
Número 240 Número 240 
Dezembro 2021Dezembro 2021

Como um pastor, Como um pastor, 
recolherá suas ovelhasrecolherá suas ovelhas



“Foi pela Santíssima 
Virgem Maria que 
Jesus Cristo veio ao 

mundo, e é também por 
Ela que Ele deve reinar 

no mundo”.
São Luís Maria

Grignion de Montfort

Através de um curso online, 
totalmente gratuito, você poderá 
conhecer os encantos de ter por 
amiga a Mãe de Deus!

Participe conosco, são milhares 
de pessoas, dos mais diferentes 
lugares, unidas no mesmo propó-
sito de conhecer Maria Santíssima 
e se consagrar a Ela como escravas 
de amor.

E se você já se consagrou como 
escravo de amor a Maria  e agora 
deseja crescer no conhecimento e 
entrega a Ela, a Plataforma Re-
conquista colocou à sua disposição 
um combo de cursos online sobre 
a espiritualidade mariana:

Pe. Ricardo José Basso, EPPe. Alex Barbosa de Brito, EP Pe. Lucas Garcia Pinto, EP
“Seja íntimo de Nossa  “Seja íntimo de Nossa  
Senhora em apenas 6  Senhora em apenas 6  

simples passos”simples passos”

“Maria Santíssima, o “Maria Santíssima, o 
paraíso de Deus” paraíso de Deus” 

“Fátima 1917, segredos e “Fátima 1917, segredos e 
profecias”profecias”

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

Acompanhe a programação completa dos Arautos
através das redes sociais

Transmissão do Terço e Santa Missa
diariamente às 18h30
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EscrEvEm os lEitorEs

Formação católica para 
toda a Família

Gostaria primeiramente de agra-
decer à revista Arautos do Evange-
lho pela formação católica dedica-
da a toda a família, inclusive àqueles 
que estão na mais tenra idade. Sou 
mãe de quatro filhos e me encanta 
ver como ela consegue elevar o uni-
verso das crianças com cada história 
que apresenta, cultivando nos peque-
nos os desejos mais sublimes de uma 
vida de virtude e santidade. 

A história da edição de novembro 
último, Deus supera as nossas espe-
ranças, muito me impressionou, não 
só por mostrar às crianças que não 
se deve contentar com uma vida me-
díocre, mas também por lembrar aos 
próprios pais a importância de con-
fiar em Nosso Senhor em meio às 
provações que nos purificam para a 
verdadeira vida que Ele quer nos dar. 
O que me encanta a cada história, e 
em especial a deste mês, é a capaci-
dade das autoras de tratarem de te-
mas tão sérios com tanta leveza, ino-
cência e senso do maravilhoso! Nos-
sos filhos gostam muito das histórias. 
Parabéns por terem uma seção da 
Revista dedicada a eles!

Juliana Araújo Ferreira Rosa 
Via revistacatolica.com.br

rainha e mãe de Jesus

Gostei muito do artigo concernen-
te a Maria enquanto Rainha e Mãe 
de Jesus, publicado na edição núme-
ro 233, sob o título O Deus das vin-
ganças está Se aproximando e vai ven-
cer. Ela é nosso vínculo com  Jesus. 
Tudo quanto nos é dado, em oração 
e graças, veio por meio de Maria. Je-
sus não pode recusar sua interces-

são. Cabe-nos, portanto, ter um rela-
cionamento realmente estreito com 
a Rainha Maria. Ela foi concebida 
dentro do plano de Deus para a hu-
manidade. Sem Ela não teríamos a 
salvação que foi dada ao mundo, pelo 
sangue e água derramados para ter-
mos entrada no reino celestial.

Quero receber esta Revista para 
poder refletir sobre esses temas, 
como fez Maria enquanto Jesus esta-
va na terra.

Susan Pouliot 
Via catholicmagazine.news

a revista com que 
mais me identiFico

Gosto muito desta Revista. Den-
tre as outras revistas católicas seme-
lhantes, é com ela que eu mais me 
identifico, por suas matérias como 
o artigo intitulado Perfume que sobe 
até meu trono, de outubro passado. 

Não sabia que posso visualizá-la e 
lê-la pela internet.

Valter Barros Fonseca 
Via revistacatolica.com.br

comentário de dr. plinio 
sobre o santo rosário 

Sempre havia considerado a ora-
ção do Santo Rosário como uma fer-
ramenta para interceder por outra 
pessoa, mas não recordo de me te-
rem dito que, ademais, quem o reza 
também recebe graças para penetrar 
nos seus diferentes mistérios, como 
comenta Dr. Plinio Corrêa de Oli-
veira, em artigo da edição de outu-
bro último. 

Vejo que o Santo Rosário é um ins-
trumento imprescindível para sair-
mos vitoriosos na luta que exige nos-
so caminho de fé, tão cheio de obstá-
culos. Agora entendo melhor o mo-
tivo pelo qual Nossa Senhora insiste 
tanto em que o rezemos. Realmente 
é um instrumento de salvação. Tenha-
mos sempre um Rosário bem perto de 

nossas mãos e de nosso coração, e seja 
ele nosso mais apreciado e valioso or-
namento no dia de nossa morte.

Mayte Huerta Heredero 
Via revistacatolica.org

conFiança no amor do 
sagrado coração de Jesus

Ao iniciarmos a leitura do valioso 
artigo Meditações de um menino so-
bre o Coração de Jesus, da edição nú-
mero 234, com suas riquezas nos de-
talhes, temos nossos corações inva-
didos pelos sentimentos descritos no 
texto.

Cada comentário exposto pela 
alma de um pequenino inocente nos 
traz ainda mais admiração e amor ao 
Sagrado Coração de Jesus, e nos torna 
desejosos de novos propósitos, trans-
bordando-nos de confiança e gratidão 
por seu imenso amor paternal. Tais 
sentimentos são tão fortes que pode-
mos como que apalpá-los, pela sua 
proporção infinita e grandiosa.

Janaína Bueno 
Mairiporã – SP

deus quis Fundar o nosso 
brasil com uma missa

Mais uma vez os Arautos do Evan-
gelho nos brindam com uma Revista 
extraordinária. É difícil escolher qual 
matéria é melhor. Contudo, tocou-me 
mais especificamente o artigo sobre o 
Apóstolo do Brasil, São José de An-
chieta, da edição número 234.

Deus quis fundar o nosso Brasil 
com uma Missa e, se começamos ca-
tólicos, necessariamente terminare-
mos como católicos. Rezemos, por-
tanto, para que a atual e as futuras 
gerações possam ser maximamente 
fiéis a esse desígnio divino, ou seja, 
que nunca nos esqueçamos da nossa 
vocação como nação católica apostó-
lica romana.

Juliano Bongiovanni Passos 
Via revistacatolica.com.br
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Editorial

pós a queda original, a humanidade ficou imersa nas trevas da iniquidade. 
Uma chama, porém, restava nos corações sinceros e retos: a esperança da li-
bertação das garras do demônio. Essa fiel expectativa é bem simbolizada pe-

los pastores de Belém, os quais, como sentinelas de Deus, faziam guarda durante a sa-
grada vigília do Natal.

Com efeito, após um dia extenuante de trabalho, deviam eles vigiar madrugada 
adentro com confiança, para impedir qualquer assalto de ladrões ou de lobos. Mui-
to atentos à observação dos astros, perceberam, entretanto, que o céu cintilava de 
forma inédita naquela noite. Logo lhes apareceu um luminoso Anjo, para comuni-
car a chegada da própria Luz dos homens (cf. Jo 1, 4): “Eis que vos anuncio o Salva-
dor, o Cristo Senhor que acaba de nascer na cidade de Davi” (cf. Lc 2, 10-11). E a ele 
se juntou uma multidão do exército celeste.

Depois de os Anjos – pastores do Céu – cantarem o mais retumbante Glória já 
escutado, os pastores da terra partiram apressadamente, clamando: “Vamos até 
Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou” (Lc 2, 15).

Teriam então os pastores abandonado o seu rebanho? Não, pois eles guardavam 
não só animais, mas também, em seu coração, aquelas célebres palavras do Salmo: 
“O Senhor é meu Pastor, nada me faltará” (22, 1). Confiavam, portanto, que Deus 
cuidaria de suas ovelhas. 

Quando chegaram ao presépio, admiraram-se com a grandeza do Divino Infan-
te e se tornaram como que suas “ovelhas”, pois entreviram que na manjedoura se 
encontrava o Pastor por antonomásia, o Bom Pastor, que os conhecia desde toda 
eternidade e, tendo Se encarnado, dispunha-Se a imolar a própria vida por eles 
(cf. Jo 10, 14-15).

Cristo, por sua vez, quando chama as ovelhas para Si, as envia para a luta, isto é, 
para o meio dos lobos (cf. Mt 10, 16), pois, quando estão inteiramente unidas a Ele, 
nada haverão de temer. Assim, intuindo que o Messias prometido era também Cor-
deiro, e tomados pela força que emanava do contato com o Menino-Pastor, os pas-
tores logo saíram por toda parte glorificando e louvando a Deus (cf. Lc 2, 20), qual 
pastores de almas! Tornaram-se autênticos arautos do Evangelho e “todos os que os 
ouviam, admiravam-se” (Lc 2, 18).

Pois bem, num tempo tão tenebroso quanto o nosso, quando os lobos atacam o 
redil por todos os flancos e os mercenários se mascaram de pastores, também nós 
somos convidados a corrermos confiantes ao encontro do Bom Pastor, certos de 
que Ele nos acolherá com afetos em seu divino regaço e nos protegerá contra as in-
vestidas do inimigo.

Como os pastores de Belém, somos convidados, ademais, a perseverar na con-
fiança até o dia em que o Senhor separará os cabritos de suas ovelhas, e se formará 
um só rebanho, sob o comando de um só Pastor. Então não mais haverá noite, por-
que a Luz de Cristo refulgirá por toda a eternidade (cf. Ap 22, 5). ²

Corramos Com os pastores,  
ao enContro do pastor

Menino Jesus, 
o Bom Pastor - 
Igreja do Santo 
Anjo, Córdoba 
(Espanha)

Foto: Francisco Lecaros



Em Belém,  
tocam-se Céu e terra

“C

6      Arautos do Evangelho · Dezembro 2021

A voz dos PAPAs

Chegou o momento de algum modo esperado por toda 
a humanidade: que Deus viesse cuidar de nós, que o 

mundo fosse salvo e tudo se renovasse.

hegou o dia de Maria dar à 
luz, e teve o seu Filho pri-
mogênito. Envolveu-O em 
panos e recostou-O numa 

manjedoura, por não terem lugar na 
hospedaria” (cf. Lc 2, 6-7). Estas fra-
ses não cessam de tocar os nossos co-
rações. Chegou o momento que o 
Anjo tinha preanunciado em Nazaré: 
“Hás de dar à luz um Filho, ao qual 
porás o nome de Jesus. Ele será gran-
de e chamar-Se-á Filho do Altíssimo” 
(cf. Lc 1, 31-32). Chegou o momento 
que Israel aguardava há muitos sécu-
los, durante tantas horas sombrias – o 
momento de algum modo esperado 
por toda a humanidade, ainda que sob 
figuras confusas: que Deus viesse cui-
dar de nós, que saísse do seu esconde-
rijo, que o mundo fosse salvo e tudo se 
renovasse.

