de mau 
gosto, um amontoado de 

afirmações estranhas que agridem os 
documentos históricos e até o bom 
senso. Essas são algumas das quali-
ficações que o livro de Dan Brown 
(agora transformado em filme) vem 
recolhendo dos historiadores, pesqui-
sadores e críticos pelo mundo afora.

Entretanto, graças a uma publi-
cidade multimilionária, essa obra 
tão destituída de base histórica vem 
obtendo um grande sucesso de ven-
das e lança dúvidas e perplexidades 
em muitas pessoas cuja fé já esta-
va enfraquecida por fatores diver-
sos, especialmente pela crise de va-
lores sem precedentes na socieda-
de humana.

Para alertar os católicos brasilei-
ros, a Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) divulgou um 
comunicado assinado pelo Cardeal 
Geraldo Majella Agnelo, asseveran-

do que “a obra, no seu gênero fanta-
sioso, apresenta uma imagem profun-
damente distorcida de Jesus Cristo, 
que está em contraste com as pesqui-
sas e afirmações de estudiosos de di-
versas áreas das ciências humanas, da 
teologia e dos estudos bíblicos, ao lon-
go de dois mil anos de história do Cris-
tianismo. É lamentável que a obra, 
com roupagem pseudo-científica, se 
ponha a versar de maneira leviana e 
desrespeitosa sobre convicções tão sa-
gradas para os cristãos”.

De seu lado, a Conferência dos 
Bispos dos Estados Unidos lançou 
um site na internet, “Jesus decodifi-
cado”, que demole, com argumen-
tos serenos e rigorosamente cien-
tíficos, as fantasiosas e pueris afir-
mações de Dan Brown (www.jesus-
decoded.com, por enquanto ape-
nas em inglês).

Numa seção desse site — intitula-
da “Truth be told” (Verdade seja dita) 
— a Profª Amy Welborn mostra que 

a novela anticatólica de Brown “é 
uma confusão de erros ridículos com 
graves afirmações falsas”, mas im-
pressiona algumas pessoas a ponto 
de torná-las, por assim dizer, adep-
tas de uma nova religião. Em seus 
debates com os crentes dessa no-
va “religião”, a Profª Amy Welborn 
chegou à conclusão de que a melhor 
tática é não perder tempo com de-
talhes secundários, mas ir logo aos 
pontos fundamentais e exigir as pro-
vas. “Provas!” — é a palavra-chave. 
Pois provas é justamente o que falta 
à novela anticristã, a qual se baseia 
em uns poucos trabalhos sem ne-
nhum valor científico e ignora a vas-
ta documentação histórica referente 
aos primeiros séculos da Igreja.

É importante notar que, junto 
com o filme “O Código Da Vinci”, 
está sendo propagada outra obra 
anticatólica que fecha os olhos para 
a verdade histórica: o “evangelho” 
de Judas. Mera coincidência?
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Fundadora da Congregação  
do Carmelo do Divino Coração  

de Jesus será beatificada 
adre Maria Teresa de 
São José (Ana Ma-
ria Tauscher van Den 

Bosch) nasceu em 19 de junho de 
1855 em Sandow, na Prússia (atual-
mente território da Polônia).

Seu pai era pastor luterano. Em 
1886 ela começou a trabalhar num 
manicômio e acreditou ser esta uma 
oportunidade de provar seu amor a 
Jesus. Foi na dedicação aos doentes 
que ela começou a conhecer a Igre-
ja Católica. Quando decidiu assumir 
a fé católica sofreu muitas rejeições, 
primeiro do diretor do hospital, que 
era luterano, e depois de seu pró-
prio pai, que a deserdou.

Em outubro de 1888 tornou-se 
católica e passou a trabalhar como 
acompanhante de uma senhora mui-
to religiosa. Quando de uma viagem 
dessa senhora para ver sua filha no 
convento da Visitação, foi oferecido 

a Ana Maria o livro de Santa Tere-
sa de Jesus. Nesta santa ela encon-
trou sua “alma modelo”. Sentindo 
um forte chamado para a vida reli-
giosa, quis ser carmelita. Entretan-
to, seu confessor orientou-a a fun-
dar uma nova congregação, que uni-
ria a vida de oração do Carmelo ao 
apostolado direto com crianças, jo-
vens, idosos e necessitados.

Depois de abrir a primeira casa 
da congregação em agosto de 1891, 
em Berlim, ela sofreu muitas perse-
guições e incompreensões de alguns 
padres, os quais chegaram a acon-
selhar as vocacionadas que a aban-
donassem. Mas, confiando em Nos-
sa Senhora, Ana Maria acabou ven-
cendo. Hoje as Carmelitas do Divi-
no Coração de Jesus estão estabe-
lecidas em 16 países, entre os quais 
o Brasil, onde contam com quatro 
comunidades. As freiras desenvol-

vem a missão de “reparação, santi-
ficação própria e de ajuda às pesso-
as para conhecer o coração de Deus, 
amá-Lo e deixar-se serem amadas 
por Ele”.

