
Número 237 Número 237 
Setembro 2021Setembro 2021

Os grandes  Os grandes  
horizontes da Féhorizontes da Fé



São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu 
“Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 
Virgem”, afirma que foi por intermédio de Nossa Se-
nhora que Jesus Cristo veio ao mundo e é também 
por meio d’Ela que Ele deve reinar no mundo.

Os Arautos do Evangelho se dedicam a levar até 
você a oportunidade de conhecer o método de consa-
gração pelo qual nos tornamos escravos de amor 
a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Não existe 
meio mais seguro de se chegar ao Coração do Filho 
do que sendo guiado pelas mãos da Mãe.

Acesse já e inscreva-se!
www.consagracao.arautos.org

São temas muito profundos, e a cada dia vou 
me acostumando com a linguagem da Igreja, 

memorizando e aprendendo. Estou indo muito bem.
Mabel Meza 

Estou muito emocionada com as aulas, as explicações 
são claras e precisas. A preparação a Consagração 

está fabulosa. Acompanho tudo dia a dia com minhas 
anotações. Obrigada pela sabedoria que está sendo 

partilhada conosco.
Emilia Padilla
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EscrEvEm os lEitorEs

Imagens sempre InédItas e lIndas

Sou uma assinante e aprecio mui-
to a revista Arautos do Evangelho, que 
traz imagens sempre inéditas e lindas, 
pelo que os parabenizo. 

Vi na capa da edição de maio uma 
belíssima foto da Virgem com o Me-
nino; e na de março, uma de São José. 
Gostaria de lhes perguntar que ima-
gens são estas e se poderiam me en-
viar as fotos originais, sem os escritos, 
para poder emoldurá-las. Agradeci-
da, envio-lhes cordiais saudações e 
me recomendo às suas orações.

Giusy La Rosa 
Catania – Itália

edItorIaIs: leItura do tempo 
presente à luz da Fé

Há anos recebo a revista Arau-
tos do Evangelho e, sempre que che-
ga, costumo lê-la primeiro através das 
imagens, as quais por si só já nos fa-
lam ao coração. Imaginem então o 
que dizer dos artigos! 

Mas o que mais me chama a aten-
ção, pois é difícil considerar qual o 
melhor artigo da Revista, são os Edi-
toriais. Impressionante sua leitura do 
tempo presente, como nos ensinam a 
Santa Madre Igreja, as Sagradas Es-
crituras, a Tradição e o Magistério. 
Ao lê-los, parece que caem as “esca-
mas dos nossos olhos” para poder in-
terpretar à luz da Fé os acontecimen-
tos dos dias atuais! Que Maria Santís-
sima os abençoe torrencialmente.

Silvia Alessandra Pill 
Santo André – SP

dIgnIdade e  
elegâncIa do sarI

Gostei especialmente do artigo 
Na Índia, um traje de luz e esplendor, 

na última edição da Revista. Através 
de suas linhas senti-me em total con-
sonância com as ideias expostas. Pes-
soalmente, aprecio a dignidade e a 
elegância proporcionadas pelo sári, 
tão opostas à vulgaridade imperante 
na atual moda ocidental. 

Em minhas peregrinações a Lour-
des, sempre me atrai o colorido das 
numerosas damas indianas que ali 
acorrem, para venerar Nossa Senho-
ra, ataviadas com tão vistoso traje. 
E ali, diante da Gruta de Massabiel-
le, imagino o sorriso de Nossa Senho-
ra ao contemplá-las, apresentando-se 
com decoro como se fossem as mais 
belas flores do jardim celestial.

María Luz Gómez Casal 
Via revistacatolica.org

não podemos Fazer concessões 
a outras doutrInas

Gostaria de parabenizar a revista 
Arautos do Evangelho pela profundi-
dade e qualidade do conteúdo de to-
das as suas edições, mas, em especí-
fico, a publicação de número 231, de 
março de 2021. 

Particularmente tenho refletido 
muito sobre a mentalidade do cató-
lico hodierno, o qual diz ou mostra 
entender por “caridade” a aceitação 
das outras religiões, seja em sua tota-
lidade ou mesclando tais doutrinas à 
verdadeira. A edição em questão me 
ajudou profundamente nisso, ao ler 
Mortalium animos, do Papa Pio XI, 
trazida por esta Revista. As palavras 
de Pio XI ensinam que, tendo os ca-
tólicos as sólidas garantias da Tradi-
ção Apostólica e a Revelação divina, 
racionalmente sustentadas na fé, não 
podem fazer concessões às outras 
doutrinas, em nome de uma suposta 
caridade para com o próximo. Pode-
-se amar ou fazer verdadeira carida-
de sem amar a Deus? Ser infiel à sua 
doutrina una? Para mim, ficou claro 
que não.

Isso me fez lembrar da parábola da 
semente de mostarda (Mt 13, 31-32). 
É a menor entre as hortaliças, porém 
cresce e torna-se a maior. São os pás-
saros que vêm fazer morada nela, seus 
ramos os convidam a construir seus 
ninhos, assim permanece como é, se-
gundo sua natureza, conforme Deus 
a criou, para os que querem e os que 
não querem ter seu lar nela.

Antonio Carlos Rocha 
São Paulo – SP

os arautos dão tudo o que têm

Agradeço a Revista tão valiosa 
que recebo mensalmente. Ajuda mui-
to pela catequese que nos transmite 
e pelo quanto nos aproxima de Ma-
ria, nossa Mãe. Reconhecida, sei que, 
neste momento, deve ser muito difícil 
continuar a imprimi-la. Os Arautos 
dão tudo o que têm. Fazem bem, mui-
to bem, sem olhar a quem. Que Jesus 
e Maria os abençoem.

Maria Germana S. Costa Peixoto 
Paços de Ferreira – Portugal

resposta à mInha oração

Obrigada por perseverarem em 
suas boas obras, como servos dos dois 
Sagrados Corações. Encontrei em sua 
excelente publicação de junho passa-
do um artigo que forneceu uma res-
posta à minha oração.

Ana Smith 
Midland – Canadá

comentárIo ao artIgo 
sobre os anjos

Que nosso Anjo da Guarda nos 
guie sempre em caminhos certos e 
que Jesus possa nos libertar do pe-
cado que tenta nos afastar de Deus, 
dando-nos sabedoria para sempre 
agirmos com fé, e que Maria Santís-
sima sempre nos proteja de todo mal 
com seu manto sagrado. Assim seja.

Eliomar de Araújo Carvalho 
Via revistacatolica.com.br
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Editorial

o contrário do que insinua certa concepção edulcorada e pusilânime da Reli-
gião, Nosso Senhor Jesus Cristo convida seus discípulos a serem “luz do mun-
do”, ou seja, a brilhar diante dos homens, para que estes, vendo suas boas 

obras, glorifiquem o Pai que está nos Céus (cf. Mt 5, 14-16). Mais ainda, Ele os concla-
ma a desbravar horizontes sempre mais largos e a lançar as redes em águas mais pro-
fundas (cf. Lc 5, 4).

Disso Nosso Senhor deu constante exemplo em sua vida pública, ao realizar 
obras que despertavam admiração (cf. Mt 9, 33; Mc 2, 12; 9, 15; 10, 24). Também 
instou os seus a se tornarem grandes no Reino dos Céus (cf. Mt 5, 19) e afirmou se-
rem os violentos que o alcançam (cf. Mt 11, 12). 

Seguindo as veredas do Divino Mestre, São Paulo não hesitou em apresentar-se 
como modelo aos destinatários de suas cartas: “Sede meus imitadores” (Fl 3, 17; 
I Cor 11, 1). A humildade é a verdade, já dizia Santa Teresa, e por isso o Apóstolo 
não escondeu a luz debaixo do alqueire, mas a manifestou sem receios aos demais. 

Pois bem, aqui se configuram duas virtudes que infelizmente andam um pou-
co esquecidas no oceano de mediocridade, inclusive apostólica, dos nossos dias: a 
magnanimidade e magnificência, as quais significam, em síntese, ter a alma grande 
e desejar realizar grandes obras. 

Essas virtudes, como as demais, participam da perfeição divina, pois Deus é su-
mamente magnânimo e magnificente. Além disso, elas distinguiram os Santos, pre-
cisamente porque estes praticaram em grau heroico todas as virtudes. 

Ambas refulgiam até mesmo em São Francisco, o “pobrezinho de Assis”, o qual 
não poupava esforços para que os vasos sagrados fossem preciosos, ornamentados 
de maneira digna do Corpo e Sangue de Jesus. Chamado por seu principal biógra-
fo, Tomás de Celano, de “o novo cavaleiro de Cristo”, o Poverello não duvidou ainda 
de se autodenominar “Arauto do grande Rei”.

Encontramos outro exemplo dessas virtudes em São João Maria Vianney, tão 
simples e mesmo inculto, mas sobre o qual afirmou um advogado que visitara Ars: 
“Vi Deus num homem”. E o próprio Cura d’Ars reconhecia o seu carisma: “Que 
coisa tão grande é ser sacerdote! Se o compreendesse totalmente, morreria”. 

Podemos dizer que até mesmo o óbolo da viúva (cf. Lc 21, 1-4), embora consis-
tindo num ato ínfimo, tornou-se verdadeiramente magnificente por haver sido rea-
lizado com nobreza de alma.

De acordo com São Tomás de Aquino, a magnificência diz ainda respeito ao uso 
reto da razão na arte, como na preparação de comemorações festivas e na constru-
ção de edifícios apropriados a seu fim (cf. Suma Teológica. II-II, q.134, a.1, ad 3). 

Num mundo cada vez mais tendente à mecanização, à multiplicação de elemen-
tos supérfluos e banais, ao pauperismo nos modos de ser e de agir, enfim, à pusila-
nimidade e mesquinhez, torna-se necessário rumar em direção aos grandes hori-
zontes. E a Igreja tem papel fundamental nessa tarefa, sobretudo quando apresen-
tada como realmente é: “Gloriosa, sem mancha nem ruga, sem qualquer outro de-
feito semelhante, mas santa e irrepreensível” (Ef 5, 27). ²

MagnaniMidade e Magnificência 
no serviço de deus

Entardecer na 
Casa Lumen 
Prophetæ, 
Mairiporã (SP)

Foto: Santiago Vieto



Atrair as almas  
pela pregação da verdade
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A voz dos PAPAs

Conquistar filhos para a Santa Igreja Católica é a mais importante obra de 
caridade. A partir de Bento XV, os Pontífices têm publicado documentos com 

o especial fito de instruir e estimular os que se lançam a essa tarefa.

tírio, tendo selado a sua fé com o 
sangue.

Na verdade, é motivo de grande 
preocupação constatar como, de-
pois de tantos sofrimentos associa-
dos ao anúncio da Fé, depois de tan-
tos trabalhos e exemplos de fortale-
za, sejam ainda tantos os que per-
manecem nas trevas e nas sombras 
da morte […].

Nesse sentido, querendo por com-
paixão e dever apostólico fazê-los 
participantes da Redenção divina, ve-
mos com grande alegria e consolação 
que, sob a orientação do Espírito de 
Deus, cada dia aumenta mais, em vá-
rias partes da Cristandade, o zelo dos 
bons na promoção e desenvolvimen-
to das missões no meio dos povos. […]

Para aqueles que se preparam 
para o apostolado, é indispensável 
acima de tudo […] a santidade de 
vida. É necessário que seja um ho-
mem de Deus aquele que prega Deus; 
e odeie o pecado aquele que tal ódio 
ensina […]. Ainda que o missionário 
esteja provido dos melhores dotes de 
mente e coração, mesmo que seja re-
pleto de doutrina e cultura, se estas 
qualidades não aparecerem associa-
das a uma vida santa, bem pouca ou 
mesmo nenhuma eficácia terão para 

a salvação dos povos; antes, na maior 
parte dos casos, causarão dano a ele 
e aos outros. 

Seja o missionário exemplarmen-
te humilde, obediente e casto; seja 
especialmente piedoso, dedicado à 
oração e viva em contínua união com 
Deus, intercedendo junto d’Ele pela 
causa das almas. Quanto mais unido 
estiver a Deus, tanto mais abundan-
temente lhe será concedida a graça 
do Senhor. […] 

Afastados todos os obstáculos 
com a ajuda dessas virtudes, é fácil e 
espontâneo o acesso da verdade aos 
corações dos homens; não existe von-
tade tão obstinada que lhe possa re-
sistir. Por isso, o missionário que, à 
imitação do Senhor Jesus, arda de 
caridade, reconhecendo como filhos 
de Deus também os mais afastados, 
redimidos pelo mesmo Sangue, não 
se irrita pela sua rudeza, não desani-
ma perante a perversidade dos seus 
costumes, não os despreza nem des-
denha, não os trata com aspereza, 
mas procura atraí-los com toda a ter-
nura da bondade cristã, para condu-
zi-los um dia ao abraço de Cristo, o 
Bom Pastor […].

Que adversidade, angústia ou pe-
rigosa contingência poderá desen-

O que significa ser 
missiOnáriO?

O grande e sublime encargo que 
Nosso Senhor Jesus Cristo, quando 
estava para regressar ao Pai, confiou 
aos seus discípulos ao dizer-lhes “ide 
por todo o mundo e pregai o Evan-
gelho a toda a criatura” (Mc 16, 15), 
não podia terminar com a morte dos 
Apóstolos, mas devia continuar, atra-
vés dos seus sucessores, até o fim dos 
tempos, isto é, enquanto existirem na 
terra pessoas para salvar pelo ensino 
da verdade. […]

Mesmo durante os três primeiros 
séculos do Cristianismo, quando a 
fúria das perseguições, desencadea-
das pelos infernos, inundava de san-
gue a Igreja nascente, a voz do Evan-
gelho foi proclamada em todo o Impé-
rio Romano. Quando posteriormen-
te foi concedida a paz e a liberdade 
à Igreja, alcançaram-se ainda maio-
res progressos no apostolado em todo 
o mundo, sobretudo pela mão de pes-
soas que se distinguiam por seu zelo e 
santidade. […]

Alguns deles, desejando a sal-
vação dos irmãos, a exemplo dos 
Apóstolos, alcançaram o máximo 
da perfeição. Muitos outros coroa-
ram o seu apostolado com o mar-



Pregar-lhes a Fé é a 
maior prova de amor 
a nossos irmãos;  
por isso o missionário 
está disposto até a 
morrer para resgatar 
uma só alma

Setembro 2021 · Arautos do Evangelho      7

R
ep

ro
du

çã
o

R
ep

ro
du

çã
o

co ra jar um tal mensageiro de Je-
sus Cristo? Nenhuma. Reconhecido 
para com Deus que o chamou a uma 
missão tão sublime, está disposto a 
tudo, a tolerar generosamente as di-
ficuldades, os insultos, a fome, as pri-
vações, até a morte mais cruel, para 
resgatar uma só alma.

Excertos de: BENTO XV.  
Maximum illud:  

AAS 11 (1919), 440-450

a maiOr Obra de  
caridade

Não necessitamos insistir no quan-
to seria indigno da caridade, pela qual 
devemos abraçar a Deus e a todos os 
homens, que, contentes em pertencer 
ao rebanho de Cristo, não nos preocu-
pássemos com os que andam errantes 
fora de seu redil.

Nosso dever de caridade em rela-
ção a Deus exige, sem dúvida, não só 
que procuremos aumentar o quan-
to possível o número daqueles que já 
O conhecem e adoram “em espíri-
to e verdade” (Jo 4, 24), mas também 
que submetamos ao império de nosso 
amantíssimo Redentor quantos mais 
possamos, para que se obtenha cada 

vez melhor “proveito de seu Sangue” 
(Sl 29, 10) e nos tornemos mais agra-
dáveis a Ele pois, acima de tudo, com-
praz-Lhe que os homens se salvem e 
cheguem ao conhecimento da verda-
de (cf. I Tim 2, 4).

Se Cristo indicou como nota ca-
racterística de seus discípulos o 
amor recíproco (cf. Jo 13, 35; 15, 12), 
 poderemos nós mostrar maior ou 
mais perfeita caridade aos nossos ir-
mãos do que procurar arrancá-los 
das trevas da superstição e ilumi-
ná-los com a verdadeira Fé de Jesus 
Cristo? Este benefício, não duvideis, 
supera as demais obras e demonstra-
ções de caridade tanto quanto avan-
taja-se a alma ao corpo, o Céu à terra 
e o eterno ao temporal.

Excerto de: PIO XI.  
Rerum Ecclesiæ:  

AAS 18 (1926), 68

dOis campOs de batalha:  
pOr cristO  

Ou cOntra cristO

Conheceis muito bem, veneráveis 
irmãos, que o gênero humano qua-
se todo tende hoje rapidamente a se-
parar-se em dois opostos campos de 

batalha, por Cristo ou contra Cris-
to. Vê-se agora num momento deci-
sivo, de que há de sair ou a salvação 
de Cristo ou tremenda ruína. A vee-
mente atividade e zelo dos pregoei-
ros do Evangelho procura, é cer-
to, dilatar o Reino de Cristo; mas 
há outros pregoeiros que, reduzin-
do tudo à materialidade e rejeitan-
do toda a esperança de eternidade 
feliz, procuram reduzir os homens à 
condição indigníssima. 

Mais um motivo para a Igreja Ca-
tólica, mãe extremosa de todos os ho-
mens, convocar os seus filhos sem ex-
ceção para ajudarem quanto puderem 
os semeadores da verdade evangélica 
com esmolas, orações e interesse pe-
las vocações missionárias. Como mãe, 
insiste ainda para que revistam entra-
nhas de misericórdia (cf. Col 3, 12), 
participem do trabalho apostólico – 
se não de fato, ao menos de coração 
– e, numa palavra, não consintam que 
fique inútil o desejo do benigníssi-
mo Coração de Jesus que “veio pro-
curar e salvar o que estava perdido” 
(Lc 19, 10). ²

Excerto de: PIO XII.  
Evangelii præcones:  

AAS 43 (1951), 527-528

Martírio de Santo Isaac Jogues e São 
João de la Lande, detalhe de “Os mártires 

jesuítas do Canadá”, Quebec (Canadá)

Pregação de São Pedro Claver - Igreja 
de Santo Inácio, Bogotá
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a  EvangElho  A
Naquele tempo, 30 Jesus e seus 
discípulos atravessavam a Ga-
lileia. Ele não queria que nin-
guém soubesse disso, 31 pois 
estava ensinando a seus discí-
pulos. E dizia-lhes: “O Filho 
do Homem vai ser entregue nas 
mãos dos homens, e eles O ma-
tarão. Mas, três dias após sua 
Morte, Ele ressuscitará”. 32 Os 
discípulos, porém, não compre-

endiam estas palavras e tinham 
medo de perguntar. 33 Eles che-
garam a Cafarnaum. Estando 
em casa, Jesus perguntou-lhes: 
“Que discutíeis pelo caminho?” 
34 Eles, porém, ficaram calados, 
pois pelo caminho tinham dis-
cutido quem era o maior. 35 Je-
sus sentou-Se, chamou os 
Doze e lhes disse: “Se alguém 
quiser ser o primeiro, que seja 

o último de todos e aquele que 
serve a todos!” 36 Em seguida, 
pegou uma criança, colocou-
-a no meio deles, e abraçando-
-a disse: 37 “Quem acolher em 
meu nome uma destas crian-
ças, é a Mim que estará aco-
lhendo. E quem Me acolher, 
está acolhendo, não a Mim, 
mas Àquele que Me enviou” 
(Mc 9, 30-37).
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Nossa Senhora da Humildade,  Nossa Senhora da Humildade,  
por Fra Angélico - Galeria Nacional  por Fra Angélico - Galeria Nacional  

de Parma (Itália)de Parma (Itália)



O segredo  
do verdadeiro sucesso!
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Era chegado  
o momento  
de preparar 
os discípulos 
para os  
acontecimen-
tos mais  
trágicos e  
grandiosos 
da História

Comentário ao evangelho – XXv Domingo Do tempo Comum

O coração humano almeja realizar-se do modo mais 
brilhante, mas as paixões desordenadas o enchem de vãs 
ilusões. O que fazer? Jesus nos mostra o segredo para 
alcançar o autêntico e duradouro sucesso. 

I – CuIdadosa preparação  
para aConteCImentos grandIosos

No Evangelho deste 25º Domingo do Tempo 
Comum, extraído do capítulo nono de São Mar-
cos, encontramos um belíssimo hino à inocência 
e à humildade, apresentadas pelo Divino Mestre 
como a estrada régia para vivermos santamente e 
conquistarmos, no termo de nossa peregrinação 
terrena, a coroa de glória no Céu. 

Acompanhado apenas pelos Apóstolos,  Jesus 
atravessa incógnito a Galileia, a fim de evitar o 
incessante assédio das multidões. Queria Ele 
formar os seus com vistas ao momento culmi-
nante de sua missão e, por isso, cria condições 
para mantê-los em torno de Si, reunidos num in-
tenso e agradável convívio. 

Antes de partirem, Nosso Senhor havia Se 
transfigurado diante de Pedro, Tiago e João 
(cf. Mc 9, 2-8), mostrando-lhes o esplendor de 
sua glória. Para esses discípulos, o Tabor repre-
sentara uma enorme consolação, a ponto de que-
rerem construir três tendas e lá permanecer à luz 
do Senhor glorificado pelo Pai e pelos represen-
tantes da Lei e dos profetas, Moisés e Elias. Ao 
descer do monte, Jesus lhes proibiu contar aos 
outros o sucedido até sua Ressurreição dentre os 
mortos, mas os três prediletos não compreende-
ram o significado dessas palavras, pois ainda ig-
noravam que “sem efusão de sangue não há re-
missão dos pecados” (Hb 9, 22). 

O episódio narrado em seguida por São Mar-
cos – o exorcismo do espírito mudo (cf. Mc 9, 
16-29) – preparava os Apóstolos para a peleja e 
a contradição. A tenaz resistência daquele de-
mônio às suas preces e o ambiente de confusão 
criado pelos escribas e fariseus, até a entrada em 
cena de Jesus, mostravam-lhes a necessidade de 
rezar com fé e empenho, pois tal espécie de de-
mônios só se podia expulsar pela oração.

Com esse fundo de quadro, feito de luzes e 
sombras, glória e luta, os discípulos caminham 
com discrição pela Galileia, em íntimas conver-
sas com seu Mestre. Era chegado o momento de 
prepará-los para os acontecimentos mais trági-
cos e grandiosos de toda a História. 

ii – uma nOva escOla: a humildade

Nosso Senhor é o Didata mais hábil e sábio 
de todos os tempos. Conhecendo a imaturidade 
espiritual dos que O seguiam, procurou criar as 
condições sobrenaturais e psicológicas necessá-
rias para que eles atendessem a um anúncio da 
máxima importância. 

Sem recolhimento é impossível 
ouvir a voz de Deus

Naquele tempo, 30 Jesus e seus discípulos 
atravessavam a Galileia. Ele não queria 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Passar pelo 
cadinho 
da dor, do 
fracasso e do 
drama, antes 
de conquistar 
a glória do 
Céu, era uma 
via demasiado 
árdua e 
descabida 
para eles

que ninguém soubesse disso, 31a pois es-
tava ensinando a seus discípulos. 