Podemos imaginar com quanto 
cuidado interior, com quanto amor 
Se preparou Maria para aquela hora. 
A breve anotação “envolveu-O em 
panos” deixa-nos intuir algo da santa 
alegria e do zelo silencioso de tal pre-
paração. Estavam prontos os panos, 
para que o Menino pudesse ser bem 
acolhido. Na hospedaria, porém, não 
havia lugar. De algum modo a huma-
nidade espera Deus, a sua proximi-
dade. Mas, quando chega o momen-
to, não tem lugar para Ele. […]

“A quantos O receberam…”
João, no seu Evangelho, fixando-

-se no essencial, aprofundou a breve 
notícia de São Lucas sobre a situação 
de Belém: “Veio para o que era seu, e 
os seus não O acolheram” (1, 11). Isto 
aplica-se antes de mais nada a Be-
lém: o Filho de Davi vem à sua cida-
de, mas tem de nascer num estábulo, 
porque, na hospedaria, não há lugar 
para Ele. Aplica-se depois a Israel: 
o Enviado chega junto dos seus, mas 
não O querem. Na realidade aplica-
-se à humanidade inteira: Aquele por 
quem o mundo foi feito, o Verbo cria-
dor primordial entra no mundo, mas 
não é ouvido, não é acolhido. […]

Graças a Deus, a notícia negativa 
não é a única, nem a última que en-
contramos no Evangelho. Tal como 
encontramos em Lucas o amor de 
Maria, sua Mãe, e a fidelidade de São 
José, a vigilância dos pastores e a sua 
grande alegria, tal como encontra-
mos em Mateus a visita dos doutos 
Magos, vindos de longe, assim tam-
bém João nos diz: “Mas, a quantos 
O receberam, deu-lhes poder de se 
tornarem filhos de Deus” (Jo 1, 12). 
Existem aqueles que O acolhem e 
deste modo, a começar do estábu-
lo, do exterior, cresce silenciosamen-
te a nova casa, a nova cidade, o novo 
mundo. […]

Seu novo trono é a Cruz
Em algumas representações nata-

lícias da Baixa Idade Média e prin-
cípios da Idade Moderna, o estábulo 
aparece como um palácio arruinado. 
Ainda se pode reconhecer a grandeza 
de outrora, mas agora foi à ruína, as 
paredes caíram: tornou-se, isso mes-
mo, um estábulo. Embora não tendo 
qualquer base histórica, esta interpre-
tação, no seu aspecto metafórico, ex-
prime contudo algo da verdade que se 
encerra no mistério do Natal. 

O trono de Davi, para o qual es-
tava prometida uma duração eterna, 
encontra-se vazio. Outros dominam 
sobre a Terra Santa. […] No estábu-
lo de Belém, lá precisamente onde se 
verificara o ponto de partida, reco-
meça a realeza davídica de maneira 
nova: naquele Menino envolvido em 
panos e recostado numa manjedou-
ra. O novo trono, de onde este Davi 
atrairá a Si o mundo, é a Cruz. […] 
Mas é assim mesmo que se constrói o 
verdadeiro palácio davídico, a verda-
deira realeza. […] O poder que pro-
vém da Cruz, o poder da bondade 
que se dá: tal é a verdadeira realeza. 

Festa da criação reconstruída

O estábulo torna-se palácio: é pre-
cisamente a partir deste início que Je-
sus edifica a grande comunidade nova, 
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cuja palavra-chave os Anjos cantam 
na hora do seu nascimento: “Glória a 
Deus nas alturas, e paz na terra aos ho-
mens que Ele ama”, ou seja, homens 
que depõem a sua vontade na d’Ele, 
tornando-se assim homens de Deus, 
homens novos, mundo novo. […]

Cristo não reconstrói um palácio 
qualquer. Veio para restituir à criação, 
ao universo a sua beleza e dignidade: é 
isto que tem início no Natal e faz reju-
bilar os Anjos. A terra é posta de novo 
em ordem pelo fato de ser aberta a 
Deus, de obter novamente a sua ver-
dadeira luz, e, na sintonia entre querer 
humano e querer divino, na unificação 
das alturas com a realidade cá de bai-
xo, recupera a sua beleza, a sua digni-
dade. Deste modo, o Natal é uma fes-
ta da criação reconstruída. […]

O Céu veio à terra

No estábulo de Belém, tocam-se 
Céu e terra. O Céu veio à terra. Por 
isso, de lá emana uma luz para todos 
os tempos; por isso lá se acende a ale-
gria; por isso lá nasce o canto. 

Quero, no termo da nossa medita-
ção natalícia, citar uma singular afir-

mação de Santo Agostinho. Ao inter-
pretar a invocação da oração do Se-
nhor “Pai Nosso que estais nos Céus”, 
ele se interroga: O que é isto, o Céu? 
E onde é o Céu? Segue-se uma res-
posta surpreendente: “Que estais nos 
Céus – isto significa: nos Santos e nos 
justos. Temos, é verdade, os Céus, os 
corpos mais elevados do universo, 
mas sempre corpos são, os quais não 
podem estar senão num lugar. Na 
realidade, se se acreditasse que o lu-
gar de Deus seria nos Céus enquan-
to as partes mais altas do mundo, en-
tão as aves seriam mais felizardas do 

que nós, porque viveriam mais perto 
de Deus. Ora, não está escrito: ‘O Se-
nhor está perto de quantos habitam 
nas alturas ou nas montanhas’, mas 
sim ‘O Senhor está perto dos contri-
tos de coração’ (Sl 33, 19), expressão 
esta que se refere à humildade. Do 
mesmo modo que o pecador é cha-
mado ‘terra’, por contraposição tam-
bém o justo pode ser chamado ‘Céu’” 
(Serm. in Monte, II, 5, 17).

O Céu não pertence à geografia do 
espaço, mas à geografia do coração. E 
o coração de Deus, na Noite Santa, in-
clinou-Se até o estábulo: a humildade 
de Deus é o Céu. E se formos ao en-
contro desta humildade, então toca-
mos o Céu. Então a própria terra se 
torna nova. Com a humildade dos pas-
tores, ponhamo-nos a caminho, nes-
ta Noite Santa, até junto do Menino 
no estábulo! Toquemos a humildade 
de Deus, o coração de Deus! Então a 
sua alegria tocar-nos-á a nós e torna-
rá mais luminoso o mundo. Amém. ²

Excertos de: BENTO XVI.  
Homilia na Solenidade do  

Natal do Senhor, 25/12/2007

R
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O Natal é a festa da 
criação reconstruída; 
na união das alturas 
do Céu com a 
realidade cá de baixo, 
o universo recupera 
sua dignidade

A adoração dos Reis Magos, por Gentile da Fabriano - Galleria degli Uffizi, Florença (Itália)
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Adoração dos pastores -  
Mosteiro Carmelita do Brooklyn, Nova York

a  EvangElho  A
1 Aconteceu que naqueles dias, César Au-
gusto publicou um decreto, ordenando o 
recenseamento de toda a terra. 2 Este pri-
meiro recenseamento foi feito quando 
Quirino era governador da Síria. 3 Todos 
iam registrar-se cada um na sua cidade na-
tal. 4 Por ser da família e descendência de 
Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na 
Galileia, até a cidade de Davi, chamada 
Belém, na Judeia, 5 para registrar-se com 
Maria, sua esposa, que estava grávida.
6 Enquanto estavam em Belém, completa-
ram-se os dias para o parto, 7 e Maria deu à 
luz o seu Filho primogênito. Ela O enfai-
xou e O colocou na manjedoura, pois não 
havia lugar para eles na hospedaria.
8 Naquela região havia pastores que passa-
vam a noite nos campos, tomando conta 
de seu rebanho. 9 Um Anjo do Senhor apa-
receu aos pastores, a glória do Senhor os 
envolveu em luz, e eles ficaram com mui-
to medo. 10 O Anjo, porém, disse aos pas-
tores: “Não tenhais medo! Eu vos anuncio 
uma grande alegria, que o será para todo 
o povo: 11 Hoje, na cidade de Davi, nasceu 
para vós um Salvador, que é o Cristo Se-
nhor. 12 Isto vos servirá de sinal: Encontra-
reis um recém-nascido envolvido em faixas 
e deitado numa manjedoura”. 13 E, de re-
pente, juntou-se ao Anjo uma multidão da 
coorte celeste. Cantavam louvores a Deus, 
dizendo: 14 “Glória a Deus no mais alto dos 
Céus, e paz na terra aos homens por Ele 
amados” (Lc 2, 1-14).



Numa noite mística... 
nasce o Salvador da 

humanidade!
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Comentário ao evangelho – missa da noite do natal do senhor  
(missa do galo)

Como terá sido o ambiente sobrenatural que envolveu o 
acontecimento mais importante da História? Elevemos o 
coração acima das circunstâncias humanas e consideremos 
a sublimidade do nascimento do Menino Deus!

I – A místIcA é dAdA A todos

A conquista da santidade implica em percor-
rer tanto a via ascética quanto a mística. Na pri-
meira, são concedidas graças em profusão, com 
a finalidade de impulsionar a alma ao progres-
so na virtude, mas elas exigem o esforço. Há oca-
siões, por exemplo, em que somos tentados e pre-
cisamos tomar medidas concretas para evitar o 
pecado. Por vezes, alguém que há muito carre-
ga a infelicidade de ser débil num ponto é toca-
do por uma graça cooperante e, ao refletir sobre 
a eternidade e analisar seu relacionamento com 
Deus, dá-se conta de não proceder bem. Perce-
be, porém, que não tem forças para se corrigir e 
resolve assumir uma postura de vigilância, sacri-
fício e oração, a fim de implorar ao Céu energias 
para vencer tal situação. E Deus atende sempre! 
Ao longo da História, quanta gente se emendou 
com graças cooperantes, ou seja, à maneira ascé-
tica, regendo-se a si mesma com o auxílio divino!

Entretanto, como é incomparável o estado 
místico, em que predomina a atuação dos dons 
do Espírito Santo! A pessoa experimenta no fun-
do da alma quem é Deus e a própria força d’Ele, 

por ação de graças operantes e eficazes. Sendo 
a alma movida por Deus, não é possível rejeitar 
estas graças que podem, inclusive, dobrar a cria-
tura humana a ponto de fazê-la mudar de vida. 
À alma favorecida por tais graças cabe somen-
te deixar-se levar “pelos toques e sopros do Espí-
rito santificador, que a conduz a seu gosto, como 
a um instrumento musical muito afinado, arran-
cando dela divinas melodias”.1 

É incontável o número de Santos que abraça-
ram sua vocação em consequência de graças des-
se gênero. Ilustra-o a conversão de Santo Agos-
tinho.2 Depois de uma juventude marcada por 
graves erros doutrinários e morais – mas regada 
pelas lágrimas de sua mãe, Santa Mônica –, re-
cebeu ele no convívio com Santo Ambrósio uma 
graça, em virtude da qual sua existência tomou 
um rumo totalmente diferente. 

Vemos também São João Bosco, poucos meses 
antes de sua morte, enquanto celebrava a Missa 
na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Roma, 
irromper num irrefreável pranto que o obrigou a 
parar várias vezes o Santo Sacrifício. O que acon-
tecera? Na infância ele tivera um sonho  profético, 

À alma 
favorecida 
por graças 
místicas 
cabe somente 
deixar-se 
levar pelos 
toques e 
sopros do 
Espírito 
santificador

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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cujo sentido não havia entendido, no qual Nos-
sa Senhora lhe dissera: “Um dia, a seu tempo, tu 
compreenderás”.3 E foi durante esta Missa, mui-
tas décadas depois, que, deitando um olhar sobre 
seu passado, lhe voltaram as imagens daquele so-
nho, e ele viu como ali estava delineada sua voca-
ção. A Providência Se servira de tal meio não só 
para lhe indicar a direção a seguir, como também 
para lhe conceder, já no fim da vida, uma graça 
mística que o cumulasse de alegria por ver realiza-
dos os desígnios de Deus a seu respeito.