Madre Maria Teresa de São José 
faleceu em 20 de setembro de 1938. 
Seus restos mortais se encontram 
na Casa Mãe da congregação, em 
 Sittard, na Holanda, onde será reali-
zada a cerimônia de beatificação.

eclesiásticas. Também estiveram pre-
sentes onze embaixadores de diver-
sos países.

Adoradoras Escravas do 
Santíssimo Sacramento

Em março comemorou-se na Es-
panha o 150º aniversário de funda-
ção da Congregação das Religiosas 
Adoradoras Escravas do Santíssimo 
Sacramento e da Caridade.

As comemorações tiveram nota de 
realce com a publicação da biografia 
de sua fundadora, intitulada “Santa 
Maria Micaela — Rompendo barrei-
ras”. Nessa obra o autor, o jornalista 
José Ignácio Riovarés, assinala como 
ela foi de fato “uma mulher que rom-
peu barreiras”. A primeira delas, a 
barreira social da época em que viveu 

a Santa (meados do séc. XIX), na qual 
parecia incompreensível que uma da-
ma da nobreza se dedicasse à reedu-
cação das mulheres de má vida. Tarefa 
exercida ainda hoje pelas Adoradoras 
Escravas do Santíssimo Sacramento e 
da Caridade. (IVICON)

Mais uma cura em Lourdes

Um novo caso de cura atribuída a 
Nossa Senhora de Lourdes acaba de 
ser anunciado pelo Dr. François-Ber-
nard Michel, co-presidente do Comi-
tê Médico Internacional de Lourdes 
(CMIL).

A feliz beneficiária é uma mulher 
francesa que pediu para não ser reve-
lado o seu nome. Em 1992 ela foi ata-
cada por um linfoma maligno difu-
so da pleura, agravado, um ano mais 

tarde, por leucemia aguda. O trata-
mento por quimioterapia não impe-
diu a evolução da dupla doença, e a 
enferma decidiu ir a Lourdes pedir a 
cura a Nossa Senhora.

O que a medicina não foi capaz de 
fazer, a Virgem Santíssima fez num 
instante: há treze anos a mulher está 
totalmente sã, sem qualquer seqüela 
daquelas enfermidades.

A autoridade eclesiástica, sempre 
extremamente cautelosa em seme-
lhantes casos, ainda não reconheceu 
a cura como milagrosa.

Por enquanto tem-se um fato ine-
gável — a mulher está em perfei-
ta saúde — e a opinião dos médi-
cos, que se limitam a afirmar o que é 
de sua competência: trata-se de uma 
cura cientificamente inexplicável.
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250 mil colombianos em marcha  
contra o aborto

omo um caudal humano, cerca de 250 mil cató-
licos colombianos percorreram as ruas centrais 
de Bogotá em 2 de abril, numa marcha de repú-

dio à ameaça de ser liberado o aborto no país, por for-
ça de uma decisão do Tribunal Constitucional a ser emi-
tida em breve.

“Defenda comigo o dom da vida da criança ain-
da não nascida” — foi o lema da gigantesca manifes-
tação de fé, durante a qual se ouviam cânticos reli-
giosos, preces e proclamações em defesa do direito 
de nascer.

O Cardeal-Arcebispo de Bogotá, Dom Pedro Ru-
biano Sáenz, fez a pé os três quilômetros de marcha 
à frente dos manifestantes que partiram do Santuário 
do Menino Jesus e foram concentrar-se na histórica 
Praça Bolívar.

Ante a imensa multidão enquadrada pelos mais 
simbólicos edifícios públicos do país — Palácio Presi-

dencial, Palácio do Congresso, Palácio da Justiça, en-
tre outros — o Cardeal enfatizou: “Esses poderes cons-
titucionais são testemunhas diretas do repúdio do povo 
colombiano à despenalização do aborto”.

Por sua vez, Dom Héctor Gutiérrez Pabón, Bispo 
de Engativá, ressaltou que a principal riqueza da Co-
lômbia não são as esmeraldas nem qualquer outro ob-
jeto material, mas sim as crianças: “As crianças são nos-
sa verdadeira riqueza. E quer-se dar liberdade para extin-
guir essa riqueza no seio sagrado da mãe!”

A grande marcha em defesa da vida foi organizada 
pela Arquidiocese de Bogotá, e deveu seu extraordi-
nário êxito à eficiente coordenação dos padres salesia-
nos do Santuário do Menino Jesus, que puseram em 
ação seus colégios e paróquias e contaram com a co-
laboração de vários movimentos 
eclesiais, entre os quais os 
Arautos do Evangelho.

Pe. Carlos Tejedor
De Bogotá

A marcha contra o aborto percorreu as ruas de Bogotá, tendo à frente o Cardeal Pedro 
Rubiano Sáenz, Arcebispo Metropolitano (no destaque, acima), e conduzindo a imagem do 

Menino Jesus (no destaque, abaixo)
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Mariana Morazzani Arráiz
Vice-Presidente Geral

O papagaio que sabia dizer  
“Ave Maria”

O
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história Para crianças... Ou Para adultOs cheiOs de Fé?