O Evangelho de São Marcos sublinha em di-
versas passagens a contínua afluência de pesso-
as que costumava cercar o Mestre e seus discípu-
los, a ponto de não terem tempo “nem para co-
mer” (Mc 6, 31). Nessas circunstâncias o zelo do 
Bom Pastor pelas almas refulgia de forma espe-
cial, pois Ele estava sempre disposto a sacrificar 
seus interesses e até as mais elementares exigên-
cias de sobrevivência, como a de alimentar-se, a 
fim de fazer o bem ao próximo, curando suas do-
enças, expulsando os demônios e ensinando a 
Palavra de Deus. 

Todavia, em certas ocasiões os Apóstolos – os 
de então e os de todos os séculos – precisavam 
tomar distância dos acontecimentos e dedicar-
-se ao recolhimento. De outro modo, os labores 
de evangelização poderiam degenerar na chama-
da “heresia das obras” e verem-se transformados 
em simples ação social, de beneficência ou de di-
versão, chegando a se esvaziarem de seu verda-
deiro conteúdo, que consiste na comunicação da 
graça de alma a alma. 

Assim, São Marcos frisa nesses versículos o 
cuidado de Nosso Senhor com aqueles que O 
seguiam. Com efeito, sua principal preocupa-
ção recaía sobre eles, os quais Lhe eram mais 
próximos e tinham a vocação de, uma vez san-
tificados, serem seus 
arautos para o anún-
cio corajoso do Santo 
Evangelho em todo o 
mundo. 

Só no isolamen-
to se mantém o espí-
rito recolhido e po-
de-se prestar aten-
ção às suaves insinu-
ações da graça ou aos 
claros ensinamentos 
provenientes do Céu. 
Destacados do ruído 
das grandes concen-
trações, os discípu-
los estavam em condi-
ções de ouvir dos lá-
bios do Verbo Encar-
nado uma mensagem 
profética de altíssimo 
quilate. 

A mais grandiosa profecia 
31b E dizia-lhes: “O Filho do Homem 
vai ser entregue nas mãos dos homens, e 
eles O matarão. Mas, três dias após sua 
Morte, Ele ressuscitará”. 

O que para os católicos hodiernos é uma ver-
dade de Fé plenamente assumida e realizada por 
inteiro, aos ouvidos dos discípulos soava como 
algo enigmático, de árdua compreensão. 

A realidade de uma ressurreição definitiva, 
que significasse a vitória completa sobre a morte, 
não estava clara em suas mentes, quiçá pelo véu 
de mistério que cobria a vida post mortem para os 
judeus da Antiga Aliança ou, como parece mais 
provável, pela péssima influência da cultura gre-
ga na sociedade hebraica da época. 

Tratava-se da culminação dolorosa da missão 
de Nosso Senhor, que seria seguida pela mais ful-
gurante vitória na manhã luminosa da Páscoa. 
Contudo, quem poderia imaginar que o Tauma-
turgo profícuo em milagres, curas e exorcismos 
tivesse de passar pelo vale tenebroso da morte a 
fim de derrotar o demônio e devolver a imortali-
dade perdida aos filhos de Adão?

Mentes embotadas e vontades  
enfraquecidas
32 Os discípulos, porém, não compreen-
diam estas palavras e tinham medo de 

perguntar. 

Não era a primei-
ra vez que os Apósto-
los, diante da perspec-
tiva do drama da Cruz, 
se escandalizavam. 
Eles só abriam espa-
ço em seus corações 
para o clima de suces-
so humano, alegria e 
emoção que se criava 
em torno do Salvador 
quando realizava pro-
dígios ou pronuncia-
va discursos sublimes. 
São Pedro, por exem-
plo, fora repreendi-
do por Nosso Senhor 
pelo fato de ter pro-
curado dissuadi-Lo 
de enfrentar a Paixão: 

R
ep

ro
du
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o

Crucifixão, por Lorenzo Monaco -  
Museu do Louvre, Paris
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Os discípulos 
não 
entendiam 
nem se 
atreviam a 
perguntar. 
Tinham 
medo de 
escutar uma 
resposta que 
os obrigasse a 
uma mudança 
radical de 
mentalidade

“ Afasta-te, Satanás” (Mt 16, 23), 
disse-lhe o Mestre. 

A hipótese de Jesus 
ser perseguido, traído e 
morto chocava de fren-
te com a ideia triunfa-
lista de um falso mes-
sias político, cuja mis-
são consistiria em 
devolver a Israel a he-
gemonia social e eco-
nômica, submetendo-
-lhe os povos e atraindo 
a Jerusalém um caudal de 
riquezas.

Passar pelo cadinho da 
dor, do fracasso e do drama 
antes de conquistar a glória 
do Céu era uma via demasia-
do árdua e descabida para eles. Se Nosso Senhor 
demonstrara tal domínio sobre a natureza, in-
clusive sobre a morte, por que não aplicá-lo para 
tomar o poder e atuar com mais eficácia em fa-
vor dos interesses terrenos do povo? Não haviam 
agido assim os antigos juízes Gedeão, Sansão e 
Jefté? Que sentido teria ser entregue nas mãos 
dos homens até o extremo da morte? 

Os discípulos não se atreviam a perguntar. Ti-
nham medo de escutar uma resposta que os obri-
gasse a uma mudança radical de mentalidade, 
para a qual não estavam minimamente predis-
postos. O apego ao pensamento dominante, in-
suflado pelas elites decadentes de Israel, tirava-
-lhes a liberdade de aprofundar uma questão de 
capital importância, mas que lhes causava o mais 
enfadonho tédio. 

Os Apóstolos eram incapazes de abarcar o 
horizonte grandioso que Nosso Senhor deseja-
va desvendar ante seus olhos e, menos ainda, o 
ódio mortal que, em decorrência desse mesmo 
horizonte, tinham-Lhe os inimigos. Com efeito, 
a doutrina nova dotada de potência que procla-
mava o Filho de Deus estava transida de espe-
rança na vida eterna e exigia renúncia aos inte-
resses pessoais, bem como uma dedicação des-
pretensiosa que devia chegar até o martírio. Tal 
perspectiva idealista e sobrenatural desfazia as 
metas por demais terrenas e ambiciosas dos fa-
riseus e escribas, os quais haviam fabricado para 
si um falso mito de felicidade e tinham uma sede 
insaciável de prestígio e de lucro. Por isso, o ódio 
deles seria implacável e cruel contra o Messias, 

como vaticinara o Livro da Sa-
bedoria: 

“Dizem entre si os ím-
pios, em seus falsos racio-

cínios: […] ‘Armemos 
ciladas ao justo, porque 
sua presença nos inco-
moda […]. Ele decla-
ra possuir o conheci-
mento de Deus e cha-
ma-se ‘filho de Deus’. 

Tornou-se uma censu-
ra aos nossos pensamen-

tos, e só o vê-lo nos é in-
suportável […]. Somos com-
parados por ele a moeda fal-
sa e foge de nossos caminhos 
como de impurezas; procla-
ma feliz a sorte final dos jus-

tos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, 
pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos 
o que vai acontecer com ele. Se, de fato, o jus-
to é ‘filho de Deus’, Deus o defenderá e o livra-
rá das mãos dos seus inimigos. […] Vamos con-
dená-lo a morte vergonhosa, porque, de acordo 
com suas palavras, virá alguém em seu socorro’. 
Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enga-
nam-se” (2, 1.12-21).

O amor-próprio cega e debilita
33 Eles chegaram a Cafarnaum. Estan-
do em casa, Jesus perguntou-lhes: “Que 
discutíeis pelo caminho?” 34 Eles, porém, 
ficaram calados, pois pelo caminho ti-
nham discutido quem era o maior. 

Interiormente os discípulos estavam dividi-
dos: amavam o Mestre, mas não queriam se mo-
delar por Ele até as últimas consequências; a en-
trega era superficial e misturava-se com interes-
ses pessoais, ligados à vaidade. Desse modo, não 
só evitam perguntar sobre a profecia da Paixão, 
como deixam-se levar pela pretensão a ponto de 
cair numa discussão deplorável, feita de rivali-
dade, a respeito de quem seria o primeiro entre 
eles. Cada um desejava saber qual papel teria na 
futura Igreja, quando não num restaurado reino 
de Israel, ansiando galgar as mais altas posições 
de prestígio e autoridade. O delírio de mando, fi-
lho do orgulho, escravizava seus corações ainda 
passionais. 

Fran
cis
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s

Nosso Senhor com os Apóstolos -  
Catedral de Le Mans (França)
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“Pai, em 
tuas mãos 
encomendo o 
meu espírito”. 
Era o brado 
da entrega 
mais submissa 
e afetuosa do 
melhor dos 
filhos nos 
braços do Pai 
perfeitíssimo

Esse amor-próprio exacerbado cegava o olhar 
interior dos Apóstolos, impedindo-os de con-
templar os panoramas descortinados por Nos-
so Senhor sobre Si próprio quando lhes falava de 
sua imolação e triunfo eterno. Ademais, estava 
na origem do enfastiamento que lhes havia cau-
sado o vaticínio trágico e magnífico a respeito de 
seu porvir. Por outro lado, as vontades daqueles 
discípulos eram débeis, pois quem se deixa domi-
nar pelo orgulho e admira a si mesmo, omitindo 
a retribuição a Deus pelos benefícios recebidos, 
fica com o coração enfraquecido e torna-se inca-
paz de resoluções firmes e atitudes heroicas. Daí 
a importância capital da humildade, que é a raiz 
de todas as virtudes. A presunção conduz à mo-
leza e à covardia, enquanto a despretensão ser-
ve de couraça para os mais audazes e santos atre-
vimentos. 

Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo deve 
viver exclusivamente para a maior glória d’Ele, 
obedecendo a seus preceitos com veemente zelo. 
Trata-se de um corolário lógico e indispensável 
do Primeiro Mandamento, pois amarmos a Deus 
sobre todas as coisas significa vivermos para Ele 
e não para nós mesmos, dispostos a enfrentar as 
lutas e sacrifícios que sejam necessários para vê-
-Lo conhecido, reverenciado e exaltado. Essa de-
terminação tem como consequência a imolação 
dos vis e banais interesses egoísticos, o que é con-
dição essencial para nossa santificação. Desse 
modo seremos imitadores d’Aquele que ensinou: 
“Aprendei de Mim que sou manso e humilde de 
Coração” (Mt 11, 29). 

Quem é o maior?
35 Jesus sentou-Se, chamou os Doze e 
lhes disse: “Se alguém quiser ser o pri-
meiro, que seja o último de todos e 
aquele que serve a todos!” 

Antes da Paixão e da descida do Espírito San-
to, a mentalidade dos Apóstolos era avessa à ati-
tude preconizada pelo Divino Mestre neste ver-
sículo. Para eles o poder devia ser exercido com 
punho de ferro, de modo enérgico, violento e im-
positivo. Só um governante com tais característi-
cas obteria sucesso. Jesus destrói essa concepção 
errada, baseada no orgulho humano, a fim de en-
sinar a seus seguidores a verdadeira noção de au-
toridade e a maneira virtuosa de exercitá-la. 

Por essa razão Ele instaurou em sua Igreja 
uma hierarquia visível, que tem no cume o San-

to Padre, o Papa, e em degraus sucessivos os Bis-
pos, sacerdotes e diáconos. Todavia, embora su-
mamente respeitável, tal hierarquia deve primar 
pelo espírito de serviço e, por isso, São Gregório 
Magno escolheu para si e seus sucessores no Pa-
pado o título de Servo dos servos de Deus. Assim, 
o primeiro é de alguma forma o último pelo fato 
de estar à disposição de todos, como um humilde 
servidor, oferecendo-lhes o fruto de seu ministé-
rio com generosidade e doando-se sem esperar 
nada em troca, à imitação de Nosso Senhor, que 
deu sua vida pelos homens. 

Eis um modo inédito de alcançar o mais alto 
sucesso: ser humilde! 

A glorificação da inocência
36 Em seguida, pegou uma criança, colo-
cou-a no meio deles, e abraçando-a dis-
se: 37 “Quem acolher em meu nome uma 
destas crianças, é a Mim que estará aco-
lhendo. E quem Me acolher, está aco-
lhendo, não a Mim, mas Àquele que Me 
enviou”.

O magnífico e tocante gesto da Sabedoria En-
carnada deve ter deixado os Apóstolos estupe-
fatos. Tomar uma criança, cercá-la de casta ter-
nura e propô-la como digna representante de Si 
próprio e do Padre Eterno, era uma atitude ines-
perada, audaz e encantadora. Com ela Nosso Se-
nhor pretendia impressionar profundamente os 
espíritos e comover os corações endurecidos pela 
discórdia. 

A criança é símbolo da inocência, do desinte-
resse e da confiança. Os pequenos dependem com 
humildade de seus superiores e lhes confidenciam 
suas infantis preocupações porque os amam com 
candura, quando notam neles autêntica bondade. 
Esse abandono filial foi uma das características 
mais marcantes do relacionamento do Homem-
-Deus com o Pai, a ponto de Ele exclamar no alto 
da Cruz: “Pai, em tuas mãos encomendo o meu 
espírito” (Lc 23, 46). Era o brado da entrega mais 
submissa e afetuosa do melhor dos filhos nos bra-
ços do Pai perfeitíssimo. 

Por isso aquele bem-aventurado menino que 
teve a graça de ser abraçado por Jesus podia re-
presentá-Lo com toda a dignidade, se recebido 
em nome d’Ele. Mas não só. Ele representaria 
também o Pai pois, quando alguém confia por in-
teiro em Deus, faz-se um com Ele. 
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Só os humildes 
encontram 
a chave do 
verdadeiro 
sucesso para 
suas vidas e 
têm abertas 
diante de si 
as portas da 
eternidade 
feliz

Os Santos são espiritualmente 
como o menino do nosso Evan-
gelho, embora possam ter al-
cançado uma idade vene-
randa, por haverem depo-
sitado suas esperanças 
no Senhor com a simpli-
cidade de uma criança 
inocente. E o povo de 
Deus os recebe com 
admiração, entusias-
mo e ternura, por per-
ceber que quem aco-
lhe um deles no fundo 
acolhe o Filho e o Pai. 

iii – O caminhO 
mais segurO  

para O céu

O Evangelho des-
te 25º Domingo do Tem-
po Comum constitui um 
enorme desafio para cada 
fiel. Os ensinamentos do 
Divino Mestre, em pala-
vras e gestos, nos indicam a estrada da inocência 
e da humildade como via privilegiada para ace-
der ao Paraíso Celeste. Entretanto, fazermo-nos 
como crianças, em tudo despretensiosos e servi-
çais, pode parecer um ideal cândido e fácil, mas 
não o é. 

O orgulho tem tal dinamismo e está tão ar-
raigado no coração humano, que só a graça de 
Deus pode extirpá-lo. E o que dizer da tendência 
a conformar nosso modo de pensar com a opi-
nião mundana dominante? Torna-se necessário, 
pois, rezar com insistência e tenacidade, supli-
cando a Maria Santíssima sua potente interces-
são a fim de sermos libertos das más inclinações 
que nos escravizam a nossos próprios caprichos 
e aos desatinos deste mundo. 

Ademais, uma importante virtude – a qual 
faltava aos Apóstolos e escasseia nos meios ca-
tólicos atuais – apresenta-se como o antídoto da 
mediocridade e, por consequência, do orgulho. 
Trata-se da esperança. 

Os discípulos encontravam-se sob a influên-
cia de certo ateísmo prático, que se respirava en-
tre os judeus daquele tempo por causa dos ef-
lúvios maléficos espalhados pelos saduceus e 
fariseus. A expectativa da Redenção havia se 

 falseado por uma imagem terre-
na e política do futuro Messias, 

que não correspondia aos 
verdadeiros anseios de Isra-

el. Antes de tudo, o povo 
eleito precisava de uma 
salvação espiritual, que 
o purificasse de seus 
pecados e lhe abris-
se as portas de uma 
vida sem fim, celes-
te e angélica. Mas as 
elites rejeitavam essa 
visão, sedentas como 
estavam de poder e de 
gozos. Não possuíam, 

portanto, a indispensá-
vel virtude da esperança. 

Para quebrar tal in-
fluxo, em primeiro lugar 
Nosso Senhor revela aos 
Apóstolos sua Paixão, 
Morte e Ressurreição. 
Panorama mais sobrena-
tural do que esse era im-
possível. Contudo, aca-

nhados e tediosos, eles guardam silêncio. Então 
o Divino Mestre lhes fala da humildade, exor-
tando-os a se fazerem pequenos como o menino 
a quem abraçara. 

Se houvessem aberto o coração à perspecti-
va da eternidade, eles teriam sido mais humil-
des e generosos pois, para conquistar um prê-
mio tão sublime como o Céu, qualquer sacri-
fício ou renúncia parece pequeno. Tanto mais 
que Nosso Senhor havia prometido, aos que se 
humilhassem, serem exaltados até os tronos 
dos Anjos. 

Resulta difícil ser humilde se não se vive com 
intensidade e alegria na esperança da glória de-
finitiva. De outra parte, só os humildes encon-
tram a chave do verdadeiro sucesso para suas vi-
das e têm abertas diante de si as portas da eter-
nidade feliz. 

Que a Santíssima Virgem Maria, abismo de 
humildade e Mãe da Esperança, nos assista e 
guie a fim de que, vivendo mais para o Céu do 
que para esta terra, sejamos mansos e humildes 
de coração como seu Filho. Assim, derrotadas as 
insídias do demônio e de seus sequazes, podere-
mos alcançar, vitoriosos, a meta excelsa que nos 
é proposta: o Céu. ²

Jesus com as crianças - Catedral de  
São Muredach, Ballina (Irlanda)
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Uma pandemia de  
sete mil anos
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os sintomas Da pretensão

Sendo o homem composto de corpo e alma, mais nocivos 
do que os males que afetam os corpos são aqueles que 
atingem as almas. Com quanta frequência nos esquecemos 
dessa realidade!

á quase dois anos a hu-
manidade vem sendo 
afligida por um novo ví-
rus. Em consequência, a 

preocupação com a saúde está alta-
mente em voga nos nossos dias, a pon-
to de muitos procurarem se informar 
a respeito das mais recentes enfermi-
dades, bem como dos meios de pre-
venção.

Contudo, não raras vezes nos es-
quecemos de que, muito mais nocivos 
do que os males que afetam o corpo, 
são aqueles que atingem a alma pois, 
enquanto os primeiros podem levar-
-nos à morte temporal, estes últimos 
nos conduzem à perdição eterna.

Uma doença milenar

Após a queda de nossos primeiros 
pais – que muitos consideram ter-se 
dado há cerca de sete mil anos –, o 
homem ficou gravemente afetado em 
sua integridade, seja física ou espi-
ritual. Com efeito, o desregramento 
das paixões e a inclinação para o mal, 
agora presentes em todos os habitan-
tes deste vale de lágrimas, não exis-
tiam na alma de Adão e Eva antes do 
pecado original.

A partir de então, uma doença, 
muitas vezes esquecida, passou a 

 assolar a humanidade: a pretensão. 
Por sua gravidade e amplitude, ela 
bem pode ser considerada como uma 
verdadeira pandemia… espiritual.

O que é a pretensão?

Em sentido lato, pretensão é o 
“ato ou efeito de pretender”.1 Contu-
do, podemos distingui-la em dois gê-
neros diferentes.

Em primeiro lugar, há uma acep-
ção positiva, ou seja, a legítima ati-

tude de um homem que, medidas as 
suas qualidades, aspira a um fim pro-
porcionado a ele e emprega para isso 
os meios adequados.

Assim, um estudante de Medici-
na tem, por exemplo, o direito de pre-
tender realizar-se nesta profissão e se 
tornar um médico experiente e bem-
-sucedido. 

Na maioria dos casos, porém, tal 
termo é empregado em sentido nega-
tivo e até pejorativo. Por quê?

Thiago Resende Barbosa
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Mosaico da pregação de São Paulo na Bereia,  
Véria (Grécia)



Também os Santos 
aspiraram a grandes 
metas; porém, as 
cumpriram para 
a glória de Deus, 
sem desejo de 
realização pessoal
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O vício da pretensão
Ao contrário do que poderia pare-

cer a alguns, o vício da pretensão não 
está vinculado à prosperidade eco-
nômica. O rico não é necessariamen-
te pretensioso, e para ser pretensio-
so não é preciso ser rico… Exemplo 
disso encontramos em São Lázaro, o 
amigo do Senhor, do qual diz a tradi-
ção tratar-se de um homem com mui-
tas posses.

Tampouco se confunde com o de-
sejo de perfeição e de grandeza, desde 
que estas se conformem à realidade. 

A raiz da pretensão encontra-se 
no orgulho, fruto do desregramento 
interior do homem, pelo qual muitas 
vezes seus desejos tendem a objetivos 
que não lhe competem ou não estão 
ao seu alcance. Em virtude disso, ele 
passa a viver uma realidade imaginá-
ria, com a qual busca iludir a si pró-
prio ou aos demais. Eis o pretensio-
so, na força do termo.

Há ainda casos em que o preten-
sioso de fato possui certas habilida-
des ou dotes, mas as exagera até ex-
tremos que já não são os reais, e co-
meça a almejar sofregamente uma 
realização que não lhe cabe. 

Então, como desejar ser grande 
sem cair nesses exageros?

Magnanimidade, 
humildade e pretensão

Ao tratar sobre a fortaleza, São 
Tomás de Aquino enumera a mag-
nanimidade como uma de suas virtu-
des anexas. Esta última é justamen-
te a que estabelece “a medida da ra-
zão nas grandes honras”,2 ou seja, 
proporciona ao homem desejar coi-
sas admiráveis sem, entretanto, cair 
no vício da pretensão nem no da pu-
silanimidade. 

Com efeito, peca-se por exagero 
e por defeito. A pretensão é o desvio 
por excesso,3 enquanto a pusilanimi-
dade o é por falta, pois “assim como a 
presunção leva uma pessoa a exceder 
a capacidade de sua potência visan-

do alvos grandes demais, assim tam-
bém o pusilânime permanece abaixo 
da capacidade de sua potência, por-
quanto se recusa a visar o que é pro-
porcionado a ela”.4

Portanto, a atitude humilde e des-
pretensiosa não consiste em recusar 
toda aspiração, mas sim em desejar o 
que lhe é devido, segundo a vontade 
de Deus.

Nesse sentido, a vida dos Santos 
nos dá uma contínua lição. Afinal, 
como negar que figuras como São 
Paulo, São Bernardo, Santa Teresa e 
tantas outras tenham aspirado, com 
sucesso, grandes metas? O que, po-
rém, tornava suas obras não somen-
te lícitas, mas plenas de mérito é que 
as cumpriram para a maior glória 
de Deus, sem desejo algum de reali-
zação pessoal. Eis o termômetro da 
pretensão.

Assim, se ambiciono o fausto para 
mim, sem dúvida a febre da preten-
são começou a provocar seus delírios 
em meu interior. Contudo, se aspiro 
realizações – até desmesuradamente 
grandes – para a glória de Deus, não 
é a febre, mas sim o fogo do amor di-
vino que abrasa minha alma.

Ora, como reconhecer se o que 
me move a fazer algo é a caridade 
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À esquerda, primeiro milagre realizado por Santa Teresa de Jesus, ressuscitando seu sobrinho, por Luis de Madrazo - Museu do 
Prado, Madri; à direita, São Bernardo prega a Segunda Cruzada em Vézelay, por Émile Signol - Palácio de Versailles (França)



O pretensioso 
inquieta-se ante a 
possibilidade de os 
outros não darem 
o devido valor à 
falsa imagem que 
criou de si mesmo
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ou o meu amor-próprio? Como sa-
ber se ajo pretensiosa ou despreten-
siosamente?