Poderíamos ainda extrair da hagiografia um 
vasto elenco de episódios neste sentido. No en-
tanto, a mística não é privilégio dos Santos de al-
tar, nem dos grandes contemplativos. Também os 
demais fiéis têm estas moções interiores. Quem 
nunca experimentou, em determinado momen-
to, as consolações da graça? Encontramos, às ve-
zes, pessoas que, iluminadas por um raio de luz 
divina, renunciaram a hábitos pecaminosos para 
abraçar critérios novos, conformes à Fé. Se isto 
dependesse só da vontade humana, poucos se 
converteriam… E se a mística não acompanhas-
se os que encetam o caminho da perfeição, quem 
perseveraria até o fim? 

Ora, Deus costuma derramar estas graças, 
sobretudo quando quer preparar as almas para 

grandes acontecimentos. Que favores místicos 
terá Ele dispensado àqueles que acompanharam 
de perto o fato central da História, isto é, o nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cristo?

Na noite de Natal, ao se iniciar a Missa do 
Galo, o Menino Jesus nasce mística e liturgica-
mente – assim como há mais de dois mil anos 
em Belém –, e virá a nós sacramentalmente, no 
Mistério Eucarístico. Eis uma excelente oca-
sião para meditarmos sobre a atmosfera de gra-
ças que pairava no Presépio quando “Maria deu 
à luz o seu Filho primogênito”.

II – o NAtAl coNtemplAdo  
pelo prIsmA dA místIcA

Ao lermos o singelo relato de São Lucas, pro-
posto pela Liturgia para esta celebração,4 é nor-
mal que uma interrogação se levante em nosso 
interior: seria possível que Deus Se encarnasse e 
nascesse de forma tão miraculosa, abandonando 
o seio de Maria sem tocar em nenhuma das pare-
des desse altíssimo tabernáculo, e este aconteci-
mento não fosse cercado de fenômenos místicos 
extraordinários? Haveria de se concretizar num 
ambiente de pura pobreza, apenas na vizinhan-
ça de animais?

Consideremos Nossa Senhora. “Que língua 
será capaz, mesmo angélica, de exaltar com 

dignos louvores a Virgem Mãe, e não mãe 
de um qualquer, mas de Deus? […] Ela 

foi, de fato, digna de que o Senhor 
fixasse n’Ela o seu olhar, de que o 

Rei dos reis desejasse sua formo-
sura e de que com seu perfume 
suavíssimo Ela O atraísse a Si 
desde aquele eterno repouso 
no seio paterno”.5 Nove meses 
antes do Natal do Menino Je-
sus, a Anunciação foi um epi-
sódio que nos indica a eleva-
da clave mística na qual trans-
correu toda a sua vida. Certa-
mente sua infância e juventude 
foram pervadidas por conso-
lações, arrebatamentos e gra-
ças eficazes, que culminaram 
no momento em que São Ga-
briel A visitou para Lhe revelar 
a Encarnação do Verbo.

Em função disso, não seria 
razoável supor que, na iminên-

Se o Menino 
Jesus nascesse 
num palácio 
suntuoso, 
muitos se 
deteriam na 
contemplação 
do edifício e 
relegariam o 
Salvador a um 
segundo plano
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Vésperas do nascimento de Cristo, por Michael Rieser -  
Palácio Dorotheum, Viena
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cia de dar à luz o Divino Redentor, Ela 
estivesse tomada por aflições humanas, 
preocupada com os aspectos concretos 
da situação na qual Se encontrava. Tan-
to mais que, isenta do pecado original, o 
parto haveria de ser completamente di-
ferente, não só indolor e livre das dificul-
dades habituais da natureza, mas tam-
bém assistido pela máxima quantidade 
de graças que aquela circunstância com-
portava – como foi, aliás, cada um dos 
instantes de sua existência terrena.

Uma cena concebida por Deus 
com a maior beleza possível

Portanto, vale para este acontecimen-
to a lei inversa à que Santo Inácio6 pro-
põe para a meditação sobre o inferno, 
nos Exercícios Espirituais. Segundo ele, 
devemos conceber este lugar de tormen-
tos da forma mais horrorosa possível, 
avessa a todos os nossos desejos e pra-
zeres, e ainda não teremos uma noção 
exata daquela terrível realidade. Em re-
lação ao nascimento de Nosso Senhor Jesus Cris-
to podemos dizer o contrário: a mais bela cena 
que possamos imaginar sempre será inferior ao 
que de fato se passou, porque nossa mente ja-
mais atingirá a plenitude infinita da inteligência 
divina que planejou tudo da maneira mais per-
feita. Seria uma blasfêmia pensar que Deus Pai, 
tendo arquitetado desde toda a eternidade a vin-
da de seu Filho ao mundo, tenha sido displicente!

Caberia aqui outra pergunta: então, por que 
escolheu Ele uma gruta? Para benefício da huma-
nidade e glória de seu Unigênito, Deus quis dei-
xar bem acentuado o contraste entre os aspectos 
humanos e os divinos do Natal, a fim de evitar 
que prestássemos maior atenção naqueles do que 
nestes. Depois do pecado original, nossa nature-
za tornou-se tão rude, que se o Menino Jesus nas-
cesse num palácio suntuoso, muita gente se dete-
ria para admirar o edifício e relegaria o Salvador a 
um segundo plano. A gruta, o boi e o burro, e até 
mesmo a ausência de testemunhas, além de Maria 
e José, foram elementos providenciais para fazer 
brilhar de modo especial a divindade de Cristo.

Maria e José na expectativa da 
chegada do Menino Deus

Não havendo uma descrição mais detalhada da 
cena, nos é permitido compô-la valendo-nos de 

nossa imaginação. Meditemos sobre São José, va-
rão assistido por graças especialíssimas, inerentes 
à sua elevada missão, e talvez também pelo discer-
nimento dos espíritos. Em certo momento ele per-
cebe que Nossa Senhora está entrando em con-
templação e, aos poucos, Se desprende da sensibi-
lidade terrena. Neste extraordinário recolhimen-
to, Ela Se abstrai de todas as coisas ao seu redor: 
tanto podia ser uma gruta quanto um palácio, um 
berço de ouro ou uma manjedoura. O importan-
te, isto sim, é a divindade do Menino que está em 
seu seio puríssimo e em contato com Ela, a Lhe 
dizer, quase Se lamentando, que em breve aban-
donará tão amado tabernáculo para repousar nos 
seus braços virginais. Claro está, Ele nunca cessa-
rá de favorecê-La e de ter um altíssimo relaciona-
mento com Ela.

Assim, cada vez mais envolta no mistério da 
Encarnação e nascimento do Verbo Eterno – um 
dos principais mistérios de nossa Fé –, a Santís-
sima Virgem está ansiosa por ver a fisionomia de 
Deus feito Homem, sendo Ela a única criatura na 
face da terra que poderá chamá-Lo Filho e, ao 
mesmo tempo, adorá-Lo com todas as forças de 
sua alma. É Ela a única Mãe que pôde fazê-lo em 
relação ao seu próprio Filho sem cair em idola-
tria, e até, pelo contrário, como ato de perfeição. 
Diz São Lourenço de Bríndisi que “Deus exaltou 

São José, 
encantado 
e tomado 
por graças 
eficazes, 
já não se 
importa 
mais com 
as condições 
precárias 
que cercam o 
nascimento 
do Salvador
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São José se prostra ante o Menino Jesus recém-nascido - 
Igreja Saint-Sauveur, Plancoët (França)
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Maria não só acima de todas as criaturas terre-
nas e celestes, sobre os Anjos e os homens, mas, 
inclusive na hipótese de Ele criar um número in-
definido de outros espíritos sublimes, superio-
res até aos Querubins e Serafins, Maria Virgem, 
pelo fato de ser Esposa de Deus e Mãe de Cristo, 
continuaria sendo muito superior a todos eles”.7 
Em vista disso, a adoração tributada por Nossa 
Senhora ao Menino Jesus, no primeiro instante 
em que seu olhar pousou sobre Ele, foi maior do 
que a soma de todos os atos de adoração presta-
dos pelo conjunto dos Anjos e dos Bem-Aventu-
rados e pelos homens no curso da História, até o 
fim dos tempos.

É de se conjecturar que tudo isso tenha cria-
do um clima tão elevado dentro da gruta, que as 
lâmpadas materiais dispostas para alumiar o am-
biente se tenham tornado inúteis… Uma luz in-
descritível devia emanar da Virgem Santíssima!

São José contempla, cheio de júbilo, aquela luz 
que, tênue no início, vai aumentando de intensi-
dade. E ele entende perfeitamente, em virtude de 
sua incomparável fé, que o Criador do Sol e das 
estrelas não poderia nascer nas trevas. Cristo é a 
Luz que vem ao mundo e, ainda no claustro ma-
terno de Maria, ilumina a gruta como se ali bri-
lhasse o Sol do meio-dia. Aliás, talvez seja esta 
uma das razões pelas quais a gruta tenha sido um 
elemento indispensável… Para conter um pouco 
este fulgor, pois, do contrário, causaria assombro 
em todo o orbe terrestre! E São José fica tão en-
cantado e entusiasmado, tão tomado por graças 
eficazes, que, à semelhança de sua Esposa santís-
sima, já não se importa mais com as circunstân-
cias precárias que o circundam. 

Ora, se os Anjos cantaram para os pastores, 
por que não o teriam feito também para São José 
quando nasceu o Menino Jesus? É evidente! E 
se a Natanael Nosso Senhor prometeu: “Vereis 
o Céu aberto e os Anjos de Deus subindo e des-
cendo sobre o Filho do Homem” (Jo 1, 51), por 
que São José não veria os coros angélicos unin-
do a gruta ao Céu?

Assim, poderíamos nos estender, ao longo de 
páginas intermináveis, em cogitações sobre a vi-
gília do primeiro Natal, quando Nossa Senhora 
e São José se preparavam para acolher o Meni-
no Deus. Para concluir nossa meditação, refli-
tamos nos efeitos produzidos por este aconteci-
mento inigualável.

III – ele Nos trouxe A sAlvAção!

É muito significativo o pensamento que nos 
sugere a segunda leitura (Tt 2, 11-14), extraída da 
Epístola de São Paulo a Tito: “A graça de Deus se 
manifestou trazendo salvação para todos os ho-
mens” (2, 11). Se, por um lado, é difícil formar-
mos uma ideia acertada da situação da humani-
dade antes da Encarnação do Verbo, por outro, 
basta ter experiência da ação da graça para con-
ceber que, pelo simples fato de nascer, Nosso Se-
nhor Jesus Cristo outorgou ao mundo um benefí-
cio incalculável. Ao analisarmos a História, com-
provamos quão eficaz é a influência de um santo 
na sociedade. Ora, o que terá significado o nas-
cimento do Santo, com “S” maiúsculo, Santo por 
essência, Deus, Criador e Redentor nosso! Se Je-
sus oferecesse ao Pai um sorriso, um movimen-
to de braço, um pestanejar ou um ato de vonta-
de, em reparação pelos nossos pecados, seria su-
ficiente para operar a Redenção. Por isso, a che-
gada do Salvador, de si, rasgou a obra de Satanás 
que dominava a Antiguidade e reprimiu a proje-
ção que o mal tinha sobre a terra até então, como 
bem observa Santo André de Creta: “Aquele que 
é misericordioso por natureza determinou justa-
mente que seu Filho Unigênito Se manifestasse 
com nossa própria natureza, para condenar nos-
so adversário”.8

Jesus nos fortalece para mudarmos de vida

Nos versículos seguintes, São Paulo sublinha 
o papel da graça trazida por Nosso Senhor: “Ela 
nos ensina a abandonar a impiedade e as pai-
xões mundanas e a viver neste mundo com equi-

1 GONZÁLEZ ARINTE-
RO, OP, Juan. Cuestio-
nes místicas, o sea, las al-
turas de la contemplación 
y el ideal cristiano. 3.ed. 
Salamanca: San Esteban, 
1927, p.664.