Ao voltar-se surpreso, Irmão Bartolomeu viu o papagaio 
saindo pela janela oposta. Ainda gritou, chamando-o de 
volta, mas ele já voava contente por cima das árvores. 
Péssima hora para escapar... 

ambiente alegre e fes-
tivo de uma antiga fei-
ra medieval era con-
tagiante: centenas de 
pessoas, adultos, jovens 

e crianças, moviam-se continuamen-
te, falavam, cantavam, gesticulavam, 
discutiam preços ou simplesmente se 
distraíam. Iam lá para comprar? Para 
comer? Ou só para ver as novidades? 
Tudo isso e algo mais. Nessas feiras 
podia-se encontrar de tudo.

Em uma tenda, um estrangeiro 
de longa barba escura vendia teci-
dos preciosos das mais variadas co-
res; ao lado, um ferreiro demonstra-
va a qualidade de suas facas (“Ve-
ja, freguesa, nunca perdem o fio!”); 
mais adiante, um gordo e bonachão 
açougueiro, com avental todo salpi-
cado de vermelho, pesava uma por-
ção de carne numa balança de preci-
são duvidosa.

E além das vozes e idiomas que se 
misturavam, das crianças que chora-
vam e dos vendedores que aprego-
avam suas mercadorias, sons de to-

dos os instrumentos enchiam os ares, 
pois música é o que não faltava nes-
sas ocasiões...

*     *     *
Naquele dia, caminhava em meio 

à colorida e movimentada multidão 
um homem barbado de meia-ida-
de, baixa estatura, um tanto calvo e 
bem magro. Trajava uma surrada tú-
nica marrom, com um cordão atado 
à cintura, e parecia ser muito estima-
do na região, pois quase todos o cum-
primentavam cordialmente, e ele res-
pondia da mesma forma. Por uns ins-
tantes, parava para conversar com o 
padeiro e metia dois pães na gran-
de sacola que trazia; pouco além, pe-
gava um queijo; mais alguns passos, 
uma dúzia de maçãs; noutra tenda, 
três repolhos. Mas — coisa curiosa! 
— ele a ninguém pagava um centa-
vo sequer. 

Como explicar isso? É que o bom 
homem, um irmão leigo franciscano 
conhecido pelo nome de Frei Bar-
tolomeu, recolhia doações para seu 
mosteiro. 

Depois de percorrer boa parte da 
feira e ter sua sacola quase cheia, foi 
despedir-se de um antigo conhecido. 
O velho Simão não comercializava 
alimentos nem tecidos, mas sua loja 
estava sempre cheia de gente curio-
sa. Ele vendia aves canoras e decora-
tivas.

— Bom dia, Simão! Que novida-
des você tem hoje? 

— Olá, Irmão Bartolomeu! In-
felizmente o senhor chegou tarde... 
Hoje cedo vendi um belo pavão para 
a senhora condessa. Que animal mais 
lindo! Estou certo de que o senhor 
teria ficado encantado de vê-lo.

Enquanto falava, o velho tirava 
um pequeno papagaio de dentro de 
uma gaiola e o punha sobre a mesa. 
O pássaro, no entanto, ficou parado, 
sem fazer qualquer tentativa de fuga. 
Parecia um pouco tonto, pois balan-
çava-se para um lado e para outro.

— E este bichinho? — perguntou 
o monge.

— Ah, este está muito doente, 
acho que vai morrer, e não tenho pa-



Maio 2006 · Arautos do Evangelho      ��

ciência nem tempo para cuidar dele. 
Estou pensando em torcer-lhe o pes-
coço, para abreviar-lhe o sofrimento.

— Oh, não faça isso! Por que não 
o dá para mim? 

— Ora, Irmão, sei que muitas ve-
zes falta comida aos pobres monges, 
mas o senhor estará querendo cozi-
nhar um papagaio? — perguntou sur-
preso o velho Simão.

— Claro que não! Dê-me a avezi-
nha, eu vou alimentá-la e tratar dela.

— Pois não, pois não, Irmão. Nada 
tenho a perder com isso. Aqui está. É 
até um favor levá-lo. 

Isto dizendo, entregou-lhe o pás-
saro enfermo.

*     *     *
Sob os cuidados do bondoso ir-

mão, o papagaio refez-se e cresceu, 
revestindo-se de uma nova e visto-
sa plumagem verde. E logo, fazen-
do jus aos atributos de sua raça, co-

meçou a imitar o que falavam os 
monges. Animado, irmão Bartolo-
meu começou a ensinar-lhe a Ave 
Maria.

— Que é isso, Irmão? Quer ensi-
nar catecismo ao pássaro? — grace-
jou outro monge.

— Ora, não é bonito ver o animal-
zinho repetir a Saudação Angélica?

E falava alto: “Ave Maria!” E o pa-
pagaio repetia com seu “sotaque” ca-
racterístico: “Ave Maria!”