Os sintomas da pretensão

Nas doenças naturais, a percep-
ção dos sintomas pode nos fornecer 
uma noção bem exata dos males que 
atingem o corpo. Nas enfermidades 
sobrenaturais, isso também nos é de 
grande valia. 

Com base em sua experiência na 
direção das almas, Dr. Plinio Cor-
rêa de Oliveira “diagnosticou”, em 
uma conferência realizada no ano de 
1969,5 alguns “sintomas” da preten-
são, a fim de facilitar a seus seguido-
res o discernimento acerca da exis-
tência desse vício em si próprios. 

Embora possam ocorrer outros 
sintomas não catalogados aqui, ou 
 alguns dentre eles serem reconheci-
dos em mais de uma enfermidade so-
brenatural, a averiguação de todos 
poderá proporcionar ao leitor uma 
noção clara do grau de desenvolvi-
mento da “doença”.

A agitação

“A agitação não é produzida so-
mente pela pretensão, mas esta últi-
ma produz sempre a primeira”, expli-
ca Dr. Plinio.

Quando uma pessoa tem o men-
cionado vício, procura impor uma 
alta ideia dela mesma para si ou para 
os outros. E, em decorrência desse 
esforço de causar boa impressão, fica 
tensa e agitada.

Imaginemos, por exemplo, um 
orador que antes de proferir uma pa-
lestra começa a sentir uma estranha 
ansiedade. Não será esta o fruto de 
certa vaidade oculta, que anseia por 
realizar-se numa glória infundada? É 
o caso de se perguntar…

Ao contrário, a alma despreten-
siosa sabe medir-se: ela é aquilo que 
é, com suas qualidades e limitações, 
e a esse respeito “não se envergonha, 
não se aborrece”. Tal atitude interior 
gera uma enorme estabilidade.

A inquietação
O segundo sintoma é a inquieta-

ção.
Alguém poderia objetar: isso não 

é o mesmo que agitação? Não. Se um 
homem ganha na loteria uma gran-
de fortuna, sem dúvida pode agitar-
-se. Ficará ele muito contente pelo 
acontecido, chegando talvez a per-
der o controle de suas primeiras rea-
ções após ouvir a notícia. Contudo, 
alguém dirá porventura que está in-
quieto? Dr. Plinio julga que não, por-
que a inquietação sempre se produz 
mediante algum medo. 

Como o pretensioso tem receio de 
não conseguir realizar seus objetivos 
ou não encenar bem sua pseudorrea-
lidade, aflige-se perante tão difícil 
tarefa. Ademais, pelo fato de nunca 
se contentar com a glória recebida, 
ainda que atinja determinado resul-
tado, logo desejará obter o dobro. 
Como, porém, ele percebe instintiva-
mente que há muito risco de não che-
gar a isso, inquieta-se.

Em síntese, enquanto a agitação 
provém do desejo de aparentar ser 
mais do que se é, a inquietação surge 
quando esse objetivo parece muito di-
fícil de se alcançar, tornando iminen-
te o fracasso.

Por outro lado, a alma despreten-
siosa experimenta em si uma grande 
serenidade, porque sabe que todo ser 
humano é contingente por natureza e 
que, sem o auxílio divino, suas obras 

nunca resultarão tão perfeitas quanto 
desejaria. Em consequência, faz tudo 
quanto está ao seu alcance, mas sem 
aflições. O que não for possível para 
si, o será para seu Senhor pois, afinal, 
“a Deus tudo é possível” (Mt 19, 26). 

A irritabilidade

O terceiro sintoma da pretensão é 
a irritabilidade.

Da mesma forma que o pretensio-
so se inquieta diante da  possibilidade 
de não outorgarem o devido valor à 
sua falsa imagem, quando percebe 
que seus projetos de realização foram 
maculados, ainda que levemente, ele 
é propenso a se irritar diante daque-
le fracasso.

Imaginemos uma pessoa que se 
julga de uma beleza não condizente 
com a realidade. Quando ouve uma 
crítica à sua aparência, irrita-se pro-
fundamente com o interlocutor pou-
co delicado. 

Pensemos, ainda, em alguém que 
se considere o maior atleta de sua ci-
dade. Caso enalteçam outro despor-
tista em sua presença, irritar-se-á fa-
cilmente. Dr. Plinio imagina, não sem 
certa jocosidade, o que passaria pela 
mente de alguém assim: “Como po-
dem elogiá-lo diante de mim, que sou 
o astro e o fênix dos atletas? Como ou-
sam louvar este, que não é senão uma 
gota d’água perto do mar que sou eu?”
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Alegoria da vaidade, por Pietro Candido



O despretensioso  
faz tudo quanto  
está ao seu alcance, 
mas sem aflições.  
O que não for 
possível para si, o 
será para seu Senhor
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1 PRETENSÃO. In: HOUAISS, 
Antônio; VILLAR, Mauro 
de Salles. Grande dicionário 
Houaiss da Língua Portugue-
sa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001, p.2295. No mesmo ver-
bete se encontram os demais 
sentidos que serão explicados 
em seguida.

2 SÃO TOMÁS DE AQUI-
NO. Suma Teológica. II-II, 
q.129, a.3.

3 Cf. Idem, q.130, a.2. 

4 Idem, q.133, a.1. 
5 Cf. CORRÊA DE OLIVEI-

RA, Plinio. Conferência. São 
Paulo, 11 mar. 1969. 

Dr. Plinio na década de 1970
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Por que essa irritação? Em sua 
alma a febre da pretensão tende a 
causar delírios de cólera.

Se, pelo contrário, a brisa sua-
ve da despretensão murmura em 
seu interior, saberá não se irritar 
diante dos ultrajes, os quais esta-
rão sempre aquém daqueles so-
fridos, injustamente, pelo Reden-
tor em sua Paixão. Por isso, à se-
melhança do Divino Mestre, o 
discípulo fiel torna-se “manso e 
humilde de coração” (Mt 11, 29). 
Ele é afável.

A desconfiança

“A pessoa que esconde algo 
está sempre desconfiada”, obser-
va Dr. Plinio. O pretensioso es-
conde sua falta de valor; assim, 
porque teme que os demais per-
cebam sua farsa, desconfia de 
tudo e de todos. 

Ele se parece a um homem que, por 
defeito de nascença, possuísse apenas 
uma orelha. Para remediar tal situa-
ção, mandaria confeccionar uma ore-
lha de cera tão bem trabalhada que se 
aproximasse muito da natural. Contu-
do, bastaria que alguém o fitasse mais 
detidamente para que, ipso facto, se 
pusesse a desconfiar de que lhe esta-
vam olhando a orelha postiça. O mes-
mo acontece com quem cria para si a 
máscara da pretensão.

Todavia, aquele que vive sem essa 
máscara deixa de estar continuamen-
te preocupado consigo próprio e, de 
maneira perspicaz, aprende a anali-
sar tudo com distância, frieza, tran-
quilidade e sem sobressaltos.

A “torcida”

O quinto sintoma é a “torcida”.
O pretensioso quer vencer e, em 

seu “estádio interior”, está continua-

mente alimentado a torcida pela vi-
tória. Nesse torcer, não se conten-
ta com os resultados atingidos, mas 
quer sempre aumentar sua glória e 
seu prestígio: desejará vê-los dobra-
dos, triplicados… até o infinito. 

Imaginemos uma pessoa que gos-
te, por exemplo, de ser considerada 

como alguém de conversa inte-
ressante. Suponhamos que, por 
meio de um esforço descomu-
nal, repetindo coisas que ou-
viu de outros e imitando ter-
ceiros – uma porção de “ore-
lhas de cera” –, consiga alcan-
çar um resultado bem superior 
ao seu natural. Ele não se con-
tentará, e logo quererá obter 
muito mais! Resultado: viverá 
em um estado permanente de 
“torcida”.

Entretanto, ninguém será me-
lhor ou pior por “torcer” com 
maior ou menor intensidade. Tra-
ta-se mais de um sentimento irra-
cional que de um meio lógico de 
atingir um fim. 

Ao contrário, quem confia e 
tem fé, chegará a mover monta-
nhas (cf. Mt 17, 20). Em síntese, 
o despretensioso não “torce”; ele 

reza. 

A solução

Eis os sintomas mais relevantes da 
pretensão e, consequentemente, da 
despretensão. Seu elenco não está fei-
to em uma ordem cronológica, quiçá 
porque essa doença seja muito varia-
da em cada paciente.

Ademais, quase sempre um sinto-
ma virá acompanhado do outro, de 
maneira que na ordem prática são di-
ficilmente separáveis.

Contudo, se o leitor constatar a 
existência de algum deles em sua 
alma, não se desespere. Antes, au-
mente sua confiança n’Aquele que 
não veio “chamar os justos, mas os 
pecadores” (Mt 9, 13) e peça-Lhe, 
por intercessão de sua Santíssima 
Mãe, que o livre dessa enfermidade, 
certo de que, por mais que demore, 
um dia a cura virá! ²



A melodia  
do combate! 

A
Ir. Diana Milena Devia Burbano, EP
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o oratório “orDo virtutum” De  
santa hilDegarDa De Bingen

A terrível batalha que todo homem deve travar pela sua 
salvação foi considerada por alguns como um árduo 

desafio, por outros como uma grande provação.  
Santa Hildegarda a converteu num  

sublime oratório!

o longo da História inúme-
ros poetas, escritores e mes-
tres dedicaram seu tempo 
a exprimir, através da arte, 

diversos aspectos da vida humana, 
a qual, sendo essencialmente uma 
grande luta (cf. Jó 7, 1), possui incon-
táveis e atraentes matizes.

No século XII, Santa Hildegarda 
de Bingen – abadessa, mística, cien-
tista, escritora e até musicista – lo-
grou, com muita sensibilidade e pie-
dade cristã, colocar em acordes os 
mistérios do acirrado combate trava-
do entre Deus e o demônio no mis-
terioso campo de batalha do coração 
humano. 

Íntima relação da música com  
a vida sobrenatural

Muito se tem comentado sobre 
Santa Hildegarda ao longo da Histó-
ria, sobretudo depois que o Papa Ben-
to XVI a elevou à categoria de Dou-
tora da Igreja, em outubro de 2012. 

Seus escritos, objeto de incessantes 
estudos, hoje em dia estão largamente 
acessíveis em diversas páginas da in-
ternet. 

Neles a mística alemã afirma que 
Adão, enquanto ainda era inocente, 
tinha sua voz “em grande harmonia 
com as vozes angélicas que louvam 
a Deus”.1 Com a perda do estado de 
graça, porém, ele se viu privado des-
sa capacidade e esvaneceu-se a me-

lodia celestial que inundava seu in-
terior. O Criador decidiu, então, to-
car os corações de certos homens 
no decorrer dos séculos e derramar 
sobre eles o espírito profético, pelo 
qual lhes daria algo da capacidade 
musical que nosso primeiro pai per-
dera.

Para Hildegarda, portanto, a mú-
sica tem íntima relação com a vida 
sobrenatural da alma e sua união 
com Deus.

Dentro da vasta obra deixada pela 
Santa, deitaremos a atenção sobre a 
peça musical intitulada Ordo Virtu-
tum. E, para isso, nós lhe convida-
mos, caro leitor, a pesquisar os áu-
dios deste verdadeiro tesouro da mú-
sica e do drama sacro, não apenas a 
fim de que se deleite com suas suaves 
e inocentes melodias, mas também 
para que, ouvindo-as, possa compre-
ender mais profundamente a espiri-
tualidade de sua autora e participar 
das graças próprias à Idade Média, 

Para Santa 
Hildegarda a 
música tem íntima 
relação com a 
vida sobrenatural 
da alma e sua 
união com Deus
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em especial de seu equilíbrio na luta 
contra o mal.

Obra baseada em uma 
revelação mística

O Ordo Virtutum é a primeira ver-
são medieval do oratório como gêne-
ro musical, além de ser o único drama 
da época do qual ainda conhecemos a 
melodia em sua originalidade e a pro-
cedência da sua composição. 

A peça musical foi escrita sob ins-
piração divina, como a própria Santa 
Hildegarda relata no último capítulo 
de seu livro Scivias, ao contemplar e 
ouvir, numa visão mística, algo à ma-
neira de síntese de toda a sua obra 
transposta para diversos gêneros de 
música, executados pelos que gozam 
da bem-aventurança no Céu. 

Na mesma manifestação sobrena-
tural, a Santa escutou também as la-
mentações daqueles que se afasta-
ram desses louvores de alegria, e viu 
as virtudes cristãs, revestidas para-
bolicamente de personalidade pró-
pria, exortando-os ao combate e à re-
sistência aos artifícios do demônio.2

Essas realidades sobrenaturais fo-
ram-lhe misticamente reveladas por 
algo “semelhante à voz de uma mul-
tidão que harmoniosamente canta 
uma sinfonia”.3

Em 1152, provavelmente, deu-se a 
encenação do Ordo Virtutum, como 
parte das comemorações por oca-
sião da sagração do Mosteiro de Ru-
pertsberg, uma das fundações 
da santa doutora, às 
margens do Reno.

Os personagens

Escrita em latim, a 
peça narra o comba-
te de uma alma à pro-
cura da salvação eter-
na. Como persona-
gens principais encon-
tram-se as virtudes, as 
quais a ajudam duran-
te a batalha: a humil-
dade, rainha das virtu-

des; a caridade, o temor de Deus, a 
obediência, a fé e a esperança; a cas-
tidade, com quem Satanás se enfren-
ta inúmeras vezes; a inocência, o des-
prezo do mundo e a virgindade; o 
amor celestial, a disciplina e o pudor; 
a misericórdia, a discrição, a paciên-
cia; e finalmente a vitória, “a dulcíssi-
ma combatente”!4 Outro personagem 
presente é o demônio, cuja atuação si-
nistra consiste, obviamente, em con-
trariar a ação das virtudes. 

Já na melodia inicial, os ouvintes 
são transportados rapidamente aos 
tempos do Antigo Testamento, quan-
do os patriarcas e profetas cantam: 
“Quem são essas que parecem como 
nuvens?” Então as virtudes entram 
em cena, declarando que resplande-
cem graças à luz do Verbo de Deus 
que nelas brilha.

O drama inicia-se com a alma feliz 
admirando a inocência que a  reveste, 

desejosa de ir ao Céu, e convivendo 
em perfeita harmonia com as virtu-
des. 

A sinfonia de  
um combate espiritual

As melodias visam exprimir as 
qualidades das virtudes, deixando-
-nos vislumbrar algo da esfera so-
brenatural de cada uma. Assim, por 
exemplo, são muito calmas e envol-
ventes as notas com que a caridade 
canta: “Eu, a caridade, flor amável. 
Vinde a mim, virtudes, eu vos condu-
zirei à cândida luz do broto em flor”. 
Ora, essa suavidade contrasta nitida-
mente com os tons agudos e os difí-
ceis intervalos utilizados pela vitória 
ao declarar ser “a lutadora mais forte 
e veloz que pisa a antiga Serpente”. 
Também as harmonias beligerantes 
com que as virtudes respondem às cí-
nicas intervenções do demônio ma-
nifestam com clareza a atmosfera de 
luta em que se encontram.

Em certo momento, o tentador se 
apresenta à alma feliz, a fim de sedu-
zi-la e afastá-la do caminho do bem… 
Dando-se conta do duro combate que 
a espera nesta vida, a alma se lamen-
ta e canta com pesar: “Ó dura fadiga, 
ó pesado fardo que devo suportar…” 
E finalmente exclama: “Não sei o que 
fazer nem para onde fugir!” Visando 
animá-la em meio aos ardores da con-
cupiscência, as virtudes reiteram suas 
admoestações, enchendo com har-

mônicas composições a pri-
meira cena do ato.

Entretanto, logo 
um seco “Euge! 
Euge!” – desprovido 
de qualquer melo-
dia! – vem novamen-
te atormentar a alma: 
“Louca! Louca! Do 
que te serve tanto es-
forço? Olha para o 
mundo e ele te abra-
çará com honras”. 
Em sua obra, Santa 
Hildegarda nega ao 

As harmonias 
beligerantes das 
respostas das 
virtudes ao demônio 
manifestam a 
atmosfera de luta em 
que se encontram 

Partitura do “Ordo Virtutum”, Codex de Wiesbaden - Biblioteca Estatal 
de Hesse, Wiesbaden (Alemanha); na página anterior, Santa Hildegarda 

de Bingen - Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, Geórgia (EUA)
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 tentador o privilégio da música 
pois, segundo uma revelação que 
recebera de Deus, Lúcifer perdeu 
seu dom musical ao cair do Céu. 
Assim, ao longo de todo o com-
bate que a alma e as virtudes tra-
vam contra satanás, este se mani-
festa em simples falas estrepito-
sas, o que lhe confere uma nota 
repugnante e odiosa, autêntico 
reflexo do seu atual estado.

Na continuação da peça, pas-
sam a debater-se a inteligência e 
a concupiscência: a primeira, ilu-
minada pela fé, indica o cami-
nho da vida, mas o coração, ob-
cecado pelas promessas do ma-
ligno, tende para as vias da perdi-
ção. “Deus criou o mundo, e não 
O ofendo se quero desfrutá-lo”, 
afirma a alma com ingenuidade, 
enquanto declara, com soberba, sata-
nás: “De que serve tanto temor? E de 
que serve tanto amor? Eu darei tudo 
a quem quiser me seguir e fazer a mi-
nha vontade!”

A instabilidade do coração huma-
no acaba levando a alma a seguir as 
sendas de satanás… As virtudes cho-
ram, numa das mais pungentes melo-
dias do oratório, a perda da inocên-
cia de quem tanto amavam: “Oh, voz 
que chora, esta é a máxima dor! Ai, 
ai! Nós, virtudes, gememos e chora-
mos porque a ovelha do Senhor apar-
tou-se da vida”. Contudo, em vez de 
recriminá-la por suas faltas, procu-
ram atraí-la carinhosamente: “Vin-
de, ó fugitiva, vinde a nós e Deus te 
aceitará! […] Não temas nem fujas, 
porque o Bom Pastor busca em ti sua 
ovelha perdida”. Enquanto isso, a hu-
mildade lhe declara: “Pobre filha! 
Quero vos abraçar, porque o grande 
Médico sofreu por ti duras e amargas 
feridas”.

História de uma filha  
espiritual

Há quem interprete o desenrolar 
do Ordo Virtutum como a história de 
Richardis, uma das religiosas forma-

das por Santa Hildegarda e profunda-
mente amada por ela, que por volta do 
ano de 1151 decidiu abandoná-la…

Com efeito, Richardis von Stade, 
filha da marquesa de Stade e irmã de 
Hartwig, Arcebispo de Bremen, ocu-
para um papel fundamental na vida 
da santa abadessa, ajudando-a ativa-
mente na transcrição do Scivias e na 
fundação do Mosteiro de Ruperts-
berg. Santa Hildegarda havia se afei-
çoado à jovem religiosa com um amor 
todo sobrenatural, conforme decla-
rou, anos depois, ao Arcebispo de 
Bremen: “Meu coração estava cheio 
de amor por ela, como me ensinou a 
Luz viva em uma visão muito clara”.5

Uma fatalidade, porém, aca-
bou por separar essas duas almas, 
quando Hartwig – movido, quiçá, 
por desejos mundanos – orques-
trou a eleição de Richardis como 
abadessa do Convento de Bas-
sum, na Saxônia. 

Apesar dos reiterados esfor-
ços de Santa Hildegarda, Richar-
dis deixou-se seduzir pelo prestí-
gio do cargo que lhe era oferecido 
e, à semelhança da alma infeliz 
do Ordo Virtutum, decidiu aban-
donar a via da santidade junto a 
sua mestra para trilhar o próprio 
caminho.

Em vão Santa Hildegarda es-
creveu ao Arcebispo e à mãe dele 
para impedir a partida de Richar-
dis, bem como tentou, sem suces-
so, convencer a monja da provi-

dencialidade de sua missão junto a 
ela: “Ouve-me, filha, a mim, tua mãe, 
que te fala no espírito. Meu pesar 
sobe aos Céus! Minha dor está des-
truindo a grande confiança e consolo 
que outrora tive na humanidade. […] 
Novamente te digo: Ai de mim, mãe! 
Ai de mim, ó minha filha! Por que me 
esqueceste, como uma órfã?”6

Sem outra saída, ela chegou a pe-
dir a intervenção do Romano Pon-
tífice. Entretanto, nada quis fazer o 
Papa Eugênio III num caso em que 
a influência familiar e a fortuna dos 
Stade haviam entrado… Ante a ne-
gativa dos poderes eclesiásticos, San-
ta Hildegarda foi, por fim, obrigada 
a permitir a partida de sua filha es-
piritual.

Conversão e morte de Richardis

A triste lamentação das virtudes, 
no Ordo Virtutum, bem pode repre-
sentar o sofrimento da santa abades-
sa com a deserção de sua discípula 
amada. Uma dor lancinante, repassa-
da, porém, de uma nota de esperan-
ça: “Que todos os infelizes como eu 
se lamentem comigo, todos os que, no 
amor de Deus, cultivaram em seus co-
rações e mentes tanto amor – como o 

A triste lamentação 
das virtudes, no “Ordo 
Virtutum”, bem 
descreve o sofrimento 
da santa abadessa 
com a deserção de 
sua discípula amada

Santa Hildegarda com suas religiosas, iluminura 
da enciclopédia “Omne Bonum”, de James le 

Palmer - Biblioteca Britânica, Londres

R
ep

ro
du

çã
o



Setembro 2021 · Arautos do Evangelho      21

1 SANTA HILDEGARDA 
DE BINGEN. Briefwechsel. 
Salz burg: Otto Müller, 1965, 
p.238.

2 Cf. SANTA HILDEGARDA 
DE BINGEN. Scivias. Sive vi-

sionum ac revelationum. L.III, 
v.13: PL 197, 729.

3 Idem, ibidem.
4 Todas as referências ao  texto 

do Ordo Virtutum foram 
 tomadas de: SANTA HILDE-

GARDA DE BINGEN. Lie-
der. Salzburg: Otto Müller, 
1969, p.308.

5 SANTA HILDEGARDA 
DE BINGEN, Briefwechsel, 
op. cit., p.100.

6 Idem, p.98.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, p.99.

que tive por ti – por alguém que lhes 
foi arrebatado num instante, como tu 
o foste de mim. Que o Anjo de Deus 
vá adiante de ti, que o Filho de Deus 
te proteja, e que sua Mãe vigie sobre 
ti. Lembra-te de tua pobre desolada 
mãe – Hildegarda – para que tua fe-
licidade não pereça”.7 Tais palavras, 
com efeito, possuem verdadeira ana-
logia com o modo como, na peça mu-
sical, as virtudes choram e convidam a 
pobre alma à conversão, garantindo-
-lhe que toda a Milícia Celeste se ale-
grará com seu retorno ao redil.

No caso de Richardis, essa con-
versão produziu um arrependimen-
to tão intenso que a fez descer à se-
pultura um ano após a separação. A 
narração de sua morte por  Hartwig, 
em carta a Santa Hildegarda, é su-
mamente comovente: “Conheceu 
o fim de toda carne, tendo despre-
zado toda honra que lhe procurei. 
[…] Expressou, com lágrimas e de 
todo o coração, seu desejo de voltar 
a teu mosteiro e se recomendou ao 
Senhor, por intercessão de sua Mãe 
e de São João. […] Peço que a ames 
tanto quanto ela te amou […] e que 
tenhas consideração pelas lágrimas 
que derramou por teu claustro, dian-
te de muitas testemunhas. Se a mor-
te não a houvesse impedido, ela te-
ria voltado a ti tão logo obtivesse 
permissão”.8

Portanto, aquilo que o demônio 
quisera romper – a ligação espiritu-
al entre mãe e filha – foi mais forte 
e profundo que as promessas de gló-
ria mundana que a inebriaram. Para 
 Richardis a morte veio, qual bálsamo 
suave, remediar o erro que cometera.