2 Cf. SANTO AGOS-
TINHO. Confessio-

num. L.V, c.13-14, n.23-
25. In: Obras. 7.ed. Ma-
drid: BAC, 1979, v.II, 
p.216-219.

3 AUFFRAY, Augustin. 
Un grand éducateur: le 
Bienheureux Don Bosco. 
Paris: Emmanuel Vitte, 
1929, p.504.

4 O presente artigo visa 
complementar os comen-
tários a este Evangelho 
já publicados anterior-
mente. Ver: CLÁ DIAS, 
EP, João Scognamiglio. 
O Evangelho do nasci-
mento do Menino Jesus. 
In: Arautos do Evange-

lho. São Paulo. N.1 (jan., 
2002); p.7-9; “Lux in te-
nebris lucet”. In: Arau-
tos do Evangelho. São 
Paulo. N.60 (dez., 2006); 
p.10-17; Comentários ao 
Evangelho da Missa da 
Noite do Natal do Senhor 
– Anos A e C, respectiva-

A chegada 
do Salvador 
rasgou a 
obra de 
Satanás, que 
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Antiguidade, 
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projeção que 
o mal tinha 
sobre a terra 
até então
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Que neste 
Natal nossas 
almas estejam 
repletas de 
esperança 
– e, por que 
não dizer, 
certeza! – de 
que o Menino 
Jesus nos quer 
conceder a 
força para 
abraçar o bem
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Menino Jesus de Praga - Capela do  
Alcácer de Segóvia (Espanha)

líbrio, justiça e piedade, aguardando a fe-
liz esperança e a manifestação da gló-
ria do nosso grande Deus e Salvador, 
Jesus Cristo” (Tt 2, 12-13). No original 
grego o verbo ensinar possui uma cono-
tação que vai além do conceito de mera 
transmissão de uma doutrina, incluin-
do também a noção de dar força, de in-
fundir a capacidade de praticar o que 
se aprendeu, à maneira da águia ao 
treinar seus filhotes para o voo. O 
ensinamento dado pela graça pe-
netra com vigor no mais fundo 
da alma e, fazendo-nos amar o 
que entendemos, nos torna ap-
tos a praticá-lo. A mudança 
que Nosso Senhor Jesus Cris-
to introduziu na face da ter-
ra é, pois, impossível de ser 
abarcada por nossa inteli-
gência! Precisaríamos ter 
olhos divinos para con-
templar todo o proces-
so histórico depois do 
pecado original, desde 
Adão e Eva até o nas-
cimento do Redentor, 
e, a partir daí, a irradia-
ção da graça ensinando 
e incutindo fortaleza às 
pessoas para mudarem de 
mentalidade. Não é dife-
rente o que o Apóstolo frisa no último versícu-
lo apresentado na segunda leitura: “Ele Se entre-
gou por nós, para nos resgatar de toda a malda-
de e purificar para Si um povo que Lhe perten-
ça e que se dedique a praticar o bem” (Tt 2, 14). 

A vitória comprada pelo Menino 
Jesus ao nascer em Belém

Neste século XXI, em que o mal se estadeia 
nos galarins do mundo e prolifera com dinamis-
mo e delírio avassalador, Jesus continua a rea-

lizar sua missão, pois à sua obra não se apli-
cam as leis da botânica, pelas quais, plan-
tada a semente, o vegetal cresce, dá frutos 
e, completado seu desenvolvimento, co-
meça a definhar. Na árvore divina semea-

da pelo Salvador, isto é, a Igreja, sem-
pre desabrocharão novas maravilhas, e 

cada vez mais potentes. A terrível de-
cadência que hoje constatamos na 
humanidade é para nós sinal de 
que haverá em nossos dias uma 

grande manifestação do poder 
de Deus, sem precedentes na 
História. A Redenção opera-
da no Calvário produzirá fru-
tos mais excelentes e numero-
sos agora do que no tempo 
em que foi consumada.

Esta é a impostação de 
alma com que devemos 
considerar o Natal: mui-
ta esperança – e, por 
que não dizer, certe-
za! – de que o Meni-
no Jesus nos quer con-
ceder, a cada um de 
nós, a força para abra-
çar o bem. Portan-
to, não nos preocupe-
mos com a nossa fra-

queza, porque quanto 
maior ela for, maior será 

a ação d’Ele sobre nós. Somos um campo onde 
Nosso Senhor Jesus Cristo vai demonstrar seu 
poder! Quando olhamos para o Divino Infante 
representado nos Presépios, vemos de um lado 
a debilidade da natureza humana e, de outro, 
sua onipotência. Assim também nós: somos re-
ceptáculo do poder de Deus, que Se manifesta, 
sobretudo, em nossa miséria e nosso nada. En-
chamo-nos, pois, de júbilo e confiemos na voz 
do Anjo que proclama: “Eu vos anuncio uma 
grande alegria”! ²

mente nos Volumes I e V 
da coleção O inédito so-
bre os Evangelhos.

5 SÃO BERNARDO. Ser-
mones de Santos. En 
la Asunción de la Vir-
gen María. Sermón IV, 
n.5; 7. In: Obras Comple-

tas. Madrid: BAC, 1953, 
v.I, p.722. 

6 Cf. SANTO INÁCIO DE 
LOYOLA. Ejercicios es-
pirituales. Segunda se-
mana, n.65-72. In: Obras 
Completas. Madrid: 
BAC, 1952, p.173-174.

7 SÃO LOURENÇO DE 
BRÍNDISI. Alabanzas 
e invocaciones a la Vir-
gen Madre de Dios. El 
“Ave-María”. Saludo del 
Ángel a la Virgen. Ser-
món III, n.4. In: Ma-
rial. Madrid: BAC, 2004, 
p.187-188.

8 SANTO ANDRÉ DE 
CRETA. Homilía V. En 
la Anunciación de la San-
tísima Madre de Dios y 
Señora nuestra. In: Ho-
milías Marianas. Madrid: 
Ciudad Nueva, 1995, 
p.101.
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João Paulo de Oliveira Bueno

À semelhança de um jardim, a vida espiritual requer contínuo 
cuidado, pois os defeitos podem nascer nos locais mais 
recônditos e das formas mais inesperadas, sufocando as flores 
e os frutos da virtude que Deus quer cultivar em nós.

ma das mais célebres 
divisas da Filosofia an-
tiga é, certamente, “co-
nhece-te a ti mesmo”. 

A frase atribuída a Sócrates, filósofo 
ateniense, nos faz atentar a uma ver-
dade em geral pouco recordada: a im-
portância de sempre nos considerar-
mos de acordo com nosso real valor.

Um fato ocorrido na vida de 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira poderá 
nos ajudar a melhor compreendê-la.

O que diferencia o homem 
livre de um criminoso?

Desde muito jovem, Dr. Plinio 
brilhou por seu talento como ora-

dor, e era por isso frequentemen-
te chamado a discursar nos mais va-
riados ambientes. Certa vez foi con-
vidado a fazer uma conferência de 
preparação para a Comunhão Pas-
cal no Carandiru, antigo presídio 
da cidade de São Paulo, experiência 
assaz inusitada para quem provinha 
da alta sociedade paulista e se habi-
tuara ao convívio dos círculos aris-
tocráticos.

Já na entrada, um dos diretores 
da prisão o advertiu quanto ao ris-
co existente no local e recomendou 
vigilância. Mas lá ingressou o jovem 
discursante, especialmente atraído 
pela oportunidade que se apresenta-

va de pôr em ação seu pendor para 
a análise psicológica. E qual não foi 
sua surpresa ao deparar-se, por de-
trás das grades, com fisionomias 
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Detrás das grades,  
as fisionomias  
eram comuns...  
O que diferencia 
um criminoso 
das pessoas que 
circulam pela rua?

Presídio do Carandiru, São Paulo; acima, alguns presos na década de 1930
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mais semelhantes às das pessoas que 
via todos os dias circulando pelas 
ruas do que imaginava… Discerniu, 
ao mesmo tempo, que estas se dife-
renciavam dos detentos em um pon-
to específico, o qual se afigurou à 
sua mente durante o discurso, à ma-
neira de conclusão inequívoca: os 
indivíduos livres faziam, ainda que 
discreta e imperfeitamente, peque-
nos exames de consciência ao longo 
de suas vidas; aqueles que estavam 
na prisão, pelo contrário, nunca ha-
viam se analisado assim, o que os le-
vou a cair nos crimes pelos quais so-
friam justa pena.

Segundo comparação do próprio 
Dr. Plinio, as faltas assemelham-se 
a carregamentos de pólvora que se 
acumulam em nossas almas: quem 
nunca se analisa, corre o risco de que 
o perigoso material se avolume em 
tamanha quantidade que uma pe-
quena fagulha acabe por detonar um 
desastre inimaginável.

Excelente meio de 
progresso espiritual

Alguém poderia objetar que os 
exercícios de piedade e de aper-
feiçoamento espiritual – entre os 

quais o exame de consciência –, ou 
até mesmo os Sacramentos, soam 
hoje como anacrônicos. Contudo, 
tal juízo nasce, muito provavelmen-
te, da má compreensão dessas prá-
ticas salutares. 

Nas palavras de certo sacerdo-
te jesuíta, “para combater a morte, 
comemos todos os dias; para repa-
rar as fadigas, dormimos. Muito an-
tigo é esse duplo remédio! Vais pô-lo 
de parte a pretexto de ser uma velha-
ria?”1 Ora, se temos à nossa disposi-
ção meios excelentes, de eficácia ja-
mais contestada, para progredirmos 
na vida sobrenatural, por que não 
nos utilizarmos deles? 

A alma humana: com 
que compará-la?

Muito se ilude quem pensa ser 
nossa alma como um veículo que, 
apenas de quando em quando, pre-
cisa de uma revisão… A vida espi-
ritual, pelo contrário, assemelha-se 
a um jardim, que requer um cuida-
do contínuo, pois os defeitos podem 
nascer nos locais mais recônditos e 
das formas mais inesperadas.

Aqueles que já se dedicaram à bo-
tânica conhecem bem certo tipo de 
planta especialmente combatida: a 
erva daninha. Sobretudo num país 
tropical como o Brasil, cujo solo fer-
tilíssimo dá até o que não esperamos, 
esses vegetais “inimigos” se alastram 
com uma rapidez espantosa!

Grande analogia podemos estabe-
lecer entre essa realidade natural e a 
alma humana. Se não tomamos cui-
dado, os vícios sufocam as flores e os 
frutos da virtude e tornam nossas al-
mas semelhantes ao “campo do pre-
guiçoso” descrito no Livro dos Pro-
vérbios: “Perto da terra do preguiço-
so eu passei, junto à vinha de um ho-
mem insensato: eis que, por toda a 
parte, cresciam abrolhos, urtigas co-
briam o solo, o muro de pedra estava 
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Se não tivermos 
vigilância, o jardim 
de nossa alma pode se 
tornar um campo de 
abrolhos; para evitá- 
-lo, façamos um bom 
exame de consciência

Jardim do Palácio de Versailles (França)
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por terra. Vendo isso, refleti; daqui-
lo que havia visto, tirei esta lição: um 
pouco de sono, um pouco de torpor, 
um pouco cruzando as mãos para 
descansar e virá a indigência como 
um vagabundo, a miséria como um 
homem armado!” (24, 30-34)

Perante essa implacável realida-
de, temos à mão o auxílio do exame 
de consciência que, sendo bem feito 
– e não só semanal ou mensalmen-
te, mas sim diariamente –, pode al-
cançar grandes e excelentes resul-
tados. Alguns poucos minutos são 
suficientes para fazer com provei-
to uma análise cotidiana da própria 
consciência.