Passando por ali nesse momento, 
o Padre Guardião do convento tam-
bém sorriu ao ver o Irmão Bartolo-
meu no seu labor de ensinar o pássa-
ro. E o preveniu: 

— Cuidado com seu “aluno”, Ir-
mão, pois esta tarde anda pelo vale 
Jacques, o falcoeiro!

De fato, olhando pela janela, Ir-
mão Bartolomeu pôde vê-lo à dis-
tância. Ele tinha sérias razões para 
não gostar do falcoeiro. Jacques sa-
bia que em volta do mosteiro fran-
ciscano sempre voavam pássaros de 
várias espécies, pois o lugar silen-
cioso e pacífico lhes servia de abri-
go. Assim, quando a caça andava 
fraca nos vales da região, ele termi-
nava seu percurso próximo ao con-
vento, certo de encontrar presas fá-
ceis e desavisadas nos telhados dos 
frades.

Muitas vezes Bartolomeu tinha 
visto as mais brancas pombas perece-
rem despedaçadas nas garras dos fal-
cões. Mas o que mais lhe doía era o 
fato de Jacques ser um mau cristão 
que freqüentava tabernas e escarne-
cia da fé popular.

Estava o frade imerso nessas lem-
branças, quando de repente um aviso 
o chamou de volta à realidade: 

— Cuidado, Irmão Bartolomeu, o 
papagaio fugiu!

Ao voltar-se surpreso, viu o vul-
to verde saindo pela janela oposta. 
Ainda gritou, chamando-o de vol-
ta, mas ele já voava contente por ci-
ma das árvores. Péssima hora pa-
ra escapar... O bom frade já via, ao 
longe, um grande falcão que, voan-
do em círculos à procura de alguma 
presa, subitamente avistou o papa-
gaio e se precipitou sobre ele como 
uma flecha. Em vão o Irmão Bar-
tolomeu procurou adverti-lo, o pe-
queno pássaro nem sequer ouvia 
sua voz. 

Quando este, afinal, deu-se conta 
do perigo, já era tarde demais: o fal-
cão já estava sobre ele. Apavorado, 
o papagaio não teve senão a reação 
instintiva de gritar tão forte quanto 
podia:

— Ave Maria!
Qual não foi a surpresa de todos 

quando, mal esse brado saíra do bi-
co da espavorida ave, viram o fal-
cão precipitar-se morto por terra, co-
mo se tivesse sido fulminado por um 
raio!... ²
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1. São José Operário. Memória fa-
cultativa.

Santa Mafalda, virgem (+1257). Fi-
lha do rei Sancho I de Portugal, tomou 
o hábito no mosteiro de Arouca, onde 
introduziu a reforma cisterciense.

2. Santo Atanásio, bispo e doutor 
da Igreja. Memória obrigatória.

São José Maria Rúbio Peralta, sa-
cerdote (+1929). Jesuíta, apóstolo 
do confessionário, evangelizador dos 
bairros pobres de Madri.

3. Festa de São Filipe e São Tiago 
Menor, Apóstolos.

Beata Maria Leônia Paradis, vir-
gem (+1912). Fundou no Canadá a 
Congregação das Pequenas Irmãs da 
Sagrada Família, para cuidar dos ser-
viços domésticos nas casas religiosas.

4. Santos João Houghton, Rober-
to Lawrence, Agostinho Webster e 
Ricardo Reynolds, sacerdotes e 
mártires (+1535). Executados 
por sua fidelidade à Santa Igre-
ja, sob o reinado de Henrique 
VIII da Inglaterra.

5. Beato Gregório Fra-
ckowiak, sacerdote e mártir 
(+1943). Religioso da Congre-
gação do Verbo Divino, foi de-
capitado no cárcere por causa 
de seu amor a Cristo.

6. São Venério, bispo (+409). 
Discípulo e sucessor de Santo 
Ambrósio, Bispo de Milão. Sus-
tentou São João Crisóstomo no 
exílio.

7. IV Domingo da Páscoa.
Beata Gisela (+1060). Esposa 

de Santo Estevão, rei da Hungria, 
a quem ajudou na propagação da 
fé. Após a morte do marido, re-
tirou-se no mosteiro de Nieder-
burg, do qual foi abadessa.

8. São Wiro (cerca de 700). Evangeli-
zou a região de Roermond, na Holanda. 

9. São Pacômio, abade (+348). Fi-
lho de pais pagãos, converteu-se aos 
vinte anos, fez-se anacoreta, fundou 
vários mosteiros e escreveu a lumino-
sa regra da vida monacal. 

10. São Jó. Comemoração do ho-
mem da admirável paciência, da ter-
ra de Hus.

11. Santo Inácio de Laconi, reli-
gioso (+1781). Capuchinho que per-
correu durante 40 anos as ruas e pra-
ças de Cagliari (Itália), mendigando 
para as necessidades do seu convento 
e para socorrer os pobres.

12. São Nereu, Santo Áquiles e São 
Pancrácio. Memórias facultativas.

São Domingos da Calçada, sacer-
dote (cerca de 1100). Construiu es-

tradas, pontes, hospedaria e asilo pa-
ra atender os peregrinos a caminho 
de Santiago de Compostela.