Sua conversão assemelha-se ao re-
torno da alma infeliz, no Ordo Virtu-
tum, a qual reconhece que os cami-

Seremos nós a 
alma feliz que 
caminha direto 
ao Céu? Ou, pelo 
contrário, estamos na 
lamentável situação 
da alma infiel?

nhos do demônio eram maus e, ape-
sar das feridas que a antiga Serpen-
te lhe havia feito, pede às virtudes: 
“Ajudai-me para que, no Sangue do 
Filho de Deus, possa levantar-me”. 
Felizmente, tanto Richardis quanto 
a alma arrependida, munidas do “es-
cudo da Redenção” e ajudadas pela 
Rainha das Virtudes, acabaram por 
vencer o tentador!

Como estamos no “Ordo 
Virtutum” de nossas vidas?

A fascinante batalha retratada no 
Ordo Virtutum é, incontestavelmen-
te, a realidade de nossas vidas neste 
vale de lágrimas. Ora, que papel re-
presentamos nessa luta? Seremos nós 
a alma feliz que, inocente, caminha 
direto ao Céu? Ou, pelo contrário, 
estamos na lamentável situação da 
alma infiel, que abandona a compa-
nhia das virtudes para compartilhar 
das agruras do inferno? 

Se porventura nos encaixarmos 
neste último caso, não desanimemos 

nem percamos tempo! Imitemos logo 
a humildade e sinceridade da alma 
penitente, que se arrepende de suas 
faltas e retorna confiante ao regaço da 
Santa Igreja. Voltemo-nos a Nossa Se-
nhora, rogando que Ela tenha pena de 
nós e nos perdoe, purifique e fortale-
ça nas vias do bem. Assim, em compa-
nhia dos justos remidos pelo Precioso 
Sangue de Cristo, poderemos cantar 
por toda a eternidade as maravilhas 
da misericórdia divina. ²

Ruínas do Mosteiro de Rupertsberg, demolido em 1857,  
Bingen am Rhein (Alemanha)
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nossa senhora De las lajas

Há mais de dois séculos, uma bela e  Há mais de dois séculos, uma bela e  
misericordiosa Rainha instalou seu palácio  misericordiosa Rainha instalou seu palácio  
num quase inacessível desfiladeiro.  num quase inacessível desfiladeiro.  
Que misterioso encanto há ali para Que misterioso encanto há ali para 
atrair milhares de peregrinos anualmente?atrair milhares de peregrinos anualmente?

rigida nos ares e equili-
brando-se elegantemen-
te entre duas enormes 
montanhas, a Basílica de 

Nossa Senhora de Las Lajas parece 
desafiar as leis da física. Nesse local o 
peregrino pode ouvir as harmônicas 
melodias de uma natureza recolhida, 
convidando-o a contemplar um dos 
mais sublimes prodígios da criação.

Despontando sobre o leito de um 
rio, a construção nos recorda as an-
tigas catedrais medievais edificadas 
com pedras e coroadas com pontas 
elevadas ao céu em oração. As nume-
rosas imagens de Anjos e Santos dis-
postas entre as colunas e arcobotan-
tes do frontispício parecem nos intro-
duzir numa atmosfera grandiosa e fi-
lial, própria ao encontro com uma 
rainha. 

No interior, as altas e esbeltas co-
lunas, encimadas pelas abóbodas gó-
ticas, delineiam um solene cortejo que 
conduz à abside da igreja. Entretan-
to, esse santuário apresenta uma pe-
culiaridade, que o torna mais atrati-
vo e misterioso: seu presbitério não 

está adornado por belos vitrais ou pin-
turas, mas sim pela singeleza das pe-
dras, pois o templo se abriga na mon-
tanha, como que servindo de moldura 
a um tesouro escondido nas profun-
dezas da rocha. 

Por que a parte principal do sun-
tuoso edifício se revestiu de pobreza 
e escuridão? O que teria levado seus 
construtores a erigi-lo nesse inóspito 
lugar?

“Mãezinha, olhe essa Senhora!”

No ano de 1754, Maria Mueses 
de Quiñónez, uma índia descenden-
te dos caciques de Potosí, caminha-
va pelos arredores do distrito de Las 
Lajas quando desatou uma terrível 
tempestade. Aflita, ela corria à pro-
cura de um abrigo numa perigosa en-
costa, cujas pedras muitas vezes ce-
diam, rolando precipício abaixo até o 
rio, que se fazia cada vez mais violen-
to e caudaloso.

Finalmente a pobre índia encon-
trou uma gruta no despenhadeiro, 
onde se refugiou; contudo, sua aflição 
não diminuiu. Naquelas paragens, se-

gundo se dizia, eram habituais cer-
tas aparições do demônio, de manei-
ra que, se saísse da gruta, ela correria 
o risco de cair no rio, mas, se perma-
necesse ali, poderia se deparar com o 
espírito maligno. Nessa situação, Ma-
ria suplicou a proteção da Virgem do 
Rosário, invocação muito popular na 
região. Após formular sua prece, sen-
tiu que alguém lhe tocava as costas. 
Ao voltar-se para trás, porém, não ha-
via ninguém… Tomada de pavor, saiu 
apressadamente, embora uma miste-
riosa atração a convidasse a não aban-
donar aquele lugar. 

Dias depois Maria retornou à gru-
ta, levando nas costas sua peque-
na filha Rosa, a qual nascera surda 
e muda. Chegando ao local, sentou-
-se para descansar; mal tinha se aco-
modado quando a menina “muda” 
disse: “Mãezinha, mãezinha! Olhe 
essa Senhora branca com um meni-
no em seus braços”. Maria ouvia pela 
primeira vez a voz da filha, o que en-
cheu seu coração de alegria! Entre-
tanto, como ela não visse nenhuma 
outra pessoa ali, ao júbilo pelo mi-
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“Mãezinha! Olhe 
essa Senhora branca 
com um menino em 
seus braços”.  
Maria ouvia pela 
primeira vez a  
voz de sua filha...
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lagre ocorrido sucedeu o temor. To-
mou então a criança e partiu.

Passado algum tempo, Maria no-
tou a ausência de sua filha. Por seu 
instinto materno, intuiu onde ela 
poderia estar: sem dúvida fora visi-
tar a Senhora branca! Correu pres-
surosa em direção à gruta e ali en-
controu Rosa ajoelhada aos pés da 
Senhora, brincando familiarmen-
te com um Menino que Se despren-
dia dos braços da Mãe para entre-
tê-la. Abismada, Maria caiu de joe-
lhos a fim de contemplar a Rainha 
dos Céus! Retornando a casa, prefe-
riu calar a respeito do fato, pois re-
ceava o desprezo dos vizinhos e pa-
rentes. 

Mãe e filha passaram a visitar dia-
riamente aquele local, oferecendo à 
sua Senhora flores silvestres que co-
lhiam pelo caminho e velas artesa-
nais. 

Maternal manifestação, 
cercada de prodígios

O costume passou inadvertido 
aos demais, até que um dia Rosa 
caiu gravemente enferma e mor-
reu. Maria chorava inconsolada, 
pois acabava de perder o único fru-
to de seu matrimônio, bem como o 
apoio de sua viuvez. Entretanto, re-
soluta e cheia de fé, decidiu reco-
lher o corpo sem vida da filha e di-
rigir-se à gruta da Senhora branca. 
Lá chegando, depositou o cadáver 
aos pés da Rainha do Céu e, lem-
brando-Lhe de todas as velas e flo-
res com que Rosa e ela própria A 
ornavam, pediu a ressurreição de 
sua filha. Nossa Senhora, comovi-
da com as súplicas ao mesmo tem-
po maternas e filiais de Maria, de-
volveu a vida à menina. 

Com grande emoção e alegria, 
a índia e sua filha correram ao po-
voado de Ipiales para anunciar o 
ocorrido. Já era adentrada a noite 
quando ali chegaram, e os sinos da 
igreja paroquial começaram a tocar 
milagrosamente. Curiosos, os fiéis 

foram se aproximando do pequeno 
templo e, uma vez reunida a multi-
dão, ouviram o relato de Maria, en-
quanto constatavam que a menina, 
antes morta, estava ali com vida. 
O pároco, Pe. Gabriel Villafuer-
te, advertiu com severidade a Ma-
ria que, caso se tratasse de um en-
gano, ela iria ser jogada impiedosa-
mente no rio…

Dias depois, organizou-se uma 
peregrinação desde Ipiales até a 
gruta, distante cerca de 
sete quilômetros. Os 
fiéis chegaram ao lo-
cal junto com os pri-
meiros raios do sol; 
porém, da cova saíam 
luzes de uma extraor-
dinária beleza, ainda 
mais fulgurantes que 
as do astro rei. Já não 
havia lugar para dúvi-
das, pois todos podiam 
contemplar extasiados 
o milagre: a pintura de 
Nossa Senhora apa-
recera impressa na 
rocha tal como está 
descrita no Apoca-
lipse: “Uma Mulher 
vestida do sol, ten-
do a Lua debai-
xo dos seus pés 
e, na cabeça, 
uma coroa de 
doze estrelas.” 
(Ap 12, 1). Ela 
segurava o Ro-
sário na mão di-
reita e o Meni-
no na esquerda, 
e estava ladea-
da por outros 
dois “mesti-
ços”, que a tra-
dição identifica 
como São Fran-
cisco e São Do-
mingos. Era o 
dia 15 de setem-
bro de 1754.

A assinatura de Deus na criação 
Ao contemplar a criação, ve-

mos que o Pai quis gravar uma mar-
ca indelével do Filho em suas obras: 
“N’Ele foram criadas todas as coisas 
nos céus e na terra, as criaturas visí-
veis e as invisíveis. […] Tudo foi cria-
do por Ele e para Ele” (Col 1, 16). 
Contudo, o Divino Artífice não po-
deria deixar de associar a tal pla-
no a mais perfeita de suas criaturas 
pois, se tudo foi feito à imagem do Fi-
lho, este veio ao mundo por meio de 

Nossa Senhora: “Foi Ela quem O 
amamentou, nutriu, sustentou, 
criou e sacrificou por nós”.1 

Desse modo, assim como 
“a Encarnação da Segunda 
Pessoa da Santíssima Trin-
dade e a criação de Ma-
ria constituem um úni-

co e indissociável desígnio 
na mente de Deus”,2 também 

podemos considerar o con-
junto da criação como a 
obra-prima do Altíssimo 
feita à imagem de Jesus e 
de Maria.

Ora, se os pintores cos-
tumam autografar os seus 
quadros, não terá o Se-

nhor desejado plasmar 
sua digital em se-
melhante obra? 

A este propósi-
to, ao analisar 
a imagem de 
Nossa Senho-
ra de Las Lajas 
gravada na pe-
dra, Dr. Plinio 
Corrêa de Oli-
veira comentou 
ser “esse o pon-
to do universo 
em que Deus 
assinou, como 
um artista, sua 
obra. E assinou 
com o vulto de 
sua Mãe”.3 Não 
poderia ser di-

Lo
m

ba
na

 (
C

C
 b

y-
sa

 3
.0

)

Escultura de Maria e sua filha Rosa;  
na página anterior, Santuário de  

Las Lajas, Ipiales (Colômbia)



Após a aparição da 
imagem, o local se 
tornou um ponto 
de referência para 
as almas piedosas à 
procura de auxílio 
sobrenatural

24      Arautos do Evangelho · Setembro 2021

ferente: Deus coroou a criação com 
uma marca marial!

Alguns mistérios de uma 
singular pintura

Essa elevada analogia vê-se re-
fletida na misteriosa natureza da 
própria pintura. Recentes estudos 
e perfurações feitas na pedra mos-
tram que a imagem está impressa de 
tal maneira que suas formas e cores 
penetram o interior da rocha. Ou 
seja, se tirássemos uma fina camada 
da pintura, nos depararíamos com 
a mesma imagem por detrás! Além 
disso, ela ficou exposta à intempérie 
por mais de cento e cinquenta anos 
sem sofrer deterioração alguma. 

Um fato pitoresco ilustra este mi-
lagre permanente. Em certa ocasião 
alguns devotos locais, movidos por 
uma imprudente preocupação filial, 
decidiram lavar a pintura com es-
cova e sabão a fim de “preservá-la”. 
Logo que o pároco sou-
be do intento foi corren-
do ao local, mas já era 
demasiado tarde. A lim-
peza havia exitosamente 
terminado e a imagem… 
estava intacta! Afinal, a 
fé daqueles devotos não 
se equivocara. 

Ainda outros misté-
rios cercam essa repre-
sentação da Santíssima 
Virgem, que o passar dos 
séculos se encarregou de 
aumentar. Nas fotogra-
fias antigas pode-se ver 
o Espírito Santo gravado 
na parte superior da pin-
tura; porém, esse deta-

lhe foi desaparecendo ao longo dos 
tempos, sem que se saiba o motivo.4 
Do mesmo modo, uma nascente de 
água que brotava miraculosamente 
aos pés da pintura, hoje não mais ali 
se encontra. Algumas vozes popula-
res fazem também menção a profe-
cias e palavras ditas por Nossa Se-
nhora, mas nenhuma delas chegou 
até nós…5

Construção de uma igreja 
“flutuante” para Nossa Senhora

Após a aparição da imagem, o lo-
cal se tornou um ponto de referência 
para as almas piedosas à procura de 
auxílio sobrenatural, e as graças ali 
recebidas foram se multiplicando. 
Edificou-se então uma humilde ca-
pelinha, que logo cedeu lugar a uma 
igreja; mas o número cada vez maior 
de devotos fez necessária a constru-
ção de um terceiro templo.

Em 1896 chegou àquela diocese, 
cuja sede encontrava-se na cidade de 
Pasto, o prelado espanhol Santo Eze-
quiel Moreno y Díaz,6 cujo episco-
pado esteve marcado pela defesa da 
Igreja contra o liberalismo e pela edi-
ficação de uma igreja à altura de Nos-
sa Senhora e da crescente afluência 
de peregrinos. 

Em janeiro de 1916, deu-se início à 
construção do atual edifício neogóti-
co, cujo arquiteto, valendo-se de sim-

ples camponeses que 
pouco sabiam de cons-
trução, conseguiu eri-
gi-la “flutuando” num 
precipício da Cordi-
lheira dos Andes. Infe-
lizmente, por causa das 
guerras que assolavam a 
Colômbia, o santo Bispo 
não pôde ver terminado 
o projeto. 

Reflexão, estabilidade, 
decisão, bondade 
e firmeza

Nesse seu santuá-
rio de Las Lajas, que 
lição Nossa Senhora 
nos dá? 

1 SÃO LUÍS MARIA GRIG-
NION DE MONTFORT. 
Traité de la vraie dévotion à la 
Sainte Vierge, n.18.

2 CLÁ DIAS, EP, João Scog-
namiglio. Maria Santíssima, o 
Paraíso de Deus revelado aos 

homens. São Paulo: Arautos 
do Evangelho, 2020, v.II, p.57.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferência. São Paulo, 
25 maio 1979.

4 Cf. LÓPEZ REINA, Javier J. 
(Ed.). Las Lajas. La Virgen y la 

basílica. Ipiales: AWAQ, 2017, 
p.213.

5 Vê-se isso mais especificamen-
te detalhado na carta pastoral 
de Santo Ezequiel Moreno y 
Díaz sobre Las Lajas, de 1899: 
“Qual é a história da Virgem 
de Las Lajas? Temos pergun-

tado, temos procurado antece-
dentes, e a única coisa que nos 
responderam foi: houve ante-
cedentes, mas mãos sacrílegas 
os levaram. Alguns deles fo-
ram parar, não sabemos como, 
em mãos de uma pessoa co-
nhecida que confessa possuí-
-los. Contudo, até agora ela 
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Interior do Santuário de Nossa Senhora de Las Lajas,  
Ipiales (Colômbia)



Eis o ponto do 
universo em que 
Deus assinou sua 
obra. Não poderia 
ser diferente: Deus 
coroou a criação com 
uma marca marial!
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nada comunicou, e nada de 
útil ou proveitoso nos repor-
tam” (SANTO EZEQUIEL 
MORENO Y DÍAZ. Octava 
carta pastoral. In: Cartas pas-
torales, circulares y otros escri-
tos. Madrid: Hija de Gómez 
Fuentenebro, 1908, p.187).

6 Santo Ezequiel Moreno y Díaz 
nasceu em Alfaro, Espanha. 
Após anos de luta pelos inte-
resses da Igreja na Colômbia, 
foi-lhe diagnosticado um cân-
cer. Tendo voltado para a Es-
panha a fim de se tratar, ali fa-
leceu em 19 de agosto de 1906. 
Foi beatificado em 1975 pelo 

Papa Paulo VI, e canoniza-
do em 1992 pelo Papa João 
Paulo II. 

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferência. São Paulo, 
31 jul. 1978.

8 Idem, ibidem.

9 SANTO EZEQUIEL MORE-
NO Y DÍAZ. Décimanovena 
carta pastoral. In: Cartas pas-
torales, circulares y otros escri-
tos, op. cit., p.494.

10 CLÁ DIAS, op. cit., p.563.

Presenciamos diaria-
mente a vulgaridade to-
mar conta de todos os âm-
bitos da vida: na forma de 
se alimentar, de falar, de se 
vestir, de festejar e até de 
se cumprimentar. Vulga-
ridade essa que rebaixa o 
homem, tornando-o escra-
vo de suas paixões, e o sub-
juga à ditadura dos instin-
tos. Buscando nas criatu-
ras uma felicidade que elas 
não lhe podem dar, quanto 
mais o ser humano procura 
fruir com ímpeto das coisas 
da terra, tanto mais encon-
tra a amargura e o descon-
tentamento. 

Ora, na imagem de Nos-
sa Senhora de Las Lajas ve-
mos refletido um espíri-
to diametralmente opos-
to a esse, pois seu semblan-
te “é casto, sóbrio e elevado. 
Não se trata de um corpo 
que mantém presa a alma, 
mas de uma alma que brilha 
dentro do corpo como o sol 
no alto da montanha. […] Ela tem um 
olhar profundo, inteligente, de uma 
pessoa meditativa e recolhida. Nota-
-se aí uma estabilidade e uma conti-
nuidade de temperamento e de vonta-
de extraordinárias. É verdadeiramen-
te a ‘Senhora dos rochedos e das si-
tuações’. Não há o que A abale”.7

Ela nos “convida, antes de tudo, 
para a reflexão, assim como para a 
estabilidade, a decisão, a bondade e 
a firmeza”.8 Uma reflexão séria e pro-
funda da realidade, que nos eleva à 
estabilidade de quem confia na Pro-

vidência. Com sua bonda-
de maternal e régia, Maria 
Santíssima nos faz um ape-
lo a nos mantermos firmes 
diante das dificuldades. 

O que pedir a Nossa 
Senhora de Las Lajas? 

Em uma de suas cartas 
pastorais, Santo Ezequiel 
Moreno deixou palavras 
cheias de fogo e entusiasmo 
dirigidas a Nossa Senhora, 
muito apropriadas para os 
nossos dias:

“Maria! Mãe! Virgem 
pura, Virgem santa, Virgem 
imaculada! Contende a cor-
rente do erro e do vício que 
desborda por todas as par-
tes. Triunfai sobre os vos-
sos e nossos inimigos. E, en-
quanto perdura a luta, aju-
dai os que combatem, forta-
lecei os desolados e débeis, 
consolai os que sofrem, pro-
tegei a todos”.9

Diante dessa Rainha, 
cuja realeza ostenta “um 

caráter de vitória sobre o mal, bem 
como de proteção, amparo e estímu-
lo a seus filhos na luta contra o de-
mônio, o mundo e a carne”,10 peça-
mos, sobretudo, a graça de sermos 
portadores do seu espírito e da sua 
mentalidade, de maneira que nos 
tornemos como a rocha em que está 
gravada a imagem da Rainha do 
Universo. Assim, junto à “Senhora 
dos rochedos” poderemos enfrentar 
imperturbáveis e confiantes qual-
quer intempérie, pois nada nos aba-
lará! ²
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Nossa Senhora de Las Lajas, 
Ipiales (Colômbia)



A corte celeste, arquétipo  
das realidades terrenas

S
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Plinio Corrêa de Oliveira

Para não afundar no desespero, o espírito humano precisa repousar 
em coisas dignas e bem ordenadas. Peçamos a São Rafael Arcanjo o 
desejo de tornar a terra semelhante ao Céu e, assim, nos prepararmos 
para o Reino de Maria e a eterna beatitude.

ão Rafael, como um dos mais 
eminentes Anjos, tem um lugar 
privilegiado em nossa devoção. 
Por outro lado, o fato de ele en-

caminhar as orações dos homens para 
Deus e, naturalmente, para Nossa Se-
nhora – que intercede também pelos 
Anjos – é um motivo especial para o 
cultuarmos. 

Uma das noções que se apagaram 
a respeito do culto aos Anjos, e que 
me parece interessante relembrar, 
é a de que o Céu constitui uma ver-
dadeira corte. Antigamente se fala-
va muito em corte celeste, o que en-
contra seu fundamento na ideia de 
que Deus está perante os Anjos e 
os Santos, na Igreja Gloriosa, como 
um rei ante sua corte. 

O curioso é que algumas pecu-
liaridades das cortes deste mun-
do, pela similitude existente entre 
as coisas da terra e as do Céu, aca-
bam se verificando na corte celeste 
também, a qual constitui uma cor-
te num sentido muito mais literal 
da palavra do que se poderia ima-
ginar. 

Padrão para todas as 
cortes terrenas

Por exemplo, quando nas gran-
des ocasiões o rei se colocava à dis-

posição para receber os pedidos de 
seus súditos, ele os atendia tendo em 
torno de si os príncipes da casa real. 
As demandas eram entregues por es-
crito; porém, o interessado compa-
recia diante do monarca e podia di-
rigir-lhe a palavra. Algum príncipe, 
uma pessoa de alta categoria ou al-
guém que fosse chegado ao solicitan-
te também podia dizer algo. Então 

este entregava a um dignatário um 
rolo de papel com seu pedido, para 
o rei examinar depois. Havia uma 
mesa sobre a qual iam se acumulan-
do as petições, que posteriormente 
seriam despachadas por um conse-
lho especial. 

Vê-se como havia uma espécie de 
hierarquia de funções, de dignidades, 
de intercessões que conduzia ao rei e, 

depois, procedia dele e chegava aos 
particulares. Esse era o mecanismo 
de uma corte.

Na corte celeste o mesmo proto-
colo existe, em última análise, pe-
las mesmas razões. Deus Nosso Se-
nhor evidentemente não precisa de 
ninguém. Entretanto, tendo cria-
do seres diversificados, era natural 
que lhes confiasse missões junto a 
Si, segundo uma disposição hierár-
quica, e que tais seres possuíssem 
um brilho, um esplendor, uma dig-
nidade na mansão celeste corres-
pondente às tarefas das quais estão 
incumbidos, tarefas essas que, por 
sua vez, correspondem à própria 
natureza deles. 