O exame geral da consciência

Em seu livro Exercícios de perfei-
ção e virtudes cristãs – obra que, no 
dizer de Santo Antônio Maria Cla-
ret, levou um número maior de almas 
ao Céu que o das estrelas que cinti-
lam no firmamento2 –, o Pe. Alon-
so Rodríguez, da Companhia de Je-
sus, nos oferece um primoroso tra-
tado sobre o exame de consciência, 
com ensinamentos de cunho emi-
nentemente inaciano.3 Entre eles 
está a distinção entre o exame geral 
e o particular.

O exame geral versa sobre todas as 
ações de um dia ou de um período. É 
aquele que fazemos antes da Confis-
são sacramental. Ele consta de cinco 
pontos ou partes. Ao nos recolher-
mos para fazê-lo, em primeiro lugar 
damos graças a Deus pelos benefí-
cios recebidos – coisa muito útil para 
contrastarmos a bondade e liberali-
dade de Nosso Senhor à nossa mal-
dade e indolência.

Depois Lhe pedimos que nos au-
xilie a conhecer as nossas faltas e pe-
cados. Dr. Plinio utilizava um exem-
plo muito peculiar para evidenciar a 
importância de nos analisarmos com 
exatidão: não existe um cirurgião 
no mundo que ouse fazer uma ope-
ração no escuro; e quando se trata 
do exame de consciência, somos ao 

mesmo tempo cirurgiões e pacien-
tes. Por isso devemos pedir – aliás 
não somente nessa hora, mas conti-
nuamente – a graça de sermos ilu-
minados para bem nos conhecer: 
“Senhor, que eu veja!” (Lc 18, 41). 
Como, pois, haveremos de corrigir 
defeitos que não conhecemos ou co-
nhecemos mal?

A finalidade do exame geral, como 
defende o Pe. Garrigou-Lagrange,4 
não está principalmente na enume-
ração completa e exaustiva de fal-
tas veniais, mas sim no ver e acusar 
com sinceridade o princípio do qual 
elas derivam para nós. A esse pro-
pósito, Dr. Plinio afirma: “Um exa-
me de consciência bem feito deve in-
cluir não só os atos pecaminosos, mas 
as tendências que nos levam a prati-
car esses atos. Porque é preciso cor-
tar a raiz do mal, para não acontecer 
o mal”.5

O Pe. Alonso Rodríguez6 – e aqui 
nos remetemos mais uma vez às fi-
guras do reino vegetal – explica que, 
se arrancamos a raiz da erva má, 
logo toda a planta murchará e seca-
rá. Porém, se podamos somente os 
ramos e deixamos as raízes na terra, 
em pouco tempo ela tornará a bro-
tar e crescer.

O exame particular

Por outro lado, costuma-se di-
zer que “quem muito abarca, pouco 
aperta”. E, por isso, Santo Inácio de 
Loyola dava ainda mais importância 
ao denominado exame particular que 
ao exame geral, pois ele nos permi-
te tomar nossos defeitos um após ou-
tro e vencê-los mais facilmente. Ade-
mais, lutar para dominar um vício é 
pelejar contra todos.

Ao povo de Israel, quando se en-
contrava diante de nações inimigas, 
Deus animava dizendo: “Não te as-
sustes por causa deles, porque tens 
o Senhor, teu Deus, no meio de ti, 
um Deus grande e temível. Ele ex-
pulsará pouco a pouco essas nações 
de diante de ti; tu não as destruirás 
de uma só vez” […] (Dt 7, 21-22). Sói 
acontecer algo semelhante com as 
imperfeições de nossa alma. Deus 
quer de nós uma luta renhida con-
tra os nossos defeitos, mas nos aler-
ta de que seremos mais bem-sucedi-
dos se atacarmos inimigos específi-
cos e perseverarmos na luta contra 
eles, até derrotá-los por completo: 

O fim do exame  
geral da consciência  
consiste em  
ver e acusar  
o princípio  
do qual derivam 
nossas faltas

O terceiro passo consiste na con-
sideração das faltas cometidas des-
de a última Confissão; o quarto, no 
pedido de perdão a Deus Nosso Se-
nhor por nossas culpas, condoen-
do-nos e nos arrependendo delas. 
Podemos repassar os Mandamen-
tos ou os conselhos evangélicos com 
o auxílio de uma lista ou elenco de 
faltas, encontrando onde caímos e 
ofendemos a Deus. Por fim, faze-
mos o propósito de não pecar mais, 
com o auxílio da graça divina, e ter-
minamos com alguma oração curta 
– um Pai-Nosso ou uma Ave-Maria, 
por exemplo.

Hierarquia de valores

Convém ressaltar que toda a for-
ça deste exame se encontra nos dois 
últimos pontos: o arrependimento 
sincero e a decisão de não mais pe-
car. Deles nos advêm os mais precio-
sos frutos de perfeição que tal hábi-
to pode proporcionar à alma e, di-
ga-se de passagem, trata-se de duas 
exigências indispensáveis para o Sa-
cramento da Confissão.
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“Dou caça aos inimigos e os al-
canço, e não volto sem que os te-
nha aniquilado. De tal sorte os 
despedaço, que não mais pode-
rão levantar-se: eles ficam caí-
dos a meus pés” (Sl 17, 38-39).

O método de ação

Procedemos no nosso exame 
particular com o mesmo método 
do exame geral. Quanto à matéria 
a ser escolhida, segundo aponta o 
Pe. Alonso Rodríguez,7 esta deve 
começar pelas faltas exteriores 
que incomodam e desedificam o 
próximo, ainda que haja outros 
defeitos interiores maiores, pois 
a razão e a caridade pedem que 
comecemos por aquilo que pode 
causar prejuízo aos demais, e vi-
vamos de tal forma que eles não 
tenham queixas de nós. Mas não 
havemos de persistir no combate 
contra as falhas externas por toda a 
vida: mais fáceis de vencer, precisa-
mos nos desembaraçar delas o quan-
to possível, para iniciar a luta contra 
as imperfeições interiores.

Com relação a estas últimas, o 
ideal é tomarmos uma virtude que 
mais julgamos necessário cultivar – a 
qual pressupõe um vício contrário a 
combater – e a dividirmos em pontos 
concretos, que se tornarão de fácil 
análise. Constituiria, pois, um equí-
voco tomar por resolução algo como: 
“Serei humilde em tudo e extirpa-
rei o orgulho de minha alma”. Ape-
sar de se tratar de um ótimo desejo, 
dita resolução compreende muitas 
outras atitudes e disposições, e traria 
pouco proveito espiritual trabalhar-

1 HOORNAERT, Georges. O 
combate da pureza. São Cae-
tano do Sul: Santa Cruz, 2021, 
p.177.

2 Cf. MOLINA, SJ, Rodrigo. 
Prólogo. In: RODRÍGUEZ, 
SJ, Alonso. Ejercicio de perfec-
ción y virtudes cristianas. Ma-
drid: Testimonio, 1985, p.6.

3 Vale observar que as consi-
derações do Pe. Alonso, em-
bora dirigidas a religiosos, 
aplicam-se a todos aqueles 
que queiram trilhar os cami-
nhos da santidade, coisa pró-
pria a qualquer estado de vida 
(cf. CCE 2013). 

4 Cf. GARRIGOU-LAGRAN-
GE, Réginald. As três ida-
des da vida interior. São Pau-
lo: Cultor de Livros, 2018, t.I, 
p.371.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferência. São Paulo, 
11 mar. 1992.

6 Cf. RODRÍGUEZ, SJ, Alon-
so. Exercícios de perfeição e vir-
tudes cristãs. São Paulo: Cultor 
de Livros, 2017, t.I, p.403.

7 Idem, p.403-407.
8 TANQUEREY, Adolphe. 

Compêndio de Teologia Ascéti-
ca e Mística. São Paulo: Cultor 
de Livros, 2017, p.250.
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Santo Inácio  
dava grande 
importância ao  
exame particular, 
pois ele nos ajuda a 
vencer nossos defeitos 
um após outro

Santo Inácio de Loyola -  
Casa-Mãe dos Arautos do Evangelho, São Paulo

mos com algo tão genérico. É muito 
mais conveniente escolhermos pon-
tos como: “Não direi palavras que 
redundem em meu próprio louvor” 
ou “Cortarei logo ao início qualquer 

pensamento vão e soberbo rela-
cionado à minha honra pessoal”, 
propósitos concretos, cujo cum-
primento ou inobservância é fa-
cilmente perceptível.

Quanto deve durar o 
combate a um ponto?

Sabemos que as paixões são 
inerentes à natureza humana e é 
impossível erradicá-las por com-
pleto. Se esperássemos que o ím-
peto ocasionado por uma deter-
minada paixão – como a cólera 
ou a inveja, por exemplo – deixas-
se de ser sentido por nós, nunca 
mudaríamos a matéria do exame.

Nossa luta contra o vício deve 
continuar até que ele se veja debi-
litado e possamos refreá-lo com 
presteza e facilidade.

Veremos assim com quanto 
proveito e benefício serão empre-

gados alguns minutos de nosso dia, 
e quão leve irá se tornando a análi-
se de nossas próprias atitudes inter-
nas e externas. 

O exame de consciência é um ex-
celente meio de nos aperfeiçoarmos 
como seres humanos e, sobretudo, 
como filhos de Deus, pois como afir-
ma um célebre tratadista: “se não nos 
conhecemos a nós mesmos, é moral-
mente impossível aperfeiçoar-nos”.8 

Verdadeiramente corajoso é 
aquele que sabe ver de frente suas 
indigências, misérias e a própria in-
capacidade de praticar a virtude 
sem o auxílio da graça, não as es-
condendo de Deus, nem de si mes-
mo. Este alcançará a verdadeira 
santidade. ²
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John Sunny Konikkara

a Coragem segundo Plinio Corrêa de oliveira 

Todos deveriam enfrentar as lutas da vida com coragem; 
mas como praticar essa virtude sem sequer  
entender no que ela consiste?

s acontecimentos que vêm 
agitando o mundo, tais 
como a pandemia, as ca-
tástrofes naturais, os dis-

túrbios políticos, os conflitos arma-
dos, a crise na Santa Igreja e inclusive 
as discutíveis soluções apresentadas 
pelas autoridades para tentar resol-
ver esses problemas, têm provocado 
as reações mais diversas entre as pes-
soas. Entretanto, há um denominador 
comum perceptível na maioria delas: 
o medo e, não raramente, até mesmo 
o pânico… 

Para não cedermos ao desânimo 
diante desse quadro tão sombrio, pre-
cisamos enfrentar a vida e suas difi-
culdades com coragem. Mas como ser 
corajoso? Antes de responder a esta 
pergunta, faz-se necessário entender-
mos o que não é a coragem.