13. Nossa Senhora de Fátima. Me-
mória facultativa.

Santo André Humberto Fournet, 
sacerdote (+1834). Pároco na Dio-
cese de Poitiers, proscrito durante a 
Revolução Francesa. Voltando a paz 
e a liberdade da Igreja, fundou, com 
Santa Elizabeth Bichier des Ages, o 
Instituto das Filhas da Cruz.

14. V Domingo da Páscoa.
Festa de São Matias Apóstolo 

(omite-se por ser domingo).
São Miguel Garicoits, sacerdote 

(+1863). Fundou em Bétharram, nos 
Pirineus (França), a Sociedade dos 
Sacerdotes Missionários do Sagrado 
Coração de Jesus.

15. Santo Isidro (cerca de 1130). 
Agricultor, padroeiro de Madri. 
Ele e sua esposa, a Beata Maria 
Turíbia, são perfeitos modelos 
dos agricultores cristãos.

16. Beato Vital Vladimir Baj-
rak, sacerdote e mártir (+1946). 
Vítima da perseguição religiosa 
na Ucrânia, proclamou sua fé e 
recebeu o prêmio da vida eterna.

17. São Pascoal Bailão, reli-
gioso (+1592). Frade franciscano, 
modelo de paciência e humildade. 
Seu profundo amor ao Santíssimo 
Sacramento lhe valeu o titulo de 
“Teólogo da Eucaristia”.

18. São João I, papa. Memó-
ria facultativa.

São Félix de Cantalice, reli-
gioso (+1587). Capuchinho de 
admirável simplicidade e austeri-
dade, durante 40 anos cumpriu a 
função de esmoler do convento. 
Como sempre se despedia dizen-

São Filipe Apóstolo, por Pier Paul Rubens  
(Museu do Prado, Madri)
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do “Deo gratias” (graças a Deus), fi-
cou conhecido pelo nome de Frei Deo 
Gratias. Percorria as ruas de Roma, 
socorrendo os pobres e os doentes. 

19. Beatos João de Cetina, sacerdo-
te e Pedro de Dueñas, religioso, már-
tires (+1397). Ambos da Ordem 
Franciscana, partiram em missão 
para evangelizar os muçulmanos 
de Granada (Espanha), onde fo-
ram mortos pelo próprio sultão.

20. São Bernardino de Siena. 
Memória facultativa.

Santa Lídia de Tiatira. Mulher 
“vendedora de púrpura e temente a 
Deus” (At 16, 14), ouviu uma pre-
gação de São Paulo em Filipo da 
Macedônia, converteu-se e foi bati-
zada juntamente com sua família.

21. VI Domingo da Páscoa.
São Cristóvão Magalhães e 

companheiros, mártires. Memó-
ria facultativa (omite-se por ser 
domingo).

São Carlos Eugênio de Maze-
nod, bispo (+1861). Fundou em 
Marselha (França) a Congrega-
ção dos Missionários Oblatos de 
Maria Imaculada, para evangeli-
zação dos pobres.

22. Santa Rita de Cássia. Me-
mória facultativa.

Beatos Pedro da Assunção e João 
Batista Machado, sacerdotes e mártires 
(+1617). Morreram degolados por ódio 
à fé cristã, na cidade de Kori (Japão).

23. Beatos José Kurzawa e Vicen-
te Matuszewski, sacerdotes e márti-
res (+1940). Durante a ocupação da 
Polônia, foram mortos pelos inimigos 
da Igreja, na cidade de Witowo. 

24. Nossa Senhora Auxiliadora 
dos Cristãos.

Beata Joana. Esposa de Cuza, pro-
curador de Herodes, uma das Santas 
Mulheres que seguiam Jesus e O as-
sistiam com suas posses. 

25. São Beda, o Venerável; São 
Gregório VII, papa; Santa Maria 
Madalena de Pazzi, virgem. Memó-
rias facultativas.

Santa Madalena Sofia Barat, vir-
gem (+1865). Fundadora da Socie-
dade do Sagrado Coração de Jesus, 

Beata Maria Leônia Paradis 
(Paróquia de São Pedro Apóstolo, 

Montreal, Canadá)

27. Santo Agostinho de Cantuária. 
Memória facultativa. 

São Gonzaga Gonza, mártir 
(+1886). Servo do rei de Uganda, 
morreu transpassado pela lança de 
um verdugo.

28. Domingo. Solenidade da 
Ascensão do Senhor.

São Germano, bispo (+576). 
Abade do mosteiro beneditino de 
São Sinforiano de Autun, fundou 
um mosteiro em Paris que de-
pois tomou seu nome (Saint-Ger-
main-des-Prés) e se tornou um 
dos mais influentes no Ocidente. 
Eleito Bispo de Paris, cuidou das 
almas com grande e fecundo zelo 
apostólico.