Assim, está de acordo com a or-
dem do universo que os homens se-
jam regidos pelos Anjos, e que es-
tes sejam intercessores daqueles 
junto a Deus. De maneira que no 

G
O

69
 (

C
C

 b
y-

sa
 4

.0
)

São Rafael conversaria com  
Nossa Senhora no Céu à maneira de  

São Luís IX com sua mãe

Branca de Castela instruindo o pequeno Luís - 
Igreja de São Martinho, Fleurigné (França)
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Céu há verdadeiramente uma vida 
de corte, a qual serve de padrão para 
todas as cortes terrestres e indica a 
 necessidade de nelas existir um proto-
colo, uma hierarquia, uma diversifica-
ção de funções.

Pôr nossa esperança no Céu,  
condição para sobrevivemos  
na terra

A festa de São Rafael nos conduz 
exatamente a essa ideia. Trata-se de 
um intercessor celeste de alta catego-
ria, que leva nossas preces a Deus. É 
um dos espíritos angélicos mais ele-
vados que assistem junto a Ele e, por-
tanto, um dos que Lhe estão mais 
próximos para pedir por nós, consti-
tuindo os canais naturais das graças 
que desejamos. 

E essa consideração reforça cada 
vez mais em nós o desejo de que as 
realidades terrestres sejam seme-
lhantes às celestes. Apenas na medi-
da em que amarmos essas realidades 
assim, preparamos as nossas almas 
para a beatitude eterna. Se, ao mor-
rermos, não tivermos essa apetência, 
não teremos apetência do Céu. 

Há, portanto, algo no espírito de 
hierarquia, de distinção, de nobreza, 
de elevação que corresponde a uma 
verdadeira preparação para o Céu; 
preparação essa tanto mais desejá-
vel quanto mais vamos adentrando 
num mundo de horror, em que todas 
as exterioridades com as quais toma-
mos contato são monstruosas, caóti-
cas, desorganizadas. 

O espírito humano necessita, para 
não afundar no desespero, que a pes-
soa consiga pousar as suas vistas ex-
tenuadas e doloridas em algo digno e 
bem ordenado. Não é próprio ao ho-
mem viver no mare magnum de coi-
sas que caem, soçobram, deterioram-
-se. Em algum lugar ele necessita pôr 
a sua alegria e esperança. 

Entretanto, de tal maneira tudo 
quanto é digno está desaparecendo 
deste mundo que, ou dirigimos cada 
vez mais o nosso desejo para o Céu, 

ou não teremos condições psíquicas 
de sobrevivência na terra. 

Houve uma Santa que viu o seu 
Anjo da Guarda. Tratava-se de um 
ente de uma natureza tão nobre e ex-
celsa, que ela se ajoelhou para ado-
rá-lo, pensando ser o próprio Deus. 
O espírito celeste precisou lhe ex-
plicar quem ele era. Ora, sabemos 
que os Anjos da Guarda pertencem 
à hierarquia menos alta do Céu. Em 
comparação com isso, o que pode-
mos imaginar a respeito de um Anjo 
como São Rafael, das mais elevadas 
hierarquias?

São Luís, rei da França, e 
São Rafael, príncipe celeste

Contudo, para não ficarmos numa 
concepção etérea sobre um puro es-
pírito, podemos nos servir de uma 
comparação antropomórfica que 
nos faça degustar melhor essa reali-
dade, imaginando, por exemplo, São 
Rafael tratando com Nossa Senhora 

no Céu à maneira de São Luís IX, rei 
da França, convivendo com sua mãe, 
Branca de Castela. 

Sabe-se que São Luís era um ho-
mem de alto porte, grande bele-
za, muito imponente, que ao mes-
mo tempo atraía, incutia um respei-
to profundo e suscitava um imenso 
amor. Possuía o feitio de um guerrei-
ro terrível na hora do combate, mas 
se apresentava como o rei mais pom-
poso e decoroso do seu tempo. 

Podemos imaginar esse monarca, 
no qual transluziam todas as glórias 
da santidade e que era um filho muito 
amoroso, nos esplendores da corte da 
França conversando com Branca de 
Castela. Quanta distinção, quanta re-
verência, quanta elevação, quanta su-
blimidade nessa cena! Ela nos dá um 
pouco a ideia do que seria São Rafael 
dirigindo-se a Nossa Senhora. Um rei 
como São Luís era uma espécie de 
Anjo na terra; São Rafael vagamen-
te pode ser considerado como um São 
Luís do Céu. Apenas com a diferença 
de que São Luís era rei, e São Rafael, 
um príncipe celeste; e Nossa Senhora 
é Rainha a um título muito mais alto 
do que Branca de Castela. 

Por essa transposição temos um 
pouco a noção, à maneira humana, da 
alegria de que vamos estar inundados 
no Céu quando pudermos contem-
plar um Arcanjo como São Rafael, e 
de tudo quanto veremos de Deus ad-
mirando esse príncipe  celeste. 

Peçamos a ele a graça de alcançar-
mos tal contemplação, mas também 
de que algo dela penetre em nós ainda 
nesta vida. Que a consideração dessa 
ordem ideal e realmente existente nos 
conforte com a esperança do Céu e do 
reinado de Maria, dissipando toda a 
tristeza crescente destes dias nos quais 
os castigos previstos por Nossa Senho-
ra em Fátima vão se aproximando tão 
rapidamente de nós. ²

Extraído, com adaptações, de:  
Dr. Plinio. São Paulo. Ano XXII.  

N.258 (set., 2019); p.26-29
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Um intercessor de alta categoria, 
que leva nossas preces a Deus

São Rafael - Igreja de São João Batista,  
Yvelines (França)



Alma férrea e  
coração maternal

D
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Ir. Antonella Ochipinti González, EP

santa luDmila Da Boêmia

A padroeira do povo boêmio reflete na História o brilho 
d’Aquela que amou os altíssimos desígnios de Deus a 
ponto de tornar-Se, para os maus, temível como um 
exército em ordem de batalha!

esponta uma fresca ma-
nhã de primavera, nos 
primórdios do sécu-
lo X. Em breve terá iní-

cio mais uma sessão da dieta convo-
cada pelo rei da Germânia, na cida-
de de Worms.

Todos os ilustres convidados já 
se encontram no local combinado, 
aguardando somente o jovem duque 
da Boêmia, Venceslau. Trocam-
-se comentários sobre o seu atraso, 
considerado uma falta de deferên-
cia para com o soberano ali presen-
te. A fim de manifestar sua unâni-
me desaprovação, os nobres com-
binam que, contra o costume, nin-
guém se levantará à chegada do 
duque. Passa-se ainda um tempo 
razoável até ser anunciado que ele, 
afinal, está à porta. E assim que ele 
entra… Todos mudam de opinião! 
Mal o veem, exclamam de admira-
ção, e o próprio rei ergue-se do tro-
no para saudá-lo.

O que terá mudado tão subitamen-
te a atitude da seleta assembleia?

Venceslau não chegara sozinho: 
todos puderam ver diante dele dois 
belíssimos Anjos portando uma cruz 
de ouro! Estupefato, o monarca con-
vidou-o a sentar-se à sua direita. O du-
que desculpou-se pelo horário, expli-
cando que se devia ao seu hábito de 
assistir a duas Missas todos os dias…

Esse fato encantador é apenas um 
entre muitos outros imortalizados 
pelas legendas de São Venceslau, nas 
quais contemplamos aspectos de sua 
vida que não cabem nos frios e docu-

mentais arquivos da História, mas 
que se encontram consignados com 
letras de ouro no multissecular te-
souro da piedade católica. 

Ao lado desse grande monarca, a 
Igreja sempre venerou outra figura 
ímpar do Cristianismo no mundo es-
lavo: Santa Ludmila, sua avó, “a pri-
meira pérola e ao mesmo tempo a pri-
meira flor colhida na Boêmia”.1 Com 
inabalável ânimo, ela preparou para o 
seu povo, na pessoa do neto, “não só 
um rei sábio e prudente, mas também 
um convicto promotor do culto euca-
rístico e do amor do próximo”.2 

Uma conquista de São Metódio

Ludmila nasceu por volta do ano 
860, em meio ao paganismo da cida-
de de Melník, centro da Boêmia. Sua 
família pertencia à mais alta linha-
gem local. 

Quando a menina contava quator-
ze anos de idade, foi dada em casa-
mento a Borzivógio, o primeiro prín-
cipe do Estado Premislida, forma-
do com a unificação das terras que 

Assumindo os 
compromissos 
cristãos, Ludmila 
tomou por ideal de 
vida propagar a 
verdadeira Religião 
nos seus domínios 
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hoje compõem a República Tcheca. 
Era a época em que o grande apósto-
lo dos eslavos, São Metódio, deitava 
todo o seu empenho na evangeliza-
ção da região. Borzivógio, encanta-
do com a Fé Católica, teve a honra e 
o mérito de ser o primeiro governan-
te tcheco a receber as águas do Ba-
tismo. Também a jovem esposa quis 
ser batizada, assumindo os compro-
missos cristãos de maneira tão since-
ra e profunda que tomou por ideal de 
vida, juntamente com o marido, pro-
pagar a verdadeira Religião nos seus 
domínios. 

Não foi uma tarefa simples, mas, 
impulsionados pelo fogo da fé, ne-
nhum obstáculo os deteve. Promo-
veram missões de monges para pre-
gar à população e incentivá-la à vida 
de piedade, empreendendo para isso 
a construção da primeira igreja na 
Boêmia, dedicada a São Clemente. 

Aos poucos os frutos de seu apos-
tolado se multiplicaram e, com eles, 
sobrevieram também as persegui-
ções, sinal característico de que se tri-
lha as vias de Nosso Senhor. O no-
bre casal chegou a ser exilado, devido 
à ação de pessoas influentes na corte 
ainda aferradas à idolatria. Ora, nada 
há de mais animador para um apósto-
lo do que a sanha do inimigo, que as-
sim atesta estar perdendo terreno… 

Pouco tempo depois, Santa Lud-
mila e seu esposo conseguiram reto-
mar o trono e, com ele, seu impulso 
em prol da expansão do Catolicismo.

Sagacidade na educação do neto

Quando uma fortaleza se mostra 
inexpugnável, o método mais eficaz 
de conquistá-la é penetrar discreta-
mente em seu interior e, de dentro, 
começar a destruição… Essa foi a tá-
tica utilizada pelo demônio para ten-
tar demolir o lar de Santa Ludmila. 

O perigo despontou quando seu 
filho Vratislau casou-se com Drah-
omira de Lucsko, jovem que passa-
ria para a História como mulher de 
“gênio altivo e brutal, acrescentan-
do à impiedade, a crueldade e a per-
fídia”.3 Ela fingia simpatizar-se com 

o Cristianismo, porém, secretamente 
favorecia práticas idolátricas. Nem as 
exortações, o zelo ou sequer os bons 
exemplos do marido conseguiram 
dissuadi-la de suas maquinações.

Sabia a santa duquesa que isso não 
significava apenas uma possível divi-
são no trono ou na família, mas tam-
bém um perigo iminente para a ver-
dadeira Religião no ducado. Por esta 
razão, não demorou a agir: quan-
do nasceu o segundo filho de Drah-
omira, pediu a tutela do primogêni-
to, Venceslau, pois nele discernira os 
predicados de um excelente sobera-
no.

Assim, o pequeno foi morar no pa-
lácio de sua avó, em Praga. “Encarre-
gou-se a virtuosa princesa de formar 
por si mesma aquele tenro coração, 
repartindo o cuidado de sua educa-
ção com um sábio preceptor, que lhe 
designou. Era este seu capelão, um 
sacerdote santo, de nome Paulo, que 
atendeu plenamente aos desejos da 
princesa nas lições que deu a Ven-
ceslau para cultivar ao mesmo tempo 
seu entendimento com o estudo das 
letras, e seu coração com o amor e o 
exercício da virtude”.4 A essa forma-
ção o menino correspondeu tão per-
feitamente que foi reputado como 
um dos príncipes mais capazes de 
sua época.

Encarregou-se  
a virtuosa princesa 
de formar aquele 
tenro coração, 
ao mesmo tempo 
com o estudo e o 
amor à virtude

À esquerda, Santa Ludmila com o príncipe Venceslau e, de pé, Drahomira, por Josef Mathauser;  
à direita, a santa duquesa assistindo à Missa com seu neto, por František Tkadlík - Galeria Nacional de Praga;  

na página anterior, estátua de Santa Ludmila no Monumento de São Venceslau, Praga
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Ânimo resoluto em face  
dos reveses 

Enquanto o neto ia se fortalecen-
do em sabedoria e virtude, a pruden-
te avó vigiava, pois sabia que aquele 
período consistia na preparação para 
a grande batalha de sua vida, a qual 
imprimiria um rumo decisivo à nação 
que Deus lhe confiara. Ela previa que 
não demoraria muito para esse mo-
mento e, de fato, assim sucedeu…

Antes que a duquesa completas-
se quarenta anos de idade, seu espo-
so morreu em combate. Que faria ela 
sem a proteção e o apoio do fiel Bor-
zivógio? Sempre resoluta, não duvi-
dou um instante: continuaria lutan-
do, pois, se a Providência tinha lhe 
dado a missão de propagar e defen-
der o Catolicismo na incipiente Boê-
mia, com a graça de Deus ela levaria 
até o fim o encargo.

Sua primeira atitude consistiu em 
colocar à cabeça do ducado, depois 
de algumas contendas, seu filho mais 
velho, Espitigneu. Este continuou a 
obra iniciada pelos pais, assentando 
em bases católicas a nascente civiliza-
ção. Governou por mais de vinte anos, 
até sua morte em 915, quando foi su-
cedido pelo irmão Vratislau.

Forte foi a influência de Santa 
Ludmila nesse período, mostrando-se 
firme com os revoltosos, mas, ao mes-
mo tempo, bondosa e cheia de mise-
ricórdia para com os 
fracos e aflitos que a 
ela recorriam. Com 
isto, a duquesa-mãe 
acabou se tornan-
do o encanto dos 
tchecos, desde os al-
tos cortesãos até os 
mais humildes mem-
bros do povo. Todos 
sabiam que aque-
la dama de alma 
férrea, implacável 
quando se tratava 
de defender o bem e 
castigar o mal, pos-
suía um coração ma-

ternal, sempre disposto a acolher, per-
doar e animar no caminho da virtude.

Entretanto, alguém se aborrecia 
com essa situação…

Luta contra a “nova Jezabel”

Há quem tenha comparado Drah-
omira à perversa Jezabel, que na sua 
sanha “massacrou os profetas do Se-
nhor” (I Rs 18, 4). Com efeito, essa 
mulher odiava o Cristianismo e es-
tava disposta a tudo para restaurar 
a religião pagã de seus ancestrais… 
Qual serpente à espreita do momen-
to adequado para atacar, esperava 
uma oportunidade para desatar todo 
o seu furor. 

A ocasião chegou com a prema-
tura morte de seu bom marido Vra-
tislau, no ano 921, durante uma ba-
talha contra os húngaros. Iniciou-se 

então a mais árdua das provas pelas 
quais passou Santa Ludmila, verda-
deiro enfrentamento entre o Cristia-
nismo e o paganismo. Em tal embate, 
o príncipe deste mundo, simbolizado 
por Drahomira, desafiava insolente-
mente Nosso Senhor Jesus Cristo na 
pessoa de sua amada e fiel seguido-
ra Ludmila.

Como Venceslau não possuía ain-
da idade para subir ao trono, Drah-
omira apoderou-se das rédeas do 
governo e, já sem o freio do espo-
so, deu livre curso a seu implacável 
ódio. Decretou o fechamento das 
igrejas e a suspensão dos serviços li-
túrgicos, proibiu todos os sacerdo-
tes e professores cristãos de instruir 
o povo, depôs dos cargos públicos 
os magistrados católicos e, por fim, 
anunciou que os pagãos tinham o di-
reito de matar os cristãos, mas es-
tes não podiam tirar a vida de seus 
agressores, nem sequer em legítima 
defesa.

Santa Ludmila, reclusa no seu pa-
lácio em Tetín, em nenhum momen-
to deixou-se abater pela dura realida-
de. Com admirável astúcia, manteve-
-se resoluta e serena, dando continui-
dade à formação de seu neto. 

Mas Drahomira sabia bem qual 
era a árvore da qual provinham os 
melhores frutos do Catolicismo no 
ducado e queria extirpá-la pela raiz. 

Foi então que plane-
jou minuciosamente 
uma sinistra insídia.

Martirizada aos 
pés do altar

Podemos imagi-
nar a santa duque-
sa recolhida nos 
seus aposentos, es-
pecialmente pen-
sativa numa manhã 
que despontava ra-
diosa. À maneira de 
cenas, passavam-lhe 
pela mente todas as 
batalhas, todas as 

Drahomira sabia 
bem qual era a  
árvore da qual 
provinham os frutos 
do Catolicismo no 
ducado e queria 
extirpá-la pela raiz

À esquerda, Drahomira paga os assassinos de Santa Ludmila;  
à direita, estes diante da santa duquesa e do pequeno Venceslau -  

Ilustrações da Crônica de Dalimil, século XIV
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Com sabedoria 
o jovem duque 
restabeleceu a ordem 
em seus domínios,  
tornando-se 
um modelo de 
monarca cristão 

graças, cada uma das vitórias que 
o Altíssimo lhe concedera na glo-
riosa missão de conquistar almas 
para Ele. Entretanto, sentia que 
Deus pedia-lhe algo mais, um últi-
mo passo, um holocausto supremo 
com o qual coroasse a sua militân-
cia neste mundo.

Pensava nisso quando, de repen-
te, ouviu passos apressados, porém 
discretos, que se aproximavam. Era 
um emissário de muita confiança 
que lhe trazia notícias alarmantes: 
estavam tramando a morte dela. 
Com isto, compreendeu tudo. Ti-
nha dedicado toda a sua vida à luta 
aqui na terra, agora iria oferecer a 
Deus a morte, para continuar bata-
lhando do Céu. 

Assim, empregou o tempo que 
lhe restava em desfazer-se por com-
pleto dos bens desse mundo, pagan-
do com generosidade aos criados os 
serviços prestados e distribuindo as 
demais riquezas aos pobres. 

Certa tarde daquele ano de 921 
– segundo alguns autores, um sá-
bado, 15 de setembro; na opinião 
de outros, o domingo, dia 16 –, 
Santa Ludmila confessou-se e entrou 
na capela do castelo, onde manteve-
-se prostrada por algum tempo dian-
te do altar. Recebeu a Sagrada Eu-
caristia e permaneceu em profunda 
oração. Enquanto renovava seu ofe-
recimento ao Senhor, irromperam 
no recinto dois assassinos, pagos por 
Drahomira, os quais descarregaram 
todo seu furor sobre a Santa, enfor-
cando-a com seu próprio véu. Assim 
recebeu a palma do martírio essa in-
trépida dama, à idade de sessenta e 
um anos. 

Grande regozijo apoderou-se da 
nova Jezabel; porém, não durou mui-
to. A duquesa-mártir foi sepulta-
da perto do castelo em Tetín, e não 
tardou em espalhar-se a fama de sua 
santidade. Junto ao túmulo, muitos 
milagres começaram a ocorrer. Via-
-se sobre ele uma forte luminosida-
de e, à noite, um perfume se espar-

gia pelo entorno. Era como que a voz 
do Céu lembrando a imortalidade de 
Deus, enchendo de fé os bons e ater-
rorizando os maus. 

Reflexo da Rainha do Céu  
e da terra

Tendo atingido a idade necessá-
ria, São Venceslau assumiu o gover-

no da Boêmia. Um de seus primei-
ros atos como soberano foi exilar 
sua mãe e seu irmão mais novo – 
Boleslau, de mesma índole que 
a progenitora – a uma província 
afastada, e promover um grandio-
so translado dos restos de sua avó à 
Igreja de São Jorge, em Praga.

Conta-se que foi o próprio Deus 
quem Se encarregou de vingar o 
sangue desta sua tão predileta com-
batente: certo dia Drahomira pas-
sava perto de um local onde havia 
mandado executar inúmeros cris-
tãos, quando o solo se abriu e ela foi 
engolida viva.

O jovem duque dedicou-se com 
afinco ao restabelecimento da or-
dem tumultuada pelos anos de des-
potismo da sanguinária Drahomi-
ra, alcançando tanto êxito nessa ta-
refa, por sua sabedoria e prudência, 
que em pouco tempo transformou-
-se num modelo de monarca cris-
tão. Seu nome atravessa os séculos 
nimbado de glória, proclamando o 
quanto o Senhor não defraudou as 
esperanças daquela que o formara 
para a luta como verdadeira mãe! 
Assim, o exemplo da santa pa-

droeira do povo boêmio reflete na 
História o brilho d’Aquela que, ten-
do-Se como humilde “escrava do Se-
nhor” (Lc 1, 38), confiou nos altíssi-
mos desígnios de Deus a ponto de ser 
coroada como Rainha do Céu e da 
terra, dos Anjos e dos homens, tor-
nando-Se para os infernos “temível 
como um exército em ordem de bata-
lha” (Ct 6, 4)! ²

Estátua equestre de São Venceslau,  
por Josef Václav Myslbek, Praga

1 BENEŠ, Vladimír (Ed.). Legenda о sva-
tém Václavovi. Praga: Bonaventura, 2008, 
p.12.

2 SÃO JOÃO PAULO II. Discurso aos Bis-
pos da Tchecoslováquia em visita “ad limi-
na”, 11/3/1982.

3 CROISSET, SJ, Juan. Año Cristiano. Bar-
celona: Librería Religiosa, 1854, v.IX, 
p.539.

4 Idem, ibidem.



Em abril de 1930, 
São Maximiliano 
Kolbe avistou as 
cerejeiras em flor e  
as cabanas de  
bambu de Nagasaki

Miguel de Souza Ferrari
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O jardim de Maria, O jardim de Maria, 
que nada pôde destruirque nada pôde destruir
Das brumas do inverossímil, surgiu na  Das brumas do inverossímil, surgiu na  
Terra do Sol Nascente um belo jardim, fundado  Terra do Sol Nascente um belo jardim, fundado  
para dar a Nossa Senhora, não flores deste mundo,  para dar a Nossa Senhora, não flores deste mundo,  
mas almas para o seu Reino.mas almas para o seu Reino.

que pensaria o superior de 
um convento franciscano 
na Polônia se um de seus 
frades lhe manifestasse o 

desejo de partir em missão para o Ja-
pão, a fim de pregar o Evangelho aos 
orientais? A princípio, poderia até to-
mar com naturalidade a proposta. E 
se o subalterno acrescentasse o plano 
de publicar uma revista católica em ja-
ponês – sem saber, até aquele momen-
to, uma única palavra desse idioma 
nem ter à disposição um tradutor – e 
de fundar, não um simples convento, 
mas uma verdadeira cidade consagra-
da a Maria Imaculada, com o intuito 
de produzir um movimento de con-
versões em massa? E se, ademais, an-
tes de se avaliar as possibilidades para 
a realização de tal projeto, o religioso 
declarasse não ter conhecido algum 
naquelas terras nem os meios mate-
riais necessários, mas apenas o auxí-
lio de Deus? “Loucura!”, responderia 
sem dúvida o superior. 

Mas… e se o frade fosse São Ma-
ximiliano Kolbe? Neste caso, deve-
ria então se ajoelhar e dar graças a 
Nossa Senhora, certo de ter sido Ela 

quem suscitara tão nobre desejo na 
alma daquele varão! 