Uma falsa noção de coragem

Dificilmente haverá alguém que 
nunca tenha visto um produto falsifi-
cado em sua vida. De fato, certas lo-
jas estão repletas de objetos sem valor 
que são semelhantíssimos – na apa-
rência – aos de alta qualidade. Entre-
tanto, após um curto período de uso 
eles costumam se danificar, causan-
do, por vezes, prejuízo ao seu proprie-
tário…

Por uma coincidência infeliz, o 
mesmo fenômeno se dá no campo 
espiritual: ao lado das virtudes au-
tênticas, encontramos falseamen-
tos delas. E, como apontava em cer-
ta ocasião Dr. Plinio Corrêa de Oli-
veira,1 com a coragem não poderia 
ser diferente. Um dos maiores obs-
táculos para sua prática é a difusão 
de uma concepção falsa a seu res-
peito que, com frequência, querem 
nos vender…

Assim, um soldado que afronta 
a morte para defender sua pátria é 
um herói; mas um ladrão que corre 
o mesmo risco com vistas a assaltar 
um banco, não é mais que um mise-
rável bandido. Quem desafia os pe-
rigos pronto a sacrificar sua vida e 

fama por amor a Deus é um mártir; 
porém, o homem impuro que expõe 
sua reputação e até sua integridade 
física a fim de penetrar clandestina-
mente na casa alheia e consumar a 
ruína de um lar, não passa de um in-
feliz adúltero…

Nesses exemplos, o soldado e o 
mártir são verdadeiramente corajo-
sos, enquanto o assaltante e o adúl-
tero, apesar de demonstrarem apa-
rente valentia, não a possuem de for-
ma genuína, pois se a pátria ou a Re-
ligião os convocassem para o campo 
do sacrifício, não saberiam imolar 
seu egoísmo por valores mais altos. 
Portanto, ser corajoso não consis-
te apenas em estar disposto a correr 
riscos; há algo mais. O que é?

O ingrediente principal

Dr. Plinio nos dá a resposta: “A 
coragem é, por definição, a dispo-
sição de alma, a virtude2 pela qual 
o homem enfrenta grandes provas, 
grandes dores, grandes dissabores, 
grandes desgostos, grandes perse-
guições, por um ideal que ele colo-
ca acima de tudo”.3 

Aí compreendemos o que distin-
gue o herói do criminoso. Não bas-
ta somente afrontar grandes dificul-
dades; é preciso vencê-las por amor 

Há grande diferença 
entre a bravura do 
soldado e a aparente 
valentia do ladrão 
pois, para ser 
corajoso, não basta 
se expor ao risco 
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a um ideal! E tan-
to o ladrão quanto 
o impuro do nosso 
exemplo não se mo-
viam por idealismo, 
mas por mero egoís-
mo…

Outras 
falsificações

Dr. Plinio nos 
adverte, porém, de 
que há ainda outras 
deformações da vir-
tude da coragem. A 
primeira é a exal-
tação do tempera-
mento, pela qual a 
pessoa torna-se in-
capaz de dominar 
sua vontade. Quan-
tos fatos semelhantes presenciamos 
no nosso dia a dia… Quantos pseu-
docorajosos há que confundem as 
explosões da própria vontade des-
governada com a força de alma. A 
diferença entre estes e os verdadei-
ros corajosos é a mesma que exis-
te entre um rio que sai do seu leito 
para tudo inundar e destruir, com 
as águas fluviais ordenadas que fe-
cundam uma região.

Outro defeito que procura disfar-
çar-se de coragem é o estouvamento 
da inteligência, pelo qual o homem 
não vê o perigo. Obviamente, para 
quem desconhece o risco é fácil en-
frentá-lo. Contudo, pensar que uma 
pessoa assim poderia alcançar al-
gum objetivo durável, a não ser sua 
própria ruína, é mera ilusão. Quem 
nunca viu um desatinado se atirar a 
fazer grandes coisas, sem medir os 
riscos nem as consequências, e fra-
cassar em todos os seus empreendi-
mentos?

Como praticar esta virtude?

Então, como praticarmos a ver-
dadeira coragem? Primeiro é ne-
cessário olhar o perigo de frente e 
compreender sua importância; em 

 seguida, arrostá-lo por um ato deli-
berado da vontade.

Encontramos exemplos caracte-
rísticos dessa virtude na figura do 
cavaleiro medieval. A Idade Mé-
dia, talvez a época mais belicosa da 
História, povoou-se de um número 
imenso de valorosos guerreiros. En-
tretanto, ela também foi o tempo em 
que os homens demonstraram maior 
consciência do que a guerra possui 
de pungente e dramático. Por esse 
motivo, a condição militar viu-se tão 
glorificada, pois todos compreen-
diam os perigos aos quais se sujei-
tavam os combatentes e, em conse-
quência, admiravam os que se lança-

vam com entusiasmo 
à árdua aventura.

Todavia, cabe re-
conhecer que nem 
sempre nossa sensibi-
lidade acompanhará 
os atos de nossa von-
tade. Se em algumas 
ocasiões sentimos 
verdadeiro entusias-
mo em praticar a vir-
tude da coragem, em 
outras experimenta-
remos cansaço e aba-
timento de alma. Nes-
tas horas, a coragem 
será mais meritória! 

Ademais, have-
rá momentos em que 
precisaremos ser co-
rajosos, não só pri-

vados do empuxe da sensibilidade, 
mas ainda tendo de lutar contra os 
achaques do medo. Sim, a virtude 
da coragem não exclui o temor; pelo 
contrário, muitas vezes deve ser pra-
ticada até em face dele! 

O Livro dos Juízes narra a histó-
ria de Gedeão, pessoa assaz timora-
ta (cf. Jz 6). Deus o designou como 
general de seu exército e ordenou-
-lhe avançar contra a hoste inimiga 
de cento e trinta e cinco mil guerrei-
ros, com apenas trezentos homens 
que não deveriam levar armas… É 
possível que Gedeão tenha sido to-
mado de pavor. Apesar disso, ele 
obedeceu e o resultado foi uma das 
mais belas vitórias consignadas na 
Sagrada Escritura. Indiscutivelmen-
te ele praticou a virtude da coragem 
em todo o seu fulgor, mas não nos 
iludamos em pensar que sua vonta-
de esteve sempre acompanhada por 
seus sentimentos. Foi-lhe necessário 
exercê-la, apesar do medo. 

E na minha vida?

A estas alturas, é possível que o 
leitor esteja se colocando a seguinte 
questão: “Tudo isso é verdade, mas 
como aplicar tais princípios à  minha 
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Eis o que distingue 
o herói do criminoso: 
afrontar e vencer  
as grandes provas, 
dores e dificuldades, 
por amor a  
um ideal

Dr. Plinio durante uma conversa com jovens seguidores, em 1994
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vida? Não sou militar, nem vivo na 
Idade Média ou no Antigo Testa-
mento…” Contudo, se as dificulda-
des de nossos dias são, para a maio-
ria dos homens, de caráter bem di-
verso aos exemplos narrados até 
aqui, a solução para elas é a mesma. 

Quando preciso encarar a mor-
te de um parente, ou o risco de per-
der meu emprego, as complicações 
financeiras e as enfermidades, qual 
deve ser minha atitude? Primeiro, 
com calma, olhar o assunto de fren-
te, considerando todos os seus peri-
gos e as consequências trágicas que 
pode trazer. Então, tomar a delibe-
ração firme de enfrentar o proble-
ma da forma correta, sem a ilusão de 
que será sempre possível evitar o so-
frimento. Pelo contrário, muitas ve-
zes o meio de sofrer menos é abra-

1 Cf. CORRÊA DE OLIVEI-
RA, Plinio. Opera Omnia. Re-
edição de escritos, pronuncia-
mento e obras. São Paulo: Re-
tornarei, 2008, v.I, p.266. O 
presente artigo se baseará 
nessa publicação de Dr. Pli-
nio, bem como em outras 
duas de suas explicitações, 

transcritas em: Uma era de 
fé, heroísmo e sabedoria. In: 
Dr. Plinio. São Paulo. Ano IV. 
N.35 (fev., 2001); p.18-23; O 
que é a coragem? In: Dr. Pli-
nio. São Paulo. Ano XVII. 
N.193 (abr., 2014); p.8-9.

2 A virtude que corresponde ao 
conceito de Dr. Plinio sobre 

a coragem é, na teologia de 
São Tomás de Aquino, a for-
titudo. Comumente se traduz 
essa palavra latina por fortale-
za; entretanto, há quem prefi-
ra empregar o vocábulo cora-
gem para melhor expressar seu 
sentido (cf. PINSENT, An-
drew. The Gifts and Fruits of 

the Holy Spirit. In: DAVIES, 
Brian; STUMP, Eleonore 
(Ed.). The Oxford Handbook 
of Aquinas. New York: Oxford 
University Press, 2012, p.477. 

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, O 
que é a coragem?, op. cit., p.8.

4 Idem, ibidem.

Nosso Senhor viu o 
sofrimento que Lhe 
esperava e deliberou: 
“Eu aceito! Faça-se 
a vossa vontade”. 
Essa é a perfeição 
da coragem!

Oração no Horto das Oliveiras, por 
Jerónimo Cósida - Igreja de São João do 
Hospital, Valência (Espanha)

çar a solução dolorida, se ela for a 
via mais honesta.

Entretanto, onde encontrar força 
de alma para tomar uma atitude tão 
exigente?

A doutrina católica nos ensina 
que nenhum homem tem condições 
de, por si mesmo, praticar as virtu-
des com perfeição e estabilidade. 
Sendo a coragem uma delas, é nor-
mal, portanto, que encontremos di-
ficuldade em cultivá-la. A saída está 
em pedi-la a Deus, pois Ele é o cria-
dor e a fonte de todo bem. 

O maior ato de coragem 
da História

Seria um crime terminar este ar-
tigo sem fazer menção ao Homem 
mais forte e corajoso de todos os sé-
culos: Nosso Senhor Jesus Cristo. 
No Horto das Oliveiras, ao se iniciar 
a Paixão, quais sentimentos inunda-
ram sua Alma humana perfeitíssi-
ma? Tédio, pavor, tristeza e a sensa-

ção do abandono por parte daqueles 
que Ele mais amava. 

Nessa situação, nosso Redentor 
não tomou uma atitude desequili-
brada, o que seria incompatível com 
sua santidade infinita. Com calma, 
Ele contemplou até o fundo todo o 
sofrimento pelo qual ainda deve-
ria passar, e isso Lhe causou tanto 
medo que chegou a suar sangue! En-
tão, Ele praticou o supremo ato de 
coragem da História ao rezar ao Pa-
dre Eterno, dizendo: “Meu Pai, se 
é possível, afasta de Mim este cá-
lice! Todavia não se faça o que Eu 
quero, mas sim o que Tu queres” 
(Mt 26, 39). 

Dr. Plinio assim explica essa ora-
ção de Nosso Senhor: “O auge da 
coragem estava nisto: Deus tem de-
sígnios que, segundo a infinita per-
feição d’Ele, às vezes remove, às ve-
zes não. E, apesar de tudo quan-
to  levava o instinto de conservação 
perfeitíssimo de Nosso Senhor a fi-
car absolutamente tenso na perspec-
tiva do que viria, Ele deliberou: ‘Eu 
vou, Eu aceito! Faça-se a vossa von-
tade e não a minha’ É a perfeição da 
coragem!”4

Como essa atitude é diferente de 
tudo aquilo que o mundo chama de 
coragem! O Corajoso sentiu-Se fra-
co, experimentou medo, mas olhou 
sua cruz de frente, tomou o ato deli-
berado de cumprir sua missão e re-
zou pedindo ajuda. Que esse divi-
no exemplo, com o qual o Redentor 
conquistou graças para nossa cor-
respondência em situações análo-
gas, nos leve a imitá-Lo em toda a 
medida que seja exigida de nós! ²



O mais músico dos Santos!

“A

Dezembro 2021 · Arautos do Evangelho      21

Ir. Giovana Wolf Gonçalves Fazzio, EP

o CanCioneiro de santo afonso maria de ligório

A virtude transformada em arte é capaz de atrair de modo 
incomparável. A Providência Divina, porém, reservou esta 
missão apenas para alguns poucos…

música me agrada, e, no 
século, foi uma de minhas 
preocupações. Teria fei-
to melhor se me aplicasse 

a amar a Deus, durante este tempo”.1 
Assim se condoía o grande Santo 
Afonso Maria de Ligório, pelo fato 
de ter se dedicado tanto ao estudo da 
música em sua juventude. 