29. Beato Guilherme Arnaud 
e dez companheiros, mártires 
(+1242). Em missão contra a he-
resia cátara, no sul da França, fo-
ram presos perto de Toulouse e 
mortos à espada, por causa de 
sua fé em Cristo e sua fidelidade 
à Igreja Romana. Morreram can-
tando o “Te Deum laudamus”.

30. São Lucas Kirby, sacerdote 
e mártir (+1582). Foi enforcado 
em Londres, após sofrer muitas 
torturas, durante a perseguição 
aos católicos movida pela rainha 
Isabel I da Inglaterra. No mesmo 

patíbulo foram assassinados com ele 
os beatos Guilherme Filby, Lourenço 
Johnson e Tomás Cottam, sacerdotes 
jesuítas.

31. Festa da Visitação de Nossa 
Senhora.

Beato Nicolau Barré, sacerdote 
(+1686). Professor de teologia, pre-
gador e confessor insigne, fundou as 
“Escolas de Caridade”, para propor-
cionar ensino gratuito a meninos po-
bres e desamparados. Nelas se ins-
pirou depois São João Batista de La 
Salle para a fundação da Congrega-
ção dos Irmãos das Escolas Cristãs 
(Irmãos Lassalistas).

para educação de meninas. Por oca-
sião de sua morte, a Congregação já 
contava com mais de cem casas e es-
colas em doze países.

26. São Filipe Néri. Memória obri-
gatória.

Santa Mariana de Jesus Paredes, 
virgem (+1645). Jovem leiga da Or-
dem Terceira de São Francisco em 
Quito (Equador), viveu como reli-
giosa em sua própria casa. Protegeu 
os índios e os negros. Durante o ter-
remoto de 1645, ofereceu-se como 
vitima pela cidade, morrendo nessa 
ocasião. É chamada “A açucena de 
Quito”.
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Loca do Cabeço,
onde o Anjo de Portugal 

apareceu duas vezes
aos pastorinhos.

– Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos! Peço-Vos per-

dão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos 

amam.
Depois, ergueu-se e disse:
– Orai assim. Os Corações de Jesus e Maria estão atentos à voz 

das vossas súplicas.
E desapareceu.
A atmosfera sobrenatural que nos envolveu – continua a Irmã 

Lúcia – era tão intensa que quase não nos dávamos conta da pró-

pria existência por um grande espaço de tempo. Permanecemos na 

posição em que o Anjo nos tinha deixado, repetindo sempre a mes-

ma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que 

nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sen-

tíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera, que só muito 

lentamente foi desaparecendo.”

Segunda aparição do Anjo

No verão de 1916, quando os três pastorinhos brincavam no quin-

tal da casa dos pais de Lúcia, junto de um poço, apareceu-lhes nova-

mente o Anjo, que lhes disse, segundo a narração da Irmã Lúcia:

“– Que fazeis? Orai! Orai muito! Os Corações Santíssimos de 

Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei 

constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios.

– Como nos havemos de sacrificar? – perguntei.

– De tudo o que puderdes, oferecei a Deus sacrifícios, em ato de 

reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela 

conversão dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa pátria a paz. 

Eu sou o Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo aceitai 

e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar.”

Terceira aparição do Anjo

No fim do verão ou princípio do outono do mesmo ano, nova-

mente na Loca do Cabeço, deu-se a última aparição do Anjo, descri-

ta pela Irmã Lúcia nos seguintes termos:

56
Aurora dos Tempos Novos

Ela resolveu confiar tão importante assunto, que diz respeito ao futuro da Igreja e da humanidade, não a algum personagem de renome – por exemplo, um grande escritor católico, ou um insíg-ne contemplativo –, mas a três crianças simples e inexperientes.Mas, que razões há para confiar na palavra de três humildes pastorinhos que afirmam terem visto e ouvido Nossa Senhora? Esta é uma questão que pode assaltar o espírito de qualquer pes-soa que reflita um pouco sobre o assunto.
Em vista disso, mesmo para quem acredita piedosamente em Fátima por causa da aprovação da Igreja, não deixa de ser inte-ressante conhecer as principais provas da autenticidade das apa-rições de Nossa Senhora na Cova da Iria.

A veracidade dos pastorinhosreconhecida pela Igreja
Entre as muitas evidências da autenticidade das aparições de Fátima e, em consequência, do valor da mensagem ali transmiti-da, estava a própria situação dos videntes, dois deles beatificados a 13 de Maio de 2000.
Inicialmente, é preciso considerar a transformação espiritual dos três pastorinhos. A tal respeito, comenta com acerto um sa-cerdote argentino, o Pe. Ramiro Sáenz:

“Embora já fossem boas, normais e piedosas, essas crianças, logo após as aparições do Anjo e da Virgem, ti-veram tal maturidade espiritual que bastaria este fato pa-ra merecerem crédito. Assim foi para muitos. Tiveram for-taleza para fazer face aos familiares, sacerdotes, policiais, autoridades e, inclusive, estiveram dispostos ao martírio; prudência para saber o que responder ou calar nos múlti-plos interrogatórios que suportaram; sentido sobrenatural no tocante ao desprendimento das coisas terrenas, amor à cruz e desejo do Céu; familiaridade com Deus nos diálogos de Lúcia. Mais admirável ainda é que cada uma das du-
Lúcia, Francisco e Jacinta

fotografados em Outubro de 1917,
alguns dias antes da última aparição.