Com efeito, em 1917 o Santo já ha-
via criado na Polônia, seu país natal, 
a Milícia da Imaculada, associação 
cujo objetivo era a conversão dos pe-
cadores e a santificação de todos, bem 
como, em 1922, a revista Cavaleiro da 
Imaculada, uma publicação de iní-
cio simples, mas que chegou a atingir 
a tiragem de um milhão de exempla-
res. Também fundara, em 1927, a Nie-
pokalanów – Cidade da Imaculada –, 
convento franciscano que não parava 
de crescer. 

Visando fazer o mesmo na Terra 
do Sol Nascente, ele procurou o pa-
dre provincial, Frei Czupryk, o qual 
levou a consulta aos outros superio-
res. No dia 17 de janeiro de 1930 o 
projeto foi aprovado, e São Maximi-
liano partiu para o Japão.

Começa o apostolado no Japão

Tendo passado antes por Lour-
des e Lisieux, a fim de pedir auxílio a 
Nossa Senhora e Santa Teresinha do 
Menino Jesus, no dia 24 de abril de 
1930 o Pe. Kolbe e outros dois frades 
avistaram as cerejeiras em flor e as 
cabanas de bambu de Nagasaki.

Dirigiram-se então à catedral, a 
fim de ter com o Bispo local, Dom 
Hayasaka, que os recebeu com muita 
cordialidade. O prelado via com óti-
mos olhos a chegada dos missioná-
rios, entre outros motivos, porque a 
cadeira de Filosofia do seminário es-
tava vacante e o Pe. Kolbe era doutor 
nessa disciplina. Apresentava-se as-
sim a oportunidade perfeita: o Bispo 
conseguiria suprir as necessidades 
de seu professorado, enquanto o san-
to franciscano encontraria auxiliares 

O



Parecia impossível 
que os seus projetos 
chegassem a bom 
termo, mas a 
realidade se mostrou 
bem diferente...
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na tradução de seus artigos para o ja-
ponês!

A primeira habitação dos três fra-
des foi um precário casebre próximo à 
catedral, no qual entravam mosquitos 
e chuva durante o verão, vento e neve 
no inverno. A isso se somavam muitas 
outras dificuldades: a comida orien-
tal lhes causava náuseas; a saúde do 
Pe. Kolbe, havia muito abalada pela 
tuberculose, estava pior do que nun-
ca; não sabiam ainda a língua nipôni-
ca nem os costumes do país; escassos 
eram seus recursos financeiros. 

Parecia impossível que seus pro-
jetos chegassem a bom termo, mas a 
realidade era bem diferente. As gran-
des obras sobrenaturais precisam ter 
na sua base muitos sofrimentos acei-
tos com resignação, e os três “cavalei-
ros da Imaculada” eram os homens de 
fé chamados a lançar os sólidos fun-
damentos daquele empreendimento. 

Tendo decidido publicar o primei-
ro número da revista ainda em maio – 
a menos de um mês de sua chegada a 
Nagasaki –, rezaram incessantemente 
e suas preces não tardaram a ser ou-
vidas: um católico abastado da cida-
de obsequiou-lhes com uma comple-
ta e moderna tipografia. Outras pes-
soas também fizeram doações ou 
ofereceram ajuda. Um japonês me-
todista prontificou-se a transpor do 
latim para seu idioma os artigos que 
São Maximiliano escrevia e, a tal pon-

to se encantou com aqueles escritos, 
que se converteu à Igreja Católica e 
ingressou na Milícia da Imaculada!

Assim, no mês previsto saiu a lume 
a primeira edição do Mugenzai no Sei-
bo no Kishi – O Cavaleiro de Nossa Se-
nhora Imaculada, com dez mil exem-
plares de tiragem e, apesar das mui-
tas dificuldades, a revista foi crescen-
do ao longo do ano. São Maximiliano 
decidiu então começar a segunda par-
te de seu plano.

O Jardim da Imaculada 

Os recursos de que dispunha para 
comprar o terreno da futura “Cida-
de da Imaculada” não permitiam ao 
Pe. Kolbe adquirir aquele que lhe pa-
recesse mais conveniente. Isso o obri-
gou a voltar sua atenção para os ar-

redores de Nagasaki, onde os preços 
eram mais acessíveis.

Sua escolha recaiu sobre o subúr-
bio de Hongochi, nas encostas do 
Monte Hikosan, onde estava à venda 
uma propriedade de cinco hectares. 
Apesar de afastado, o lugar oferecia 
uma vista panorâmica de Nagasaki 
que chegava até o mar, pois se encon-
trava num nível mais alto.

A “cidade” começou a ser cons-
truída: uma casa de madeira, uma 
capela, um pavilhão para as máqui-
nas de edição, uma cabine elétrica 
central e uma grande sala, onde se 
faziam as reuniões e se ministravam 
aulas de catecismo aos japoneses. Fi-
nalmente, a 6 de maio de 1931 os mis-
sionários puderam transferir-se defi-
nitivamente para a nova Mugenzai no 
Sono, poética expressão que significa 
Jardim da Imaculada. Mais um sonho 
havia se realizado!

Logo se manifestou a eficácia 
apostólica do “louco da Imaculada”: 
à época, havia no Japão cem mil ca-
tólicos, e a revista possuía uma tira-
gem mensal de cinquenta mil exem-
plares, o que a tornava o maior perió-
dico católico do país!

Numerosas conversões se ope-
raram. Certo dia, por exemplo, ba-
teu às portas da Mugenzai no Sono o 
superior de um mosteiro budista de 
Kyoto. Este, impressionado com a 
vida dos missionários, convidou Frei 

À esquerda, uma das primeiras edições do “Cavaleiro da Imaculada” em japonês;  
ao centro, São Maximiliano com outros religiosos e seus alunos japoneses; à direita, escritório do prior do  
convento de Nagasaki. Na página anterior, floração de cerejeira no Parque Fukonato (Japão)
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Martírio e pureza

aimundo Kolbe nasceu a 8 de 
janeiro de 1894, em Zdúnska 

Wola, na Polônia. Criança exemplar, 
aos doze anos teve uma visão: con-
templou a Santíssima Virgem, que lhe 
oferecia duas coroas, uma vermelha 
e outra branca, para que escolhesse. 
A vermelha simbolizava o martírio, 
e a branca, a pureza. O jovem decidiu 
aceitar as duas. Teve assim a clara no-
ção de qual seria o seu destino.

Ingressou na Ordem dos Francis-
canos e, em 1910, professou os votos, 
recebendo o nome de Maximiliano. 
Em 1917 fundou a Milícia da Imacu-
lada, voltada para conversão dos pe-
cadores e divulgação da devoção à 
Santíssima Virgem. Publicou inúme-
ros artigos para defesa da Fé, em vá-

rios idiomas. Desenvolveu seu apos-
tolado na Polônia, Japão e Índia.

Em 17 de fevereiro de 1941, São 
Maximiliano foi preso e transporta-
do para o campo de concentração de 
Auschwitz. Em julho deste ano, um 
dos prisioneiros fugiu e o chefe do 
campo resolveu condenar dez outros 
cativos à morte por inanição, como 
vingança pelo acontecido. Entre es-
tes estava um pai de família chamado 
Francisco Gajowniczek. Vendo que 
ele lamentava a sorte de sua esposa e 
filhos, São Maximiliano se ofereceu 
para morrer em seu lugar. 

Como após duas semanas sem 
comida nem bebida o Santo ainda 
se encontrava vivo, aplicaram-lhe 
uma injeção letal. Assim o homem 

de Deus recebeu a coroa vermelha 
do martírio.

Foi canonizado pelo Papa João 
Paulo II a 10 de outubro de 1982. 
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Nas fotos: 1 - entrada do campo de concentração de Auschwitz; 2 - fachada do bloco 11; 3 - corredor do mesmo bloco;  
4 e 5 - dormitórios dos prisioneiros; 6 - cela em que morreu São Maximiliano Kolbe

são maXimiliano maria KolBe

Pintura representando São Maximiliano 
em Auschwitz, com as coroas da  

pureza e do martírio na mão



Muitas vezes o 
Senhor permite que 
aconteçam fatos 
incompreensíveis aos 
olhos dos homens, 
nos quais esconde-se 
um desígnio divino
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1 Cf. RICCIARDI, OFM Conv, Antônio. 
Beato Massimiliano Maria  Kolbe. Roma: 
Edizioni Agiografiche, 1971, p.188; 
 LORIT, Sergio C. 16670 Quem era? 
São Paulo: Cidade Nova, 1966, p.121.
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À esquerda, a nuvem produzida pela bomba atômica paira sobre Nagasaki; ao centro, momento da explosão;
à direita, estado em que ficou a Catedral de Nagasaki

Maximiliano a visitar sua comunida-
de. O Santo aceitou e levou a luz da 
Fé àquele lugar: antes de ele se reti-
rar, seu anfitrião disse-lhe que, dora-
vante, não aceitaria mais ninguém no 
mosteiro que não estivesse disposto 
a conhecer e amar Maria, a Mãe de 
Deus!

Intacto em meio  
à explosão atômica

Infelizmente, o Pe. Kolbe não 
pôde continuar por muito tempo sua 
ação benéfica junto aos orientais: em 
1936 foi obrigado a deixar o Japão, 
a fim de cuidar de sua fundação na 
Polônia. E não mais voltaria a esse 
país… Preso por três meses pelos 
nazistas em 1939 e detido novamen-
te em fevereiro de 1941, no dia 14 de 
agosto deste mesmo ano ele morreu 
no campo de concentração de Aus-
chwitz, oferecendo sua vida para sal-
var outro prisioneiro, pai de família, 
e em holocausto a Deus para maior 
êxito do seu apostolado.

São Maximiliano faleceu jus-
to na época em que um grande peri-
go ameaçava destruir tudo o que ele 
havia realizado: a Segunda Guerra 
Mundial. Na Polônia, todos os mem-
bros da Milícia da Imaculada tiveram 
de se dispersar, para que os nazistas 

não os prendessem. Alguns também 
foram mortos, unindo-se ao seu fun-
dador na glória celeste.

No Japão, a situação tornou-se 
muito delicada: a Milícia não havia 
ainda tomado suficiente força para re-
sistir às dificuldades ocasionadas pela 
guerra e, ademais, via-se órfã sem o 
amparo do Pe. Kolbe. Contudo, os 
frades não abandonaram a Mugen-
zai no Sono e continuaram fazendo o 
apostolado que lhes era possível. 

No dia 9 de agosto de 1945, po-
rém, adveio um desastre que parecia 
capaz de acabar com todas as espe-
ranças: a explosão da bomba atômica 
na cidade de Nagasaki, onde os dis-
cípulos do Pe. Kolbe realizavam seu 
apostolado…

Tudo estava acabado? De modo 
algum! Deus escreve certo por linhas 
tortas, diz o provérbio. Muitas vezes 
o Senhor permite que aconteçam fa-
tos incompreensíveis aos olhos dos 
homens, os quais, por algum desíg-
nio misterioso, parecem ir contra os 
próprios planos d’Ele. Entretanto, os 
Santos e os profetas conseguem dis-
cernir algo desses arcanos divinos, 
embora não lhes seja dado ver com 
clareza todas as suas consequências. 

Protegido da onda expansiva da 
explosão atômica não só pelo Monte 
Hikosan, mas sobretudo por seu fun-
dador, o Jardim da Imaculada ficou 
intacto: apenas alguns vidros quebra-
dos, sem dano algum aos seus mora-
dores!1 Vê-se que a escolha do ter-
reno para Mugenzai no Sono, cator-
ze anos antes, não consistiu em algo 
meramente natural: a mão de Deus 
providenciou aquele lugar para que, 
mesmo com a destruição de Naga-
saki, a obra do “louco da Imacula-
da” se mantivesse de pé. Até os nos-
sos dias! ²



Santas… misérias!

“D
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Lorena Mello da Veiga Lima

Deus não tira as misérias, mas santifica o miserável. Dessa 
maneira, a obra da graça brilha mais do que se ela incidisse 
sobre alguém isento de defeitos.

eus nunca vai me aten-
der?” É uma pergun-
ta que de vez em quan-
do surge impetuosa em 

nosso interior, especialmente nos pe-
ríodos em que rogamos com mais in-
sistência para sermos limpos de nos-
sas misérias. Vemo-nos livres de al-
gum mal, e logo se levanta mais um 
em nosso horizonte; ou, pior ainda, 
esforçamo-nos por vencer um defeito 
e, mal obtida a vitória, nos damos con-
ta da existência de vários outros. Para 
agravar o quadro, no convívio diário 
também comprovamos que os demais 
se encontram em situação parecida…

Afinal de contas, Deus atende ou 
não a esse nosso pedido?

Ensina-nos a doutrina católica que 
tudo quanto pedimos na oração, o To-
do-Poderoso no-lo concede, desde 
que concorra para o nosso bem, cuja 
culminação é a glória eterna no Paraí-
so.1 Ora, na maior parte dos casos, um 
grande mal nos seria feito se a Provi-
dência Divina nos libertasse de nossas 
misérias e fraquezas.

Como?! Parece absurdo, mas não é.

Auxílio para não sermos 
ingratos a Deus

Para melhor entender o primei-
ro pressuposto de tal afirmação, re-

corramos a um exemplo doméstico. 
Imaginemos que uma mãe quisesse 
preparar para sua filha uma extraor-
dinária festa, em comemoração de 
sua entrada na faculdade. Ela con-
vida os amigos da moça, esmera-se 
na arrumação da casa e, em segredo, 
prepara deliciosos pratos.

Na data marcada, a jovem se de-
para com a maravilhosa surpresa. A 
progenitora também tem um sobres-
salto; porém, desagradável. Sua filha 
simplesmente não se serve de nada 
do que ela havia aprontado. Sem ape-
tite, faz pouco caso do carinho da-
quela que tanto a ama.

Tal atitude não seria uma enorme 
ingratidão?

Já no Evangelho, encontramos 
uma antípoda dessa jovem: os  coxos, 
pobres, aleijados e cegos chama-
dos pelo homem rico para a sua fes-
ta (cf. Lc 14, 21), os quais se servi-
ram fartamente de todas as iguarias, 
mostrando que, quanto mais indi-
gente é o convidado, mais cumulado 
de dádivas será.

De modo análogo, se nossas la-
cunas físicas ou espirituais fossem 
preenchidas por completo, correría-
mos o risco de enganosamente julgar 
atendidas as nossas necessidades e 
logo esqueceríamos de buscar a fonte 

da água viva, o distribuidor dos dons 
celestes, o único que, de fato, pode 
saciar nossos anseios: Deus. E, como 
a jovem inapetente, facilmente cai-
ríamos num abismo mais terrível que 
o pecado: a falta de reconhecimento 
para com o Altíssimo. 

Um cego que passa a ver 
sem nervo óptico…

Ora, o desacerto ao fazer nossas 
súplicas não será motivo para que 
Deus deixe de nos conceder sua gra-
ça. Se é verdade que Ele sempre nos 
atenderá superando nossos critérios 
humanos e medíocres, também é cer-
to que edificará, sobre o charco das 
mazelas, indestrutíveis castelos!

Uma pequena história poderá nos 
ajudar a compreender melhor esse 
segundo ponto de nossas considera-
ções.

De um virtuoso casal nasceu um 
filho havia muito esperado, ao qual 
os pais não pouparam nenhuma mos-
tra de afeto. Contudo, os meses se 
passaram e eles notaram algo de es-
tranho com seu rebento. Levaram-
-no ao médico e o diagnóstico foi de-
salentador: a criança era cega, pois 
não tinha o nervo óptico; muda, por-
que nasceu sem cordas vocais; surda, 
por lhe faltar o canal auditivo. Deso-
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lados, ambos se perguntavam o que 
poderiam fazer, mas o especialista 
sentenciou: “Não há solução!”

De volta à casa, o ânimo dos pie-
dosos progenitores mantinha-se de 
pé, porque uma coisa não lhes faltava: 
fé. Deitando o filho em seu colo, o pai 
lhe impôs as mãos na cabeça, e os dois 
esposos, com os olhos cheios de espe-
rança, fitaram o Céu e rogaram a cura 
de seu amado pequenino.

De imediato a criança assumiu 
reações diferentes. Cruzaram-se os 
olhares dos três e esboçou-se um ino-
cente sorriso nos lábios pueris. Con-
victos do milagre alcançado, os pais 
só puderam exclamar: “Filho!” Ao 
que o bebê respondeu com um sono-
ro “Pá!”

Deus, que é Pai, é também Filho e 
Amor. Ele ouvira com agrado a ora-
ção daqueles pais e prontamente os 
atendera.

Sem deixar-se tomar pela dúvida, 
o casal correu de regresso ao médi-
co para confirmar a intervenção di-
vina. O resultado os surpreendeu: o 
menino enxergava sem nervo ótico, 
falava sem cordas vocais, escutava 
sem canal auditivo. Era uma crian-
ça-milagre!

A graça realizará maravilhas 
de santidade em nós

Esse hipotético caso ilustra um 
pouco a realidade daqueles a quem 
Deus santifica. A graça atua na alma, 
a qual se orna de dons espirituais; 
porém, os defeitos não são extirpa-
dos de imediato, nem cessam as lu-
tas ou as investidas diabólicas. Em 
suma, Deus não tira as misérias, mas 
santifica o miserável. 

Dessa maneira, a obra sobrenatu-
ral torna-se mais evidente, brilhan-
do com maior fulgor do que se inci-
disse sobre alguém isento de falhas. 
Assim se explicam os sofrimentos de 
tantos Santos que, embora vivessem 
de modo edificante, entregavam-se 
a penitências e preces, derramando 
lágrimas e rogando aos Céus  forças 

não só para enfrentar as adversida-
des exteriores, mas sobretudo para 
vencer a si próprios.

Uma afirmação de São Paulo bem 
o prova: “Para que a grandeza das re-
velações não me levasse ao orgulho, 

foi-me dado um espinho na carne, 
um anjo de Satanás para me esbofe-
tear e me livrar do perigo da vaidade” 
(II Cor 12, 7). Não parece estranho 
Satanás livrar da vaidade? Deus usa 
do mal para tirar um bem, como des-
creve à continuação o Apóstolo: “Três 
vezes roguei ao Senhor que o apartas-
se de mim. Mas Ele me disse: ‘Basta-
-te minha graça, porque é na fraqueza 
que se revela totalmente a minha for-
ça’” (II Cor 12, 8-9a).

Quiçá por esse motivo Maria San-
tíssima, em Lourdes, tenha realiza-
do curas semelhantes à da criança de 
nossa história e, para simbolizar tal 
verdade, Nosso Senhor Jesus Cris-
to tenha querido permanecer com 
suas gloriosas chagas após a Ressur-
reição.

A alegria de ser miserável

O importante é não desanimarmos 
quando nos depararmos com nos-
sas misérias, por mais reiteradamen-
te que elas se manifestem; nem, de 
modo algum, capitularmos no com-
bate contra o demônio, o mundo e a 
carne.

Precisamos ter paciência e dedi-
cação, certos de que, se revestidos de 
confiança, a graça nunca deixará de 
atuar em nós. Maria Santíssima não 
é Senhora das obras inacabadas e, 
por seu intermédio, Deus haverá de 
realizar maravilhas em nós, pobres 
estropiados que esperam em sua oni-
potência paternal. 

Dessa forma, com propriedade 
poderemos bradar em uníssono com 
todos os justos da História: “Prefi-
ro gloriar-me das minhas fraquezas, 
para que habite em mim a força de 
Cristo. Eis por que sinto alegria nas 
fraquezas, nas afrontas, nas necessi-
dades […]. Porque, quando me sinto 
fraco, então é que sou forte” (II Cor 
12, 9b-10)! ²

1 Cf. CCE 2738-2741.

Sagrado Coração de Jesus -  
Basílica de Ars-sur-Formans (França)

Deus não deixa 
de nos conceder 
sua graça; Ele 
sempre nos atenderá 
superando nossos 
critérios humanos 
e medíocres



A recompensa  
daqueles que sabem  

“gritar ainda mais alto”

A

Pedi a Da. Lucilia 
que interviesse. 
Resultado: em 
pouco tempo obtive 
a implementação 
do direito líquido e 
certo que eu requeria

38      Arautos do Evangelho · Setembro 2021

Elizabete Fátima Talarico Astorino

Da. Lucilia tem contornado situações complicadas e resolvido 
problemas humanamente insolúveis, atendendo às súplicas de 
todos quantos pedem com fé sua intercessão, pois Deus pode 
realizar o impossível!

o ouvir o barulho da mul-
tidão que se aproximava, o 
cego começou a bradar: “Je-
sus, Filho de Davi, tem pie-

dade de mim!” Muitos em volta se as-
sustaram, e alguns o repreenderam 
rudemente, para que se calasse. Mas, 
em vão, pois o miserável homem gri-
tava ainda mais forte… E, como prê-
mio de sua constância e confiança no 
poder de Deus, ouviu as palavras de 
Nosso Senhor: “Vê! Tua fé te salvou”. 
E logo ele começou a enxergar (cf. Mc 
10, 46-52).

Episódios como os de Bartimeu, 
o cego de Jericó, se multiplicam em 
nossos dias e, por mais que ultima-
mente se procure exaltar apenas a 
 ciência e a técnica, a fé no poder di-
vino tem alcançado numerosas curas 
físicas e espirituais. 

Sim, embora o rebuliço e o ateís-
mo do mundo moderno se esforcem 
por abafar as manifestações de fé, 
inúmeros devotos encontram na ma-
ternal proteção de Da. Lucilia for-
ça e coragem para “gritarem ainda 
mais alto” com incessantes súplicas 
e orações.

“Pedi que me livrassem 
desse diagnóstico”

Almejando dar seu testemunho so-
bre esse constante auxílio de Da. Lu-
cilia, Leilane Mara Portes Alves Car-
panez, professora e psicóloga residen-
te em Juiz de Fora (MG),  relata-nos 
uma significativa graça recebida por 
intermédio dessa generosa senhora.

Tendo se casado em outubro de 
2018, ela e seu esposo não tardaram 
a perceber sinais de problemas opos-

tos ao seu desejo de ter filhos. Numa 
penosa situação em que sentia do-
res muito fortes, enjoo e mal-estar, 
Da. Leilane procurou assistência mé-
dica. 

Relata ela: “Suspeitando tratar-
-se de uma endometriose – doença 
autoimune que causa dores e infer-
tilidade –, a médica receitou alguns 
remédios e solicitou uma ressonân-
cia magnética para averiguar possí-
veis aderências decorrentes da enfer-

Prof. Edson Sampel segurando seu 
quadrinho de Dona Lucilia
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Senti-me acolhida, 
sabendo que 
Da. Lucilia me  
amparava e 
intercedia por mim 
junto a Deus e a 
Nossa Senhora
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midade. Foi um momento de muita 
aflição, no qual pedi a Nossa Senho-
ra e a Da. Lucilia para que me livras-
sem desse diagnóstico; ou, se me fos-
se necessário enfrentar essa doença, 
me dessem forças, porque sozinha eu 
não aguentaria”.

“Ela me amparava  
e intercedia por mim”

Não demorou muito para Da. Lei-
lane se convencer de que seu pedido 
fora ouvido:

“Ao participar da Santa Missa, na 
hora da Comunhão senti fortemente 
Nossa Senhora me dizer: ‘Fica tran-
quila minha filha, Eu estou cuidando 
de tudo’. E por três vezes, em lugares e 
momentos diferentes, encontrei uma 
foto de Da. Lucilia, como que me di-
zendo: ‘Estou contigo’. Senti-me aco-
lhida, sabendo que ela me amparava 
e intercedia por mim junto a Deus e a 
Nossa Senhora”.