Deus, porém, que o havia cumula-
do de dons, permitiu-lhe esta “falta” 
para que depois ele pudesse brilhar 
mais excelentemente em seu aposto-
lado. O tempo que ele lamentava não 
haver dedicado a amar a seu Criador 
foi, na verdade, o que o tornou o mais 
santo dos músicos e, talvez, o mais 
músico dos Santos!…

Excepcional talento 
desde a juventude

“De origem nobre, […] pronto 
para o combate”:2 eis o belo signifi-
cado de seu nome, Afonso. Se, como 
dizem, não foi motivado pela etimo-
logia que assim o chamou seu pai, era 
este, entretanto, o sonho que ele re-
almente alimentava a respeito de seu 
primogênito.

Dom José de Ligório, desejoso de 
que o filho superasse o prestígio que 
muitos de seus ancestrais haviam al-
cançado no Reino de Nápoles, não 
poupou esforços em proporcionar-
-lhe uma esmerada educação: contra-
tou renomados mestres de Literatura 

Clássica, Letras, Geografia, Cosmo-
grafia, Arquitetura e Belas Artes, vin-
dos inclusive do estrangeiro para ins-
truí-lo em particular. E, sendo a músi-
ca a arte de maior preferência paterna, 
exigiu que a ela dedicasse o menino 
três horas diárias de estudo, período 
que passava trancado no quarto jun-
to ao instrutor. “Essas longas horas de 
reclusão pareceram, a princípio, uma 
penitência ao jovem pianista, mas em 
breve ele se apaixonou de tal forma 
pela harmonia que a prisão se lhe con-
verteu em um lugar de delícias”.3

Superdotado, pouco a pouco o ra-
paz parecia realizar as aspirações de 
seu pai: aos doze anos era considera-
do mestre na execução do cravo, aos 
dezesseis já exercia a honrosa profis-

são de advogado… Entretanto, al-
gum tempo depois, contrariando a 
vontade paterna, preferiu abandonar 
tudo para fazer-se sacerdote.

A música no apostolado 
de Santo Afonso

Ao desprezar título de nobreza, 
propostas de matrimônio, carrei-
ra e riquezas, Afonso passou a ser 
considerado como um desajuizado, 

Desde jovem,  
Santo Afonso 
apaixonou-se pela 
música, pendor que 
muito o ajudaria 
em seu apostolado 
enquanto sacerdote
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Pregação de Santo Afonso - Santuário 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

e Santo Afonso, Salta (Argentina)
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 inclusive por alguns de seus parentes 
e amigos mais próximos. Entretanto, 
para quem o contemplasse de dentro 
dos olhos de Deus, ele era como o ho-
mem da parábola que, com sabedo-
ria, fez render todos os seus talentos: 
o que aprendera de seus professores 
não lhe resultou inútil, pois em sua 
longa vida sempre dispôs destas ha-
bilidades para a glória de Nosso Se-
nhor e o serviço de sua nobre voca-
ção. Vastíssima foi sua obra apostó-
lica e, até nossos dias, dela podemos 
nos beneficiar, ora por meio de seus 
escritos, ora de suas pinturas ou… de 
suas músicas.

Ao abraçar a via eclesiástica, 
Afonso, como tantos outros Santos, 
desejou evangelizar terras longín-
quas, e até a China chegou a ter lugar 
em seus sonhos. Para ele, no entanto, 
estava reservado o apostolado em re-
giões não muito distantes de sua ter-
ra natal: a própria Nápoles e, depois, 
outras pequenas cidades e campos 
das redondezas. 

Para o êxito de suas missões uti-
lizava-se não apenas das pregações, 
mas compunha diversos cantos espi-
rituais; e rapidamente pôde compro-
var o quanto a música era sua grande 
aliada, pois substituía as blasfêmias e 
as palavras licenciosas, além de ins-
truir nas verdades da Fé aqueles que 
as aprendiam.

Um clérigo de Nápoles, posterior 
ao fundador redentorista, não temeu 
em afirmar que “só Afonso de Ligó-
rio deu à Itália o canto popular em 
toda a sua perfeição. Hoje ainda, de-
pois de cento e cinquenta anos, seus 
cânticos ressoam através dos vales e 
das montanhas e, como toda a verda-
deira poesia, têm conservado o fres-
cor da sua juventude”.4

Cerca de cinquenta poemas com-
põem o Canzoniere Alfonsiano. En-
quanto as melodias transmitem âni-
mo, entusiasmo e alegria, os poemas 
são um misto de ensinamento teoló-
gico de alto quilate e candura cheia 
de inocência, sob a inspiração do mo-

mento e com a mesma finalidade: 
“Inflamar as almas no amor divino, 
comunicando-lhes o fogo sagrado 
que ardia em seu próprio coração”.5

Dentre elas, sem dúvida, Tu Scen-
di dalle Stelle e Quanno Nascette Nin-
no são as mais conhecidas em todo o 
mundo.

O “Tu Scendi” roubado

Escritas quase sempre durante as 
missões, perdeu-se nas brumas do 
tempo a história exata de cada can-
ção. Tu Scendi dalle Stelle, entretan-
to, é das poucas das quais se sabe a 
origem.6

— Veja, ali está o Pe. Miguel. Peça 
a ele a cópia da canzoncina. Ele a tem 
na mala.

Ao receber o pequeno embaixa-
dor, o sacerdote ficou estupefato! E 
já se preparava para entregar sua có-
pia, quando o Santo retomou o can-
to, do qual não havia se esquecido…

Várias canções,  
um mesmo poema

Outra bela obra natalina de San-
to Afonso é o Per la Nascita, cujos 
trechos foram enriquecidos por vá-
rias melodias, uma mais bela que a 
outra. Como também se desconhe-
ce sua composição, seja-nos permiti-
do levantar a hipótese de que ela te-
nha sido completada com o passar do 
tempo. Daí sua extensão e sua métri-
ca diversificada.

Conta-se, por exemplo, que, à épo-
ca do Natal, Afonso planejara entrar 
na igreja cantando uma música de sua 
lavra, enquanto portasse a imagem do 
Menino Jesus. Contudo, as intensas 
atividades missionárias fizeram-no 
esquecer do combinado. Assim que 
deu início ao cortejo, alguém lhe re-
cordou do cântico. Então, num impul-
so de devoção e genialidade, o San-
to entoou de improviso o magnífico 
Quanno Nascette Ninno, cuja letra in-
tegrava o poema acima mencionado.

Louvemos o Divino Infante!

Ao longo dos séculos, as melo-
dias natalinas tentaram reproduzir 
as harmonias celestiais ecoadas na 
Gruta de Belém. Se todos os Santos 
tivessem composto cânticos natali-
nos, veríamos como a virtude trans-
formada em arte é capaz de nos re-
portar ao sobrenatural de modo in-
comparável! 

Neste Natal, pois, sob o maternal 
amparo da Virgem Mãe de Deus e de 
seu castíssimo esposo, São José, una-
mo-nos a Santo Afonso Maria de Li-
gório, encantemo-nos com suas melo-
dias e louvemos com ele o augustíssi-
mo nascimento do Divino Infante! ²

Em seus poemas, o 
Santo transmitia a 
doutrina com ânimo 
e alegria, tendo 
uma finalidade: 
inflamar as almas 
no amor divino

Afonso encontrava-se em missão 
na cidade de Nola. Ao concluir sua 
composição, mostrou-a ao pároco, 
Pe. Miguel Zambadelli. Este, encan-
tado com a obra, manifestou o dese-
jo de copiá-la, mas o Santo lhe disse 
que não podia aceder a seu pedido 
antes de que ela fosse impressa e di-
vulgada. E, deixando a partitura so-
bre a mesa, dirigiu-se à igreja onde 
faria a última pregação.

Pe. Miguel, não contente com a 
negativa, decidiu copiar a música en-
quanto Afonso estava ausente… Ter-
minado seu “trabalho”, foi também 
assistir ao término do sermão, no 
qual o pregador entoou o novo cânti-
co. Todos o escutavam maravilhados. 
Mas houve um sbaglio e Afonso es-
queceu-se de alguns versos; chamou 
então um coroinha e lhe disse:
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1 SANTO AFONSO MARIA 
DE LIGÓRIO. A verdadei-
ra esposa de Jesus Cristo. Apa-
recida do Norte: Oficinas do 
Santuário de Aparecida, 1922, 
v.II, p.408.

2 REY-MERMET, Theodule. 
El Santo del Siglo de las Luces. 
Alfonso de Liguori. Madrid: 
BAC-Editorial El Perpetuo 
Socorro, 1985, p.11.

3 BERTHE, CSSR, Agostinho. 
Santo Afonso de Ligório. Rio 
de Janeiro: CDB, 2018, p.33.

4 Idem, p.357.
5 Idem, ibidem.

6 Cf. GREGORIO, CSSR, 
Oreste. Canzoniere Alfonsiano. 
Studio critico estetico col testo. 
Angri: Contieri, 1933, p.136.

Tu Scendi dalle Stelle

Tradução de duas composições natalinas  
de Santo Afonso Maria de Ligório;  
acima, partitura de uma delas

Vós descestes das estrelas, ó Rei do Céu, / e 
viestes à fria e gelada gruta. / Ó meu Divino 
Menino, / eu Vos vejo aqui tremer. / Ó Deus 
bem-aventurado, / oh, quanto Vos custou 
haver-me amado! 

A Vós, que sois o Criador do mundo, /  
falta-Vos roupa e calor, ó meu Senhor. /  
Caro eleito Pequenino, / quanto esta pobreza /  
ainda mais me apaixona. / Já que o amor Vos 
fez ainda mais pobre. 

Vós deixastes o divino seio de vosso Pai, / 
para vir penar sobre este feno. / Doce amor 
de meu coração, / onde Vos transportou esse 
amor? / Ó meu Jesus, / por que tanto sofrer 
por amor de mim!

Quanno Nascette Ninno

Quando nascestes, Menino, em Belém, / era 
noite e parecia meio-dia, / de tal modo a 
estrela reluzente / e bela se via no alto, /  
e aqui embaixo, brilhante / se lançou a 
chamar os Magos ao Oriente.

Os pastores guardavam as ovelhas, / e um 
Anjo mais refulgente que o sol / apareceu e 
disse: / Não vos espanteis, não; / contentai-vos 
e ride, / a terra se transformou em Paraíso!

Para vós hoje nasceu em Belém / o esperado 
Salvador do mundo / O encontrareis / – não 
podeis equivocar-vos – / envolto em panos e 
num presépio deitado.

Batia forte o coração dos pastores, / e um 
ao outro dizia: / Que estamos esperando? / 
Depressa, vamos, pois desfaleço pelo desejo / 
de ver ao Deus Menino
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A inebriante alegria  
do Natal
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Plinio Corrêa de Oliveira

Com o intuito de avivar a confiança de que a atmosfera sacral 
dos Natais de outrora deverá reflorescer sobre a terra,  
Dr. Plinio narra alguns fatos de sua infância.

pós um ano de lutas, sofrimentos e dificul-
dades, aproxima-se a festa do Santo Na-
tal, o qual, a meu ver, tem a característica 
de interromper o tempo. Ainda que se es-

teja na situação mais aflitiva, o Natal ergue uma mu-
ralha, deixando de um lado as desgraças e as lágri-
mas e, do outro, os sinos que anunciam as alegrias 
natalinas. 