Fátim
a, O M

eu Im
aculado Coração Triunfará!

Pe. João S. Clá Dias

Pe. João S. Clá Dias

Fátima
O Meu Imaculado Coração

triunfará!

A era de Maria 
profetizada por São 
Luís M. Grignion de 

Montfort

No mais célebre dos seus es-
critos, São Luís Maria Grig-

nion de Montfort (1673-1716) en-
sinou a verdadeira devoção à San-
tíssima Virgem, isto é, a escravidão 

de amor a Ela. Uma entrega total a Nossa Senhora, a fi m de, por Ela, 
pertencer inteiramente a Jesus Cristo.

Animado de ardoroso carisma profético, esse grande apóstolo de 
Maria – duzentos anos antes das aparições de Fátima – previu que, ao 
ser conhecida e posta em prática a devoção por ele ensinada, o reino da 
Mãe de Deus estaria implantado na Terra. Em outros termos, antevia o 
triunfo do Imaculado Coração de Maria, por Ela prometido em 1917.

Por isso, exclama o Santo:
“Ah! quando virá esse tempo feliz em que Maria será estabeleci-

da Senhora e Soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao 
império do seu grande e único Jesus? Quando chegará o dia em que 
as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar? Então, coisas 
maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encon-
trando a sua querida Esposa como que reproduzida nas almas, a elas 
descerá abundantemente, enchendo-as dos seus dons, particularmen-
te do dom da Sabedoria, a fi m de operar maravilhas de graça. Meu ca-
ro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em 
que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu inte-
rior, se tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorifi car Jesus 
Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devo-
ção que ensino. ‘Que venha o Reino de Maria, para que assim venha o 
Reino de Jesus Cristo!’

(Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem,
 Vozes, Petrópolis, 1961, pp. 210-211.)

Rosário e
Devoção ao
Imaculado

Coração 
de Maria
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A 13 de maio  
na Cova da Iria...

oi no dia 13 de maio de 
1917 que os três pasto-
rinhos — Lúcia, Fran-
cisco e Jacinta — viram 
pela primeira vez Nossa 

Senhora na Cova da Iria, em Fátima, 
Portugal. A Santíssima Virgem ainda 
apareceria a eles cinco vezes consecu-
tivas, quase sempre no dia 13 de cada 
mês, até outubro daquele ano.

O mundo estava mergulhado nas 
incertezas e nos sofrimentos da Pri-
meira Guerra Mundial, que ainda se 
complicariam pouco tempo depois 

Peça seu exemplar pelo telefone: (0xx11) 6959-3055 ou 
pelo email: lumen@lumenartigos.com.br

com a irrupção da chamada gripe es-
panhola e, muito pior, com a vitória 
da revolução comunista na Rússia. 
Ao mesmo tempo, a sociedade ace-
lerava sua descida na rampa da cri-
se de fé e de moral na qual nos en-
contramos hoje. Nossa Senhora vi-
nha trazer palavras de esperança, e 
ainda um pedido de conversão, pe-
nitência e orações pela conversão 
dos pecadores. Sobretudo, vinha fa-
zer a promessa de uma grande vitó-
ria: “Por fim, o meu Imaculado Co-
ração triunfará”.

O falecimento da Irmã Lúcia em 
2005, pouco antes do de João Paulo 
II, veio recordar vivamente as apari-
ções de Fátima. Até o fim de sua vida, 
aos 98 anos, ela foi a testemunha vi-
va, a lembrar ao mundo as palavras da 
Virgem. Ele, o Papa que mais se mos-
trou vinculado a Nossa Senhora de 
Fátima, e que ainda nos recordava em 

13 de maio de 1982: “O convite evangé-
lico à penitência e à conversão, expresso 
com as palavras da Mãe, continua ain-
da atual. (...) E até mais urgente!” 

“Fátima, o Meu Imaculado Co-
ração triunfará”, de autoria do Pe. 
João S. Clá Dias, revive esses aconte-
cimentos, enaltece a virtude dos pas-
torinhos e salienta o favor dado por 
todos os Papas das últimas décadas à 
devoção a Nossa Senhora de Fátima. 
Mais ainda, comprova a atualidade 
das profecias feitas pela Santíssima 
Virgem naquela ocasião. Já em sua 
18ª edição brasileira, com 1.151.000 
exemplares divulgados apenas no 
nosso País, esse livro vem trazendo 
grande bem espiritual a todos aque-
les que o lêem.