Pouco tempo depois, Da. Leilane 
recebeu uma inesperada confirma-
ção de que fora plenamente atendi-
da em suas preces: “Quando eu me-
nos esperava, surgiu a suspeita de 
gravidez, impossibilitando-me inclu-
sive de fazer a ressonância magnéti-
ca já marcada. Assim, no mesmo dia 
agendado para a ressonância, reali-
zei o exame de ultrassom e pude ou-
vir o coração do nosso bebê batendo. 
Hoje, estou muito feliz pelas graças 
recebidas. Mesmo com diversas difi-
culdades no início da gestação, tinha 
a certeza de que Da. Lucilia estava e 
está comigo”.

“Supliquei que Da. Lucilia 
interviesse pela minha causa”

Também o Prof. Edson Luiz Sam-
pel, docente da Faculdade de Direi-
to Canônico São Paulo Apóstolo, da 
Arquidiocese de São Paulo, escreve-
-nos a fim de relatar mais dois bene-
fícios recebidos por intermédio dessa 
bondosa senhora:

“Eu precisava de uma certidão do 
INSS. Por vários motivos, o proce-
dimento demorava bastante, mesmo 
depois da interposição de um man-
dado de segurança. Quando supli-
quei que Da. Lucilia, do Céu, inter-
viesse pela minha causa, a resposta 
veio no dia seguinte. Avisaram-me 
que o INSS expediria logo a certidão. 
Mais tarde, ousei pedir a Da. Luci-
lia que o encaminhamento da referi-
da certidão ocorresse o mais rapida-

mente possível. Resultado: em pou-
quíssimo tempo obtive a implemen-
tação do direito líquido e certo que 
eu requeria”.

“A partir de amanhã, você 
não terá mais febre”

Desejoso de que também outros 
fossem objeto da proteção de Da. Lu-
cilia, o Prof. Edson decidiu solicitar 
sua intercessão para obter a recupera-
ção da saúde da namorada de seu so-
brinho, que estava hospitalizada com 
problemas renais gravíssimos e tinha 
uma febre que nunca cedia. Eis seu 
testemunho:

“Contou-me meu sobrinho que 
esteve no hospital certa senhora, em-
pregada e amiga antiga da família, 
homônima da genitora de Dr. Plinio, 
e disse o seguinte à moça: ‘A partir 
de amanhã, você não terá mais febre; 
fique tranquila’. E, de fato, a namo-
rada de meu sobrinho não teve mais 
febre. Maravilhoso, não é?! Outra 
Da. Lucilia levou à moça a boa notí-
cia da graça divina!”

Assim, o Prof. Edson habituou-se 
a pedir a ajuda dessa maternal senho-
ra, invocando-a sempre no final de 
uma das dezenas de seu Rosário. Pois, 
como afirma no artigo Dona Lucilia, 
mãe de Dr. Plinio, rogai por nós!, publi-
cado no site da Sociedade Brasileira 
de Canonistas, “Dona Lucilia ofertou 
amor e solicitude igualmente aos que 
a fustigaram. No Céu, amorosamen-
te socorrerá a nós outros, viandantes 
que lhe requestam algum auxílio”.1

“Da. Lucilia, fazei  
que um homem honesto 
encontre a carteira”

Da. Roseli Gaviolli, de São Carlos 
(SP), impressionada pela solicitude e 
rapidez de Da. Lucilia em atender ao 
seu pedido, dá-nos um singelo teste-
munho da graça recebida no primei-
ro dia de sua novena.

Seu marido, Sr. Marcos, saiu de 
casa com a carteira cheia de dinhei-
ro, documentos e cartão de crédito. 

Da. Leilane com sua filha



Chorando de emoção, 
ela lhe comunicou 
que a carteira havia 
sido recuperada. 
Da. Lucilia tinha 
resolvido tudo de 
forma inesperada! 

40      Arautos do Evangelho · Setembro 2021

Era o dia de pagar as contas. Entrou 
tranquilo no banco e só quando esta-
va diante do caixa percebeu que a car-
teira não estava mais no seu bolso… 
Como ele a perdera? Onde? 

Aturdido por ver-se privado de 
todo o valor arrecadado por ele e a 
esposa para suprir as despesas da fa-
mília, retornou pelo mesmo cami-
nho, numa pouco esperançosa ten-
tativa de reaver a carteira perdida. 
Depois de muito procurar e nada 
achar, ligou para Da. Roseli e, qua-
se chorando, contou-lhe o que suce-
dera. Esta acendeu imediatamen-
te uma vela para Da. Lucilia e supli-
cou: “Da. Lucilia, faça com que um 
homem honesto encontre a carteira e 
nos devolva!”

Enquanto isso, o Sr. Marcos, sem 
saber bem o que fazer, parou num 
posto da Polícia Militar, pensando 
que era a delegacia, e disse à poli-
cial que ali estava de plantão: “Estou 
muito aflito porque perdi minha car-
teira. Vim fazer o boletim de ocor-
rência…”

A policial logo se dispôs a ajudá-
-lo. Explicou-lhe todas as providên-
cias que deveria tomar, a começar 
pelas duas mais urgentes: ir ao ban-
co e cancelar o cartão de crédito e, 
em seguida, fazer o boletim de ocor-
rência.

“Da. Lucilia já  
havia resolvido tudo de 
forma inesperada”

Contudo, para aumentar ainda 
mais a aflição do Sr. Marcos, nada 
transcorreu como ele esperava. Na 
agência bancária, depois de aguar-
dar um bom período na fila, desco-
briu que para cancelar o cartão era 
necessário digitar uma senha… Algo 
que ele nem sabia que existia. Na de-
legacia, idêntica decepção: após lon-
go tempo de espera para ser atendi-
do, informaram-lhe que o boletim de 
ocorrência só pode ser feito por in-
ternet, outra coisa da qual ele não ti-
nha noção.

Não encontrando meio algum de 
remediar o ocorrido, que colocava 
sua família em difícil situação finan-
ceira, o Sr. Marcos voltava desani-
mado para casa quando, a meio ca-
minho, recebeu um telefonema de 
sua esposa. Chorando de emoção, 
ela lhe comunicou que a carteira ha-
via sido recuperada. Da. Lucilia ti-
nha resolvido tudo de forma inespe-
rada! 

Da. Roseli nos descreve o aconte-
cido: “Um homem que passava por 
aquela rua pegou a carteira precisa-
mente na hora em que uma enxur-
rada ia molhá-la. Chegando à sua 
casa, abriu-a e leu no cartão de crédi-
to: Marcos Gaviolli. Recordando-se 
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Da. Roseli Gaviolli e seu esposo, Sr. Marcos;  
ao lado, a carteira deste que foi recuperada

de que já 
ouvira esse 
nome, perguntou à 
sua filha se conhecia alguém chama-
do Gaviolli. Ela respondeu que tinha 
uma colega com esse sobrenome; li-
gou então para ela, que é minha so-
brinha, e esta logo entrou em conta-
to comigo”.

Em pouco tempo a carteira esta-
va de novo nas mãos do casal, com 
todo o seu conteúdo. Só após a ex-
plicação da esposa, o Sr. Marcos en-
tendeu o motivo pelo qual não con-
seguira cancelar o cartão nem fa-
zer o boletim de ocorrência, que in-
validaria automaticamente todos os 
seus documentos: Da. Lucilia não 
permitira.

Pôde assim a família Gaviolli con-
firmar o quanto Da. Lucilia está dis-
posta a socorrê-los a todo momento, 
contornando jeitosamente qualquer 
drama ou problema para atender a 
uma curta prece dirigida a ela. 

Uma viagem sob a proteção de  
uma maternal senhora

Também Natália da Conceição 
Oliveira, de Belém do Pará, grata pela 



Da. Natália recorreu 
à maternal ajuda 
de Da. Lucilia, 
pedindo-lhe para 
resolver o problema 
das multas e da 
apreensão do veículo
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1 LUIZ SAMPEL, Edson. Dona Lucilia, 
mãe de Dr. Plinio, rogai por nós! In: https://
www.infosbc.org.br.

Uma biografia de Da. Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira, escrita por  
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, e editada pela Libreria Editrice Vaticana.

Disponível em: https://lumencatolica.com.br/product/liv-dona-lucilia-2-edicao/

Dona Lucilia

constante proteção de Da. Lucilia, es-
creve-nos para relatar a graça alcan-
çada numa situação de apuro pela 
qual passou durante uma viagem com 
sua família:

“Fomos parados na estrada por 
uma viatura da Polícia Federal. O po-
licial aproximou-se e disse que o con-
dutor do veículo havia cometido uma 
infração: fez ultrapassagem na faixa 
dupla. Pediu a habilitação e o docu-
mento do carro. Em seguida disse que 
a habilitação estava em ordem, mas o 
documento do carro estava vencido. 
Ficamos muito surpresos, pois achá-
vamos que o período de pagamento 
do licenciamento não havia chegado. 
Pedimos-lhe então para verificar isso 
no sistema. Mas o vencimento do veí-
culo foi confirmado e, com isso, tínha-
mos duas infrações: ultrapassar em li-
nha contínua e estar com o documen-
to vencido. O policial se retirou e foi 
até a base, provavelmente conversar 
com o superior”.

Nessa difícil situação, Da. Natália 
não encontrou melhor solução do que 
recorrer à maternal ajuda de Da. Lu-
cilia, pedindo-lhe para resolver o pro-
blema das multas e, sobretudo, o da 
apreensão do veículo. E narra como 
foi prontamente atendida:

“Começamos a rezar a Da. Luci-
lia e, quando o policial voltou, o ines-

perado aconteceu. Ele estava com ou-
tra fisionomia… Comunicou que per-
doaria a primeira infração e acres-
centou que podíamos seguir viagem, 
mas que, quando chegássemos ao 
nosso destino, tínhamos de pagar o 
quanto antes o licenciamento, pois 
ele faria o monitoramento do veí-
culo para confirmar esse pagamen-
to.  Desejou-nos boa viagem com um 
sorriso no rosto. Continuamos nossa 
viagem sem multa, sem penalidades, 
sem nada de ruim”.

*      *      *
Desse modo, inúmeras almas – a 

exemplo do cego de Jericó – têm en-
frentado a “multidão que os repreen-
de para que se calem”, “gritando ain-
da mais alto” diante das aflições e di-
ficuldades, recorrendo ao maternal 
socorro de Da. Lucilia. E essa bondo-
sa senhora tem contornado situações 
complicadas e resolvido problemas 
humanamente insolúveis, atenden-
do às súplicas de todos quantos pe-
dem com fé sua intercessão, pois Deus 
pode realizar o impossível! ²

Da. Natália dentro do veículo  
com suas filhas
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Chile – Com o desejo de favorecer as famílias mais necessitadas, especialmente atingidas pelas consequências da 
pandemia de COVID-19, irmãos missionários arrecadaram caixas de alimentos e rosários para serem distribuídos 

aos fiéis da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, localizada na comuna de Independencia, em Santiago.

Fo
to

s:
 P

ed
ro

 B
el

tr
án

Fo
to

s:
 G

ia
nl

uc
a 

S
ig

no
ril

e

Itália – No dia 16 de julho, os Arautos do Evangelho foram convidados para abrilhantar a Solene Eucaristia 
celebrada pelo Patriarca de Veneza, Mons. Francesco Moraglia. O evento foi organizado pela Arquiconfraria de 

Santa Maria do Monte Carmelo, na igreja dedicada a esta invocação mariana.
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Paraguai – Como todos os quartos domingos do mês, no dia 27 de junho houve Missa no Santuário de Nossa 
Senhora dos Milagres de Caacupé, padroeira do país, presidida por um sacerdote arauto e com a presença do coro 

e orquestra da instituição. Ao término da cerimônia, celebrou-se o rito da bênção e aspersão da água.
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Brasil – Arautos da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) arrecadaram cestas básicas para entregar na 
Comunidade Estrada Pedra Negra, localizada no distrito de Ibitioca. Além da ajuda material, o sacerdote presente 

abençoou os moradores, dispensando-lhes o insubstituível auxílio sobrenatural.
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Peru – Tomando as devidas precauções, os arautos da nação andina visitaram diversos hospitais para levar aos 
enfermos o consolo da presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Entre os muitos lugares 

visitados, encontra-se a Clínica Padre Luis Tezza, das filhas de São Camilo, em Lima.
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Espanha – As cerimônias da Comunhão reparadora do primeiro sábado do mês continuam a ser realizadas 
mensalmente pelos Arautos do Evangelho na Real Colegiata de San Isidro, em Madri. Membros dos ramos 

masculino e feminino, assim como cooperadores da entidade, participam no cerimonial.
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Missa em Rito Hispano-Mozárabe  
é celebrada na Solenidade 
de São Tiago

Teve lugar na Catedral de Sala-
manca, no dia 25 de julho, Solenidade 
do Apóstolo São Tiago, a celebração 
da Santa Missa segundo o Rito His-
pano-Mozárabe. Esta Liturgia era a 
forma peculiar com que os primeiros 
cristãos da província romana da His-
pânia celebravam sua Fé nas ações li-
túrgicas mais comuns, tanto a Euca-
ristia quanto os demais Sacramentos e 
o Ofício Divino.

Até então, o cabido da catedral ce-
lebrava nesse rito apenas a Liturgia do 
I Domingo do Advento e da Quares-
ma. A partir de agora, sempre será ce-
lebrada em Rito Mozárabe a Soleni-
dade do Padroeiro da Espanha.

tra  objetos de veneração e culto, senão 
contra a própria Religião.

O último ato de vandalismo reli-
gioso ocorreu na Igreja de Nossa Se-
nhora das Mercês, onde uma mu-
lher não identificada destruiu as ima-
gens de Nossa Senhora das Graças 
e de Santa Teresinha do Menino Je-
sus, instaladas na área externa desde 
a inauguração do templo, em 1937. 
As imagens, de pouco mais de meio 
metro de altura, foram derrubadas 
e arrastadas, batendo violentamen-
te contra o chão, até serem completa-
mente destruídas.

O pároco, Pe. Frank Schwarz, la-
mentou o ocorrido, comentando que 
tudo isso é desolador, pois fatos como 
este estão se tornando cada vez mais 
frequentes: os ataques contra igre-
jas católicas e lugares de culto têm se 
dado em série.

Dez religiosas polonesas 
assassinadas por tropas 
soviéticas serão beatificadas

Decorridos setenta e seis anos do 
acontecido, dez religiosas polonesas 
da Congregação de Santa Isabel, as-
sassinadas por resistirem à violência 
e outras atrocidades cometidas por 
soldados soviéticos no fim da Segun-
da Guerra Mundial, serão beatifica-
das como mártires. 

A porta-voz da congregação, 
Ir. Jozefa Krupa, comentou que esse 
ato mostrará como a coragem e a de-
voção estão vinculadas à santidade. 
O fato produziu um arroubo de ale-
gria espiritual em todas as religiosas.

O historiador Jan Zaryn, diretor 
do Instituto Polaco para o Legado do 
Pensamento Nacional Roman Dmo-
wski e Ignacy Jan Paderewski, disse 
que essa beatificação massiva desta-
cará um período histórico pouco co-
nhecido, recordando os terríveis so-
frimentos que enfrentaram as Or-
dens Religiosas durante a presença 
do exército soviético na Polônia.

Em agosto de 1954 foram fecha-
dos 323 conventos na região ociden-

tal do país, sob a campanha deno-
minada Operação X2, com mais de 
1.300 religiosas detidas por milícias 
armadas e levadas para campos de 
trabalho forçado, desprovidos de ele-
tricidade e onde grassava a tubercu-
lose.

Uma declaração da Congregação 
de Santa Isabel afirma que as dez 
mártires já haviam sido reconhecidas 
como tal desde o momento de sua 
morte, segundo atesta uma carta de 
sua Superiora-Geral, Madre Mathil-
dis Kuttner, escrita em 1946.

Imagens destruídas na 
Diocese do Brooklyn

A Diocese do Brooklyn, em Nova 
York, abriga por volta de 1,5 milhão 
de católicos, e conta com 187 paró-
quias e 213 igrejas. Em julho passado 
ela publicou um comunicado afirman-
do que, diante dos ataques que vêm 
sofrendo seus templos, pede a Cristo 
Jesus que converta os corações des-
sas pessoas que atentam não só con-

Novos sacerdotes 
ordenados no Vietnã

No dia 25 de julho, foram orde-
nados trinta e quatro novos sacer-
dotes vietnamitas, que serão envia-
dos como missionários para onde o 
Senhor os chamar, a fim de anun-
ciar e testemunhar o Evangelho. “É 
um dia de grande alegria, um dia de 
grande bênção na Diocese de Vinh”, 
comentou o Bispo, Dom Alphonso 
Nguyen Huu Long, que presidiu a 
cerimônia.

Em sua homilia, o prelado recor-
dou que esse momento de felicida-
de vivido em sua diocese ocorre num 
período de grande sofrimento em 
muitas partes do mundo, decorren-
te da pandemia de COVID-19. Se-
gundo afirmou, esses novos presbí-
teros  serão como o Bom Samaritano, 
levando cuidados e misericórdia aos 
corações feridos. Explicou também 
que os sacerdotes são escolhidos por 
Jesus para trabalhar em sua vinha, e 
no mundo de hoje não é fácil encon-
trar jovens dispostos a dar sua vida 
para servir ao próximo, em lugares di-
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fíceis e perigosos. Contudo, o Senhor 
continua a chamá-los para levar a se-
mente da fé, da esperança e da carida-
de aos irmãos em dificuldade.

Por fim, o Bispo exortou os recém-
-ordenados a sempre dedicarem suas 
vidas ao serviço e à glória de Deus, 
sem se preocupar pelo lugar em que 
viverão, zelando apenas para que as 
almas se entreguem a Ele.

O Santo Cálice da Última Ceia  
foi salvo por três vezes

O Santo Cálice utilizado por 
Nosso Senhor Jesus Cristo para a 
instituição da Sagrada Eucaristia, 
na Última Ceia, é venerado na Ca-
tedral de Valência, Espanha, desde 
o século XV. Com a invasão das tro-
pas napoleônicas, no século XIX, 
esta preciosa relíquia sofreu sério 
risco de ser destruída ou desapare-
cer, tendo sido salva heroicamente, 
por três vezes, pelo Pe. Pedro Vi-
cente Calbo.

Este valoroso sacerdote narrou as 
peripécias dos traslados da precio-
sa relíquia em um manuscrito hoje 
conservado no Arquivo da Catedral 
de Valência. Ele foi cuidadosamen-
te estudado durante cinco anos, jun-
to com outros documentos, por César 
Evangelio, dando origem ao livro Sal-
vamentos del Santo Cáliz en la guerra 
de la Independencia. Valencia-Alican-
te 1809-1810.

O autor destacou recentemente à 
Aciprensa que existe algo de providen-
cial e de prodigioso no fato de que o 
Santo Cálice tenha sobrevivido a tan-
tas vicissitudes: tormentas, momentos 
de grave perigo e, inclusive, enfrenta-
mentos com as tropas francesas.

Salesianos completam 125 anos 
de presença no Paraguai

Em julho passado foram celebra-
dos os 125 anos da chegada ao Para-
guai dos primeiros quatro filhos es-
pirituais de São João Bosco, prove-
nientes de Montevidéu, no Uruguai, 
iniciando a presença da Congrega-
ção Salesiana no país.

Tudo começou com uma carta en-
viada por Mons. Luís Lasagna ao pri-
meiro sucessor de Dom Bosco, o Bea-
to Miguel Rua, dizendo-lhe que o Pa-
raguai era terra suspirada por muitos 
corações salesianos e que era um vas-
to campo para o Céu e para o labor 
da congregação. Tal pedido foi aco-
lhido pelo superior como uma inspi-
ração profética, tendo sido enviados, 
em 23 de julho de 1896, os primeiros 
membros da Ordem. Mons. Lasagna 
não pôde ser enviado, por ter faleci-
do tragicamente no Brasil alguns me-
ses antes.

A partir de então, os desejos apos-
tólicos de Dom Bosco tornavam-se 
realidade nesse país platino. A cente-
nária tarefa iniciada pelos primeiros 

salesianos, com as bênçãos de Deus 
e a intercessão de Maria Auxiliado-
ra, produziu muitos frutos: a congre-
gação se encontra hoje em nove cida-
des do Paraguai e conta com quator-
ze instituições educativas.

Reaberta igreja construída por  
ocasião da histórica 
Batalha dos Guararapes

O Arcebispo de Olinda e Recife, 
Dom Fernando Saburido, celebrou, 
a princípios de julho, uma Missa So-
lene por ocasião da reabertura da 
Igreja de Nossa Senhora da Concei-
ção dos Militares, que permaneceu 
fechada para restauração por quase 
quinze anos.

O prelado ressaltou a beleza do 
edifício e afirmou ser uma graça tê-lo 
de volta, para o bem da religiosidade e 
da cultura pernambucana. A igreja foi 
construída pela Irmandade dos Mili-
tares logo após a histórica Batalha dos 
Guararapes, no século XVIII, e está 
tombada pelo Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional desde 1938.



Perseguido por um olhar

E
Valery Dayan Montenegro López
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história para Crianças... ou aDultos Cheios De fé?

Mal sabia Marco que eles não eram os únicos a planejar 
um furto. Alguém também arquitetava um “ataque” de 
maior sucesso.

ra festa da Natividade de 
Maria. Marco, um menino 
muito bagunceiro, desobe-
diente e de temperamento 

difícil – sobretudo depois de ficar ór-
fão –, não queria assistir Missa e ca-
minhava de má vontade para a igreja.

Ao entrar, soltou a mão da tia e 
adiantou-se para conseguir um ban-
co, pois não queria ficar de pé durante 
o Santo Sacrifício, como já lhe acon-
tecera outras vezes. Terminada a ce-
lebração, segundo o costume, todo o 

povo aproximou-se do altar levando 
as crianças para serem abençoadas. 
Dona Bianca também quis conduzir 
o sobrinho, mas este saiu correndo e 
perdeu-se no meio da multidão.

Após alguns instantes, Marco 
percebeu que se encontrava em meio 
a pessoas desconhecidas, sozinho e 
desprotegido. O coitado começou a 
chorar e caminhava sem saber qual 
rumo seguir. Então seus olhos pou-
saram na imagem de Nossa Senho-
ra, e uma grande graça o fez contem-

plar o misericordioso e mater-
nal olhar de Maria. Lembrou-
-se dos carinhos e afagos de sua 
mãe terrena, mas compreendeu 
quão superior era o amor da Ra-
inha do Universo.

O pequeno ficou paralisado, 
secou as lágrimas e sua alma se 
encheu de suave doçura e de uma 
alegria que ele não sabia conter. 
Ao mesmo tempo, uma voz inte-
rior lhe prometia: “Marco, meu 
filhinho, tu sempre estiveste no 
meu Coração e sempre estarás 
n’Ele! Confia em Mim, nunca te 
abandonarei! Entrega-me teu co-
ração e serás feliz, eis meu único 

Após a Missa, Marco saiu correndo e 
perdeu-se no meio da multidão.

pedido”. Consequentemente, o meni-
no sentiu-se totalmente atraído por 
aquela Dama e experimentou como 
o amor de Nossa Senhora preenche o 
vazio de qualquer coração.

Uma década se passou e Marco 
atingiu os dezessete anos; estava às 
portas da maturidade. Infelizmente, 
ele não seguiu o bom caminho, e os 
princípios cristãos não criaram raí-
zes em sua alma. Tornou-se um ban-
dido atrevido: juntou-se a más com-
panhias, fez parte de duas quadri-
lhas e cometeu vários roubos. Assim, 
distanciava-se mais e mais d’Aquela 
Mãe que tanto o amava.

Nas vésperas da festa da Nativi-
dade de Maria, Marco e seus com-
parsas decidiram assaltar uma das 
mansões mais ricas da cidade. Estu-
daram minuciosamente o que deve-
riam ou não deveriam fazer para o 
roubo obter pleno êxito.

Mal sabia Marco, porém, que eles 
não eram os únicos a planejar um 
furto. Alguém também arquite-
tava um “ataque” de maior 
sucesso.

Na manhã do dia 
seguinte Marco 
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dirigiu-se ao local, mas um pressen-
timento estranho o atormentava. Sua 
consciência o acusava, fazendo-o 
compreender que, se cometesse esse 
pecado, ele se tornaria um verdadei-
ro bandido, sem volta atrás. Um cas-
tigo tremendo o esperaria se entras-
se por tão mau caminho. Tais pensa-
mentos lhe tiravam a paz. No entan-
to, continuou seu rumo.

Em determinado momento, depa-
rou-se com a seguinte cena: viu um 
débil ancião ser assaltado por dois 
bandidos que lhe eram desconheci-
dos. Marco sentiu pena do pobre ve-
lho, achou injusto o que lhe estava 
acontecendo e foi defendê-lo, dan-
do uma grossa surra nos assaltantes. 
O fato fê-lo notar como é feio ser la-
drão, e o peso de consciência aumen-
tou ainda mais… 

O idoso agradeceu, dizendo: “Que 
a Santíssima Virgem te recompense e 
proteja, acompanhando-te por onde 
quer que vás”. Ao escutar tais pala-
vras, Marco sorriu timidamente. Na 
verdade, ele reconhecia sua maldade 
e julgava-se indigno da proteção de 
Maria. Contudo, seguiu seu trajeto…

Quando chegou ao local do rou-
bo – já sem vontade de lá estar – sur-
preendeu-se ao ver seus “amigos” 
postos contra a parede pelos guardas. 
Tomado de medo, fugiu. Um dos po-
liciais percebeu a sua estranha rea-
ção e foi prendê-lo, pois deduzia: “É 

bem provável que ele faça parte des-
se grupo de malfeitores”. A per-

seguição estendeu-se por al-
guns quarteirões.

Marco corria desespe-
radamente. Passou em 

frente a uma igreja 
e teve a ideia de 

ali entrar para 

esconder-se. Na sacristia, viu que ha-
via alguns paramentos… Não fez ou-
tra coisa senão vestir um e, fingindo-
-se de padre, ajoelhar-se na capelinha 
lateral, pondo-se a “rezar”.

Enquanto recuperava o fôlego, le-
vantou a cabeça, e aconteceu o que 
ele não esperava: suas vistas outra vez 
pousaram naquele olhar que anos an-
tes lhe causara tanto encanto: o de 
Maria Santíssima.

Imediatamente, as lágrimas lhe 
correram pelo rosto. Sentiu um gran-
de arrependimento por suas faltas, 
deu-se conta de que não era feliz co-
metendo crimes e viu como seu cora-
ção estava vazio. Cheio de contrição, 
pediu à Celeste Senhora que deitas-
se sua misericórdia sobre ele, miserá-
vel filho.

Suas vistas outra vez pousaram naquele olhar que anos antes  
lhe causara tanto encanto: o de Maria Santíssima!

Ficou um bom tempo em dedica-
das súplicas – e dessa vez verdadeiras 
– até que notou não haver mais peri-
go. Retirou a casula e buscou um pa-
dre para confessar-se. Voltou nova-
mente à capelinha e fez a promessa 
de que entregaria a Maria Santíssi-
ma seu coração, consagrando-Lhe a 
vida.

E assim foi que Marco passou de 
ser um pernicioso bandido a um fer-
voroso monge.

Tenhamos sempre a certeza de 
que Nossa Senhora nos ama como 
se fôssemos seus filhos únicos e está 
constantemente à espera de que Lhe 
entreguemos nossos corações para 
transformá-los. Deixemo-nos amar 
por Ela, e Ela será “a nossa recom-
pensa demasiadamente grande”. ²
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Os santOs de cada dia  _________________________  setembrO
1. Beata Juliana de Collalto, aba-

dessa (†1262). De família nobre, 
vestiu o hábito beneditino aos 
doze anos. Fundou o Mosteiro de 
São Brás, em Veneza, do qual foi 
abadessa.

2. Santo Agrícola, Bispo (†c. 700). 
Após levar vida monástica na 
Ilha de Lérins, França, sucedeu 
São Magno à frente da Diocese 
de Avignon.

3. São Gregório Magno, Papa e 
Doutor da Igreja (†604 Roma). 

Santa Febe. Piedosa auxiliar 
do Apóstolo Paulo em Cêncris, 
Grécia, mencionada por ele na 
Epístola aos Romanos.

4. São Moisés, profeta. Escolhido 
por Deus para libertar o povo de 
Israel da opressão no Egito e con-
duzi-lo à Terra Prometida.

5. XXIII Domingo do Tempo 
Comum.

São Pedro Nguyen Van Tu, 
presbítero e mártir (†1838). 
Sacerdote dominicano que con-
tinuou exercendo seu ministério 
clandestinamente durante a per-
seguição no Vietnã.

6. Santa Bega, monja (†c. 660). 
Renunciou ao casamento com 
um príncipe norueguês para 
entrar na vida monástica. Fundou 
um mosteiro em Saint Bees, 
Inglaterra.

7. Beata Eugênia Picco, vir-
gem (†1921). Religiosa da 
Congregação das Pequenas 
Filhas dos Sagrados Corações 
de Jesus e de Maria que, após 
ser professora e mestra de 
noviças, foi escolhida como 
Superiora-Geral. Morreu de 
tuberculose óssea em Parma, 
Itália.

8. Natividade de Nossa Senhora.
Beato Frederico Ozanam, lei-

go (†1853). Italiano de nascimen-
to, fundou com mais seis com-
panheiros a Sociedade de São 
Vicente de Paulo. Faleceu em 
Marselha, França, numa viagem 
de regresso à Itália.

9. São Pedro Claver, presbítero 
(†1654 Cartagena - Colômbia).

Beata Maria Eutímia, vir-
gem (†1955). Religiosa da 
Congregação das Irmãs da 
Misericórdia, serviu a Deus na 
pessoa dos enfermos duran-
te a Segunda Guerra Mundial. 
Faleceu em Münster, Alemanha.

10. São Nemésio, mártir (†251). 
Denunciado como cristão ao 
Imperador Décio, foi torturado e 
queimado.

11. São Daniel (ou Deiniol) Wyn, 
Bispo (†c. 584). Primeiro Bispo 
de Bangor, no País de Gales.

12. XXIV Domingo do Tempo 
Comum.

Santíssimo Nome de Maria.
São Guido, peregrino 

(†c. 1012). Após percorrer por 
sete anos os Lugares Santos, 
regressou a Anderlecht, Bélgica, 
onde morreu piedosamente.

13. São João Crisóstomo, Bispo e 
Doutor da Igreja (†407 Comana -  
Turquia).

Santo Amado de Remiremont, 
presbítero e abade (†c. 629). 
Governou sabiamente a abadia 
do Mont Habend, na região dos 
Vosges, França, por ele fundada 
junto com São Romarico.

14. Exaltação da Santa Cruz. 
Beato Cláudio Laplace, 

presbítero e mártir (†1794). 
Foi encarcerado num navio em 
Rochefort, onde morreu de 
inanição, durante a Revolução 
Francesa.

15. Nossa Senhora das Dores.
Beato Rolando de Médicis, 

anacoreta (†1386). Viveu por 
vinte e seis anos em um bosque, 
onde observou estrito silêncio, 
numa vida extremamente 
austera.

16. São Cornélio, Papa (†252 
Civitavecchia), e São Cipriano, 
Bispo (†258 Cartago), mártires.

Santa Eufêmia, virgem 
e mártir (†c. 303). Suportou 
cruéis suplícios até a morte, em 
Calcedônia, atual Turquia.
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Santa Isabel e São Zacarias,  
detalhe do Nascimento e imposição 

do nome de São João Batista,  
por Sano di Pietro - Metropolitan 

Museum of Art, Nova York
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Os santOs de cada dia  _________________________  setembrO
17. São Roberto Belarmino, Bispo e 

Doutor da Igreja (†1621 Roma).
Santa Hildegarda de Bingen, 

virgem (†1179). Religiosa do mos-
teiro do Monte São Ruperto, em 
Bingen, Alemanha, proclama-
da Doutora da Igreja pelo Papa 
Bento XVI.

18. Santa Ariadne, mártir. 
Executada nos primeiros tempos 
do Cristianismo na Frígia, atual 
Turquia.

19. XXV Domingo do Tempo 
Comum.

São Januário, Bispo e mártir 
(†séc. IV Pozzuoli - Itália).

Beata Francisca Cualladó 
Baixauli, virgem e mártir 
(†1936). Simples costureira, reci-
tava o Rosário e participava da 
Eucaristia diariamente. Foi fuzi-
lada em Benifaió, Espanha.

20. Santos André Kim Tae-gon, 
presbítero, Paulo Chong Ha-sang 
e companheiros, mártires (†1839-
1867 Coreia). 

Beata Maria Teresa de 
São José, virgem (†1938). 
Fundadora da Congregação das 
Irmãs Carmelitas do Divino 
Coração de Jesus. Faleceu em 
Sittard, Holanda.

21. São Mateus, Apóstolo e 
Evangelista.

São Quadrato, apologis-
ta (†séc. II). Discípulo dos 
Apóstolos. Segundo a tradi-
ção, congregou a Igreja disper-
sa e apresentou ao Imperador 
Adriano um livro em defesa da 
Religião cristã.

22. Santa Salaberga, abadessa 
(†c. 664). Narra-se que foi curada 
da cegueira por São Columbano e 
encaminhada ao serviço de Deus 
em Laon, França.

23. São Pio de Pietrelcina, presbítero 
(†1968 San Giovanni Rotondo -  
Itália).

São Zacarias e Santa Isabel, 
pais de São João Batista, 
Precursor do Messias.

24. Beata Colomba Gabriel, aba-
dessa (†1926). Vítima de calú-
nias, deixou o cargo de abadessa 
do mosteiro beneditino de Lviv, 
Ucrânia, e viajou para Roma, 
onde fundou a Congregação das 
Irmãs Beneditinas da Caridade.

25. Santos Paulo, Tatta e seus filhos, 
mártires (†séc. IV). Família de 
Damasco, Síria, composta por 
pai, mãe e quatro filhos, foram 
presos e torturados até a morte, 
por serem cristãos.

26. XXVI Domingo do Tempo 
Comum.

Santos Cosme e Damião, már-
tires (†séc. III Ciro, Síria).

São Gedeão. Varão eleito da 
tribo de Manassés, foi juiz em 
Israel e, recebendo do Senhor 
o sinal do orvalho no velo de lã, 
com a fortaleza de Deus destruiu 
o altar de Baal e libertou o povo 
hebreu dos seus inimigos.

27. São Vicente de Paulo, presbítero 
(†1660 Paris).

Santa Hiltrudes, virgem 
(†d. 800). Consagrou-se a Deus e 
passou a levar vida eremítica jun-
to ao mosteiro de Liesseis, do 
qual seu irmão era abade. 

28. São Venceslau, mártir (†929/935 
Stara Boleslav - República 
Tcheca).

São Lourenço Ruiz e compa-
nheiros, mártires (†1633-1637 
Nagasaki - Japão).

Santa Lioba, virgem (†c. 782). 
Parente de São Bonifácio, colabo-
rou com ele na evangelização da 
Alemanha. Foi abadessa do mos-
teiro de Tauberbischofsheim.

29. São Miguel, São Gabriel e 
São Rafael, Arcanjos.

Beato Carlos de Blois, leigo 
(†1364). Sendo duque da Bretanha, 
desejou entrar na Ordem 
Franciscana, mas, constrangido a 
reivindicar o principado, suportou 
com firmeza de ânimo as tribula-
ções da prisão e foi morto em com-
bate junto de Auray, França.

30. São Jerônimo, presbítero e 
Doutor da Igreja (†420 Belém -  
Palestina). 

Beata Felícia Meda, abadessa 
(†1444). Religiosa clarissa superio-
ra do Mosteiro de Santa Úrsula, 
em Milão, e do Mosteiro Corpus 
Domini, de Pesaro, Itália.
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São Gregório Magno - Igreja 
de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro e Santo Afonso, 
Montevidéu
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Excelente remédio contra os dramas da vida, a Excelente remédio contra os dramas da vida, a 
admiração eleva nossas almas ao amor dos benefícios admiração eleva nossas almas ao amor dos benefícios 
que o Senhor outorgou aos outros, os quais iluminam que o Senhor outorgou aos outros, os quais iluminam 
como estrelas a noite escura de nossas provações.como estrelas a noite escura de nossas provações.

em conhecida é a obra em conhecida é a obra 
Noite escuraNoite escura de São João  de São João 
da Cruz, na qual ele da Cruz, na qual ele 
explica o processo de explica o processo de 

purificação das imperfeições da purificação das imperfeições da 
alma, “dispondo-a para a união de alma, “dispondo-a para a união de 
amor com Deus”.amor com Deus”.11 Mas creio que o  Mas creio que o 
mestre da vida espiritual não se mestre da vida espiritual não se 
importará se, nestas páginas, em importará se, nestas páginas, em 
lugar de desenvolver seu sublime lugar de desenvolver seu sublime 
pensamento, considerarmos pensamento, considerarmos 
brevemente um assunto conexo.brevemente um assunto conexo.

A “noite escura” descrita A “noite escura” descrita 
pelo místico carmelita pode se pelo místico carmelita pode se 

apresentar terrível, à semelhança apresentar terrível, à semelhança 
do castigo infligido aos egípcios: do castigo infligido aos egípcios: 
“Trevas tão espessas que se “Trevas tão espessas que se 
possam apalpar” (Ex 10, 21). possam apalpar” (Ex 10, 21). 
Mesmo nessas circunstâncias, Mesmo nessas circunstâncias, 
cabe-nos manter um estado cabe-nos manter um estado 
de espírito sereno, confiante e de espírito sereno, confiante e 
seguro, certos de que jamais será seguro, certos de que jamais será 
abandonado quem espera no abandonado quem espera no 
auxílio do Céu. É o que afirma o auxílio do Céu. É o que afirma o 
próprio Santo: “Tomando Deus tua próprio Santo: “Tomando Deus tua 
mão, Ele te guia às escuras como mão, Ele te guia às escuras como 
a um cego”; “por ir às escuras, a um cego”; “por ir às escuras, 
[a alma] não só não anda perdida, [a alma] não só não anda perdida, 

mas muito premiada, pois vai mas muito premiada, pois vai 
ganhando as virtudes”.ganhando as virtudes”.22

Ora, por mais que a meta da Ora, por mais que a meta da 
provação esteja clara – a plena provação esteja clara – a plena 
união de amor com o Senhor –, união de amor com o Senhor –, 
os meios sempre serão árduos e os meios sempre serão árduos e 
carregados de perplexidades. Como, carregados de perplexidades. Como, 
então, seguir adiante em tão difícil então, seguir adiante em tão difícil 
conjuntura?conjuntura?

Quando o sol já se pôs e a Quando o sol já se pôs e a 
generalidade dos homens descansa generalidade dos homens descansa 
a fim de preparar-se para a a fim de preparar-se para a 
próxima jornada, um véu negro próxima jornada, um véu negro 
envolve o firmamento. Ainda que envolve o firmamento. Ainda que 

Ir. Maria Beatriz Ribeiro Matos, EPIr. Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP
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À esquerda, região da Grande Nuvem de Magalhães, fotografada pelo telescópio Hubble;  À esquerda, região da Grande Nuvem de Magalhães, fotografada pelo telescópio Hubble;  
à direita, Via Láctea vista sobre os Picos de São Francisco, Arizona (EUA)  à direita, Via Láctea vista sobre os Picos de São Francisco, Arizona (EUA)  
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a lua brilhante não se deixe ver, lá a lua brilhante não se deixe ver, lá 
estarão habitualmente as estrelas estarão habitualmente as estrelas 
a cintilar, indicando o rumo certo. a cintilar, indicando o rumo certo. 
Algo semelhante acontece com os Algo semelhante acontece com os 
filhos da luz, durante a noite escura filhos da luz, durante a noite escura 
da alma: para aqueles que desejam da alma: para aqueles que desejam 
trilhar os caminhos da virtude trilhar os caminhos da virtude 
em meio às trevas deste mundo, em meio às trevas deste mundo, 
admirar as qualidades dos outros admirar as qualidades dos outros 
pode servir de consolo no momento pode servir de consolo no momento 
em que as angústias se intensificam em que as angústias se intensificam 
e pretendem sufocar-nos.e pretendem sufocar-nos.

A admiração dá asas para voar A admiração dá asas para voar 
sobre os obstáculos com leveza e sobre os obstáculos com leveza e 
até com prazer. É ela um excelente até com prazer. É ela um excelente 
instrumento para amenizar os instrumento para amenizar os 
dramas da vida.dramas da vida.

Sempre – repito, sempre! – há Sempre – repito, sempre! – há 
predicados a serem admirados predicados a serem admirados 
nos demais. No entanto, refiro-nos demais. No entanto, refiro-
me, sobretudo, àqueles cujos me, sobretudo, àqueles cujos 
exemplos nos conduzem à exemplos nos conduzem à 
santificação. “Os que tiverem santificação. “Os que tiverem 
sido inteligentes fulgirão como o sido inteligentes fulgirão como o 
brilho do firmamento, e os que brilho do firmamento, e os que 

tiverem introduzido muitos nos tiverem introduzido muitos nos 
caminhos da justiça luzirão como caminhos da justiça luzirão como 
as estrelas, com um perpétuo as estrelas, com um perpétuo 
resplendor” (Dn 12, 3). O próprio resplendor” (Dn 12, 3). O próprio 
Verbo Humanado, estando acima de Verbo Humanado, estando acima de 
qualquer comparação, não duvidou qualquer comparação, não duvidou 
em mostrar sua admiração pela em mostrar sua admiração pela 
generosidade da pobre viúva (cf. Mc generosidade da pobre viúva (cf. Mc 
12, 43-44; Lc 21, 3-4), pela fé do 12, 43-44; Lc 21, 3-4), pela fé do 
centurião romano (cf. Mt 8, 10; centurião romano (cf. Mt 8, 10; 
Lc 7, 9) e pela lealdade de Natanael Lc 7, 9) e pela lealdade de Natanael 
(cf. Jo 1, 47)…(cf. Jo 1, 47)…

““Stella a stella differt in claritateStella a stella differt in claritate  
– uma estrela difere da outra na – uma estrela difere da outra na 
claridade” (I Cor 15, 41). Mais claridade” (I Cor 15, 41). Mais 
uma vez, algo análogo passa com uma vez, algo análogo passa com 
o gênero humano. O Supremo o gênero humano. O Supremo 
Artífice não criou todas as almas Artífice não criou todas as almas 
iguais, mas diversas, cada qual iguais, mas diversas, cada qual 
representando de modo específico representando de modo específico 
alguma perfeição d’Ele próprio; alguma perfeição d’Ele próprio; 
dessa maneira, completam-se em dessa maneira, completam-se em 
harmonia, formando um cenário harmonia, formando um cenário 
incomparavelmente mais formoso incomparavelmente mais formoso 
do que o conjunto dos astros.do que o conjunto dos astros.

Eis o amor único e exclusivo do Eis o amor único e exclusivo do 
Onipotente por seus filhos! Ainda Onipotente por seus filhos! Ainda 
que alguém possa parecer o mais que alguém possa parecer o mais 
miserável dentre os mortais, incapaz miserável dentre os mortais, incapaz 
de qualquer obra boa – e, de fato, do de qualquer obra boa – e, de fato, do 
ponto de vista sobrenatural todos ponto de vista sobrenatural todos 
somos assim! –, para Ele cada um é somos assim! –, para Ele cada um é 
uma magnífica estrela, receptáculo uma magnífica estrela, receptáculo 
de seu infinito amor!de seu infinito amor!

Considerar essa benevolência Considerar essa benevolência 
divina sobre nosso próximo divina sobre nosso próximo 
amenizará os sofrimentos que amenizará os sofrimentos que 
devemos atravessar. Destarte, devemos atravessar. Destarte, 
cônscios de nossas próprias cônscios de nossas próprias 
limitações, a cada estação da limitações, a cada estação da via via 
cruciscrucis individual nossos olhos  individual nossos olhos 
estarão mais capazes de encontrar estarão mais capazes de encontrar 
a Deus em nossos irmãos e a Deus em nossos irmãos e 
irmãs.irmãs. ²

11 SÃO JOÃO DA CRUZ. Noche oscura. L.I,  SÃO JOÃO DA CRUZ. Noche oscura. L.I, 
c.8, n.1. In: c.8, n.1. In: ObrasObras. Burgos: El Monte Car-. Burgos: El Monte Car-
melo, 1929, t.II, p.386.melo, 1929, t.II, p.386.

22 Idem, L.II, c.16, n.7, p.472; n.3, p.470. Idem, L.II, c.16, n.7, p.472; n.3, p.470.
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À esquerda, chuva de meteoros e a Via Láctea sobre o Big Sand Lake, Minnesota (EUA);  À esquerda, chuva de meteoros e a Via Láctea sobre o Big Sand Lake, Minnesota (EUA);  
à direita, vista da Via Láctea sobre o Lago Michigan (EUA)à direita, vista da Via Láctea sobre o Lago Michigan (EUA)



A  atitude de Nossa Senhora du-atitude de Nossa Senhora du-
rante a Paixão de Nosso Senhor rante a Paixão de Nosso Senhor 

constituiu uma grande consolação constituiu uma grande consolação 
 para o Homem-Deus: sua  compaixão  para o Homem-Deus: sua  compaixão 
O fortalecia, suas lágrimas suaviza-O fortalecia, suas lágrimas suaviza-
vam-Lhe o Sagrado Coração, sua fir-vam-Lhe o Sagrado Coração, sua fir-
meza O animava a prosseguir até o meza O animava a prosseguir até o 
fim. N’Ela via a perfeita corres-fim. N’Ela via a perfeita corres-
pondência a tudo o que havia da-pondência a tudo o que havia da-
do à humanidade desde a Encar-do à humanidade desde a Encar-
nação. N’Ela seu Sangue rendia nação. N’Ela seu Sangue rendia 
frutos em plenitude. Mas, so-frutos em plenitude. Mas, so-
bretudo, no Imaculado Cora-bretudo, no Imaculado Cora-
ção de  Maria encontrava re-ção de  Maria encontrava re-
fletida sua própria Paixão! fletida sua própria Paixão! 
Ambos os Corações, que Ambos os Corações, que 
formam um só, foram jun-formam um só, foram jun-
tos cravados na Cruz e ali tos cravados na Cruz e ali 
aguardavam a gloriosa aguardavam a gloriosa 
Ressurreição.Ressurreição.

Mons. João  Mons. João  
Scognamiglio  Scognamiglio  
Clá Dias, EPClá Dias, EP

Nossa Senhora das Nossa Senhora das 
Dores - Casa São Pedro, Dores - Casa São Pedro, 
Mairiporã (SP)Mairiporã (SP)
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