Se você ainda não o leu, faça-o o 
quanto antes, e verá como ele lhe fa-
rá conhecer a maternal bondade de 
Nossa Senhora. ²

R$ 8,40 + frete



José Antonio Dominguez
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A rosa e os espinhos
Por sua cativante formosura, a rosa é um símbolo 
adequado de Nossa Senhora, pois evoca a mais 
alta contemplação de Deus e, ao mesmo  
tempo, a repulsa intransigente ao mal. 

uem nunca feriu os de-
dos ao segurar, sem o de-
vido cuidado, um formo-
so “bouquet” de rosas? 
A reação é instintiva: 

uma curta exclamação de dor, seguida 
de um leve balançar da mão. Se a picada 
tiver sido suficientemente profunda, lo-
go se verá o brilho de um ponto verme-
lho, o qual se avoluma até se transfor-
mar num filete de sangue que vai traçan-
do o seu caminho ao longo do dedo. 

Na mente da vítima pode nascer 
certa perplexidade: uma flor tão be-
la, a rainha das flores, e com esses es-
pinhos tão pontiagudos!... Deus não 
poderia ter criado a rosa sem espi-
nhos? A pergunta é compreensível. A 
resposta virá mais adiante. 

Já nos primeiros séculos da Igre-
ja, a rosa passou a ser tomada, por 
sua beleza, como um símbolo da Vir-
gem Maria. No hino “Akathistos Pa-
raclisis”, das Igrejas do Oriente, se 
canta: “Maria, Tu, Rosa Mística, da 
qual saiu Cristo como milagroso per-
fume”. Também, no Ocidente, na La-
dainha Lauretana, rezamos: “Rosa 
Mística, rogai por nós!” 

Por que rosa? Por que mística? E 
será com espinhos?!

A rosa, como todos sabem, é 
constituída por pétalas que se so-
brepõem e se envolvem numa har-

monia perfeita. À medida que ela 
vai se abrindo, mostra gradativa-
mente suas belezas, ocultas no inte-
rior, onde encerra o melhor de seu 
perfume. Se fixarmos a atenção na 
textura das pétalas, veremos que são 
de uma suavidade sem igual, evo-
cando o modo de ser afável e aco-
lhedor com que Nossa Senhora tra-
ta seus filhos e filhas. 

As flores não emitem sons, mas, 
se a rosa falasse, como seria o tom de 
sua voz, para representar Nossa Se-
nhora? Sem dúvida, teria analogia 
com o aveludado de suas pétalas...

Também, ao longo da História, o 
aprofundamento no conhecimento de 
Maria cresceu, à medida que a Igreja 
foi desvendando os tesouros de sua al-
ma imaculada, tal como descobrimos 
a beleza encantadora da rosa enquan-
to vai desabrochando.

Entre as riquezas que Maria guar-
da no interior de seu coração virginal 
— tal como o encanto da rosa se es-
conde no âmago de suas pétalas — há 
graças e dons do Espírito Santo que 
elevam sua alma à mais íntima união 
com Deus.

Aos que se aproximam da Rosa 
Mística com admiração e devoção, 
Ela os faz generosamente participar 
de suas graças e de seus dons, ine-
briando-os com a fragrância de seu 

odor, que não é senão o próprio per-
fume de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Mas, e os espinhos? Não são o 
contrário da suavidade e delicadeza 
próprias à Virgem das Virgens?

São eles uma imagem eloqüente 
da rejeição ao pecado. Lembram-nos 
a existência do mal. 

Como nem a mais leve sombra de 
mancha ou imperfeição obscureceu a 
alma de Maria, por sua completa re-
jeição ao mal, Ela é o terror dos de-
mônios, sendo representada em mui-
tas de suas imagens calcando aos pés 
a Serpente. Sem perder nada da suavi-
dade maternal com que acolhe os que 
Lhe pedem proteção, Ela a pisa com 
firmeza e superioridade esmagadora, 
sem baixar o olhar, sequer, para o rép-
til que rasteja a seus pés.

A rosa é, pois, um belo e adequa-
do símbolo de Nossa Senhora, evo-
cando a mais alta contemplação de 
Deus e, ao mesmo tempo, 
a repulsa intransigente ao 
mal. Se a rosa tivesse sido 
criada sem espinhos, que 
flor conseguiria represen-
tar tão bem essas vir-
tudes contrárias, 
mas harmôni-
cas, da alma 
puríssima de 
Maria? ²
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ÓMaria, Mãe de 
piedade e de clemência, 

amparai os bons, que possam 
perseverar; fortificai os 
fracos, chamai à penitência os 
transviados e os pecadores, para 
que triunfem aqui na terra a 
Verdade e o Reino de Jesus Cristo, 
e assim cresçam a vossa glória 
e o número dos eleitos no Céu.

(Da novena a Maria 
Auxiliadora propagada por 
São João Bosco)

Maria Auxílio 
dos Cristãos 

(Basílica de Maria 
Auxiliadora, Turim)
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amparai os bons, que possam 
perseverar; fortificai os 
fracos, chamai à penitência os 
transviados e os pecadores, para 
que triunfem aqui na terra a 
Verdade e o Reino de Jesus Cristo, 
e assim cresçam a vossa glória 
e o número dos eleitos no Céu.

(Da novena a Maria 
Auxiliadora propagada por 
São João Bosco)