Não se trata de uma alegria vulgar, mas de uma 
alegria muito mais profunda e leve, que parece ser 
feita de luz. Essa luz é o lumen Christi, que refulgiu 
na terra na noite de Natal e, a cada ano, de alguma 
forma volta a brilhar, trazendo a verdadeira alegria e 
a verdadeira paz de alma até para os mais atormen-
tados.

As noites de Natal de outrora

Para que se sinta um pouco o que é essa graça, 
creio não ser descabido narrar algumas recordações, 
na tentativa de fazer reviver as alegrias e impressões 
que outrora se sentiam nas noites de Natal. 

Como era um Natal em 1920, portanto, nos últi-
mos anos de minha infância? 

Alguém poderia dizer que se tratava de imagina-
ção; tenho, porém, a convicção interna de que  havia 

uma graça, dada a mim, como também a todas as 
crianças de meu tempo, ao menos as que eu via e co-
nhecia. Era uma graça geral.

As crianças, já alguns dias antes do Natal, viam-
-se invadidas por uma expectativa e por uma alegria, 
na esperança das festas que iam se realizar. A pers-
pectiva da festa, no que ela tem de terrena, desem-
penhava um papel na alegria das crianças. Elas sa-
biam que São Nicolau, o santo Bispo afável, viria de 
noite enquanto todos dormiam e deixaria presentes 
para elas: nos lares abastados, grandes caixas; nos la-
res mais pobres, caixinhas pequenas, mas cheias de 
afeto. Em todo lugar onde houvesse uma mãe digna 
realmente de assim ser chamada, e um pai solícito e 
merecedor deste título, alguma lembrança punham 
junto à cama do filho, o que, para o filho, consistia 
numa maravilha.

Inundadas pelas alegrias de Natal, 
as crianças ficavam melhores

Andar, correr pelo jardim, brincar, tudo se fazia 
com um bem-estar próprio à inocência da infância. 
Em boa medida essa alegria estava motivada por um 
fator mais alto, prenúncio da alegria estrita e defini-
damente religiosa do Natal que se aproximava. Algo 

Presépio da Casa dos Arautos do Presépio da Casa dos Arautos do 
Evangelho em Guimarães (Portugal)Evangelho em Guimarães (Portugal)
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de especial começava a en-
cher nossas almas. 

Nesses dias, as crianças fi-
cavam melhores: as que men-
tiam, passavam a mentir me-
nos; as que não mentiam, cen-
suravam alguma que men-
tisse; as que eram pouco 
observantes dos horários de 
casa, tornavam-se mais pon-
tuais. Sentia-se em todas mais 
limpeza de alma. E esta ale-
gria de ter a alma limpa não 
se compara a nenhuma outra 
ao longo da vida. 

Um princípio de pureza, 
de limpidez, de honestidade, 
de bondade e de candura pa-
recia se fazer sentir sobre a 
terra, atuando nas almas dos 
homens. As pessoas come-
çavam a ser mais benévolas 
entre si. As crianças egoístas 
emprestavam de bom grado 
seus brinquedos, as birren-
tas faziam pequenos favores. E os mais velhos, por 
mais que não sentissem a mesma alegria das crian-
ças, lembravam-se dos Natais em suas infâncias e se 
esforçavam por causar a impressão de estarem parti-
cipando do contentamento geral, tornando-se espe-
cialmente solícitos e afáveis.

De alegria em alegria, até o ápice do Natal

Numa determinada sala da casa não se podia en-
trar, pois a árvore de Natal estava sendo preparada, 
como em todo ano, com alguma novidade: uma estre-
la enorme, um anjo novo ou outros enfeites. 

Quando uma criança conseguia ver algo da sur-
presa, corria para contar às outras, que tomavam a 
notícia com ar de grande importância. Em meio a es-
sas alegrias passava-se o tempo até a noite de Natal, 
dia em que se ia à Missa do Galo. Aí o ambiente era 
completamente diferente. 

Morando perto da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, para lá íamos a pé. Todas as casas estavam 
abertas e com as luzes acesas. Andando pelas ruas 
percebia-se, em residências modestas como nas óti-
mas, que eram quase palácios, uma árvore de Natal 
iluminada e ouvia-se lá de dentro um gramofone, dos 
mais antigos, tocando músicas natalinas. Percebia-
-se em cada família a alegria de Natal. Todos esta-
vam terminando de se aprontar para sair, deixando 

apenas um criado para tomar 
conta da casa. Logo os sinos 
começavam a tocar, avisando 
que a Missa ia se iniciar. 

A igreja se encontrava 
 feericamente iluminada, e o 
altar adornado estava cheio 
de flores. Numa manjedou-
ra via-se o Menino Jesus dei-
tado. Quando soava meia-noi-
te, o padre entrava e come-
çava a Missa, durante a qual 
se sentia algo aparentemente 
contraditório, um misto de re-
colhimento e de explosão de 
contentamento. 

Quando já se tinha ida-
de, comungava-se. A Comu-
nhão era o ápice! Encantava-
-me a ideia de que Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, que havia 
nascido em Belém, numa noi-
te como aquela, estava real-
mente presente em mim. Era 
a hora dos pedidos, mas, so-

bretudo, de uma indescritível sensação de intimida-
de. Eu tinha uma estampa do Sagrado Coração de 
Jesus que representava Nosso Senhor segurando um 
menino de cabelos cacheados pretos, com a mão em 
volta de seus ombros, e apertando o menino junto ao 
peito. Embaixo havia uma jaculatória que dizia mais 
ou menos o seguinte: “Ó Bom Jesus, tende piedade 
de mim!” Eu a rezava, pensando: nesta hora, Nosso 
Senhor está fazendo isso comigo… 

Depois da Missa, tinha-se a impressão de que 
as graças do Natal se difundiam por todas as casas. 
Quando chegávamos à nossa, parecia que já não era a 
mesma que deixáramos. Havia nela algo de religioso, 
de sacral, de recolhido, que causava verdadeiro ma-
ravilhamento. A par desta atmosfera sobrenatural, 
sentia-se habitar na casa uma alegria, como igual não 
se notava durante o ano. Começavam os cumprimen-
tos e as felicitações, ao que eu era muito sensível, so-
bretudo aos carinhos e felicitações vindos de mamãe, 
com os quais eu contava como um complemento da 
noite de Natal. É impossível descrever o que signifi-
ca o ósculo de uma mãe católica em um filho que ela 
deseja que seja católico também! Depois das sauda-
ções, iniciava-se a festa de Natal.

A noite de Natal era, portanto, um hiato luminoso, 
cheio de um imponderável que não se consegue descre-
ver, mas que todos sentiram, cada um em sua época.
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Plinio, aproximadamente em 1920

Um princípio de pureza, de honestidade 
e de candura se fazia sentir, atuando nas 

almas e tornando-as melhores
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Dia virá em que os verdadeiros Natais  
reflorescerão na terra

Até que ponto os que são mais jovens sentiram 
isso? Receio que, quando muito, tenham visto ape-
nas o fim disso. 

Televisões ligadas o dia inteiro, rádios vociferan-
do canções de Natal comercializadas, lâmpadas fluo-
rescentes e laicas penduradas em torno de árvores, 
em jardins de prédios e em apartamentos, igrejas va-
zias. Eis o Natal moderno! 

Põe-se a pergunta: o que resta de tudo o que des-
crevi? Será que ficou só a recordação? Muito mais do 
que isto, resta uma esperança! E no intuito de avivar 
essa esperança é que narrei esses fatos. Mas só res-
ta uma esperança? Não! Temos uma certeza, graças 
à promessa divina: as portas do inferno não prevale-
cerão contra a Igreja (cf. Mt 16, 18).

Essa certeza nos diz que um dia, após lutas, pro-
vações e batalhas, os verdadeiros Natais reflorescerão 
na terra. E, então, talvez alguém se lembre da descri-
ção que acabo de fazer e tenha a convicção viva de que 
a alegria que experimentará não estará nascendo ali, 
mas fará parte de uma longa concatenação histórica 
que sairá do fundo das águas da provação e voltará à 
luz. Tratar-se-á da autêntica alegria do Santo Natal de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Natais mais belos que  
os de outrora

Apesar da decadência que se nota nas festas nata-
linas atualmente, se comparadas com as de meu tem-
po, não hesito em afirmar que o Natal dos que, hoje 
em dia, lutam para permanecer fiéis ao verdadeiro 
espírito católico é ainda mais bonito que os de outro-
ra. E se eu, quando menino, pudesse ver como seriam 
os Natais que eu deveria passar nestes dias, sem dúvi-
da exclamaria: “É para isso que eu nasci!” 

Devemos, pois, lembrar que essas alegrias de Na-
tal, sob o sorriso de Maria Santíssima, descerão so-
bre nós, ainda que estejamos na mais terrível aflição. 
Também nos deve animar a confiança de ver realiza-
da a promessa de Nossa Senhora em Fátima: “Por 
fim, o meu Imaculado Coração triunfará!” Quan-
do isto se der, que suavidade, harmonia e doçura te-
rão as festas do Santo Natal de Nosso Senhor Jesus 
Cristo! ²

Extraído, com pequenas  
adaptações, de: Dr. Plinio.  

São Paulo. Ano XIV.  
N.165 (dez., 2011); p.6-11

noite ia em seu meio. As trevas tinham chega-
do ao auge de sua densidade. Tudo em torno 

dos rebanhos era interrogação e perigo. Quiçá alguns 
pastores, relaxados ou vencidos pelo cansaço, estives-
sem dormindo. Entretanto, outros havia a quem o zelo 
e o senso do dever não consentiam o sono. Vigiavam. 
E presumivelmente oravam também, para que Deus 
afastasse os perigos que rondavam. 

Subitamente, uma luz apareceu para eles e os en-
volveu: “a claridade de Deus os envolveu” (Lc 2, 9). 
Toda a sensação de perigo se desfez. E lhes foi anun-
ciada a solução para todos os problemas e todos os 
riscos. Muito mais do que os problemas e os riscos de 
alguns pobres rebanhos ou de um pequeno punhado 
de pastores. Muito mais do que os problemas e os ris-
cos que põem em contínuo perigo todos os interesses 
terrenos. Sim, foi-lhes anunciada a solução para os 
problemas e riscos que afetam o que os homens têm 
de mais nobre e mais precioso, isto é, a alma. Os pro-
blemas e os riscos que ameaçam, não os bens desta 
vida, que, cedo ou tarde, perecerão, mas a vida eter-
na, na qual tanto o êxito quanto a derrota não têm 
fim. […]

Assim, em torno dos homens, tudo eram trevas. 
E nessas trevas, o que faziam eles? O que fazem os 
homens sempre que baixa a noite. Uns correm para 
as orgias, outros afundam no sono. Outros, por fim 
– e quão poucos – fazem como os pastores. Vigiam, 
à espreita dos inimigos que saltam no escuro para 
agredir. Aprestam-se para lhes dar rudes combates. 
Oram com as vistas postas no céu escuro, e as almas 
confortadas pela certeza de que o sol raiará por fim, 
espancará todas as trevas, eliminará ou fará voltar a 
seus antros todos os inimigos que a escuridão acober-
ta e convida ao crime. 



Luz,  o grande presente 
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No mundo antigo, entre os milhões de homens es-
magados pelo peso da cultura e da opulência inúteis, 
havia homens de escol que percebiam toda a densida-
de das trevas, toda a corrupção dos costumes, toda 
a inautenticidade da ordem, todos os riscos que ron-
davam em torno do homem, e sobretudo todo o non 
sense a que conduziam as civilizações baseadas na 
idolatria. 

Estas almas de escol não eram necessariamen-
te pessoas de uma instrução ou de uma inteligência 
privilegiadas. Pois a lucidez para perceber os grandes 
horizontes, as grandes crises e as grandes soluções, 
vem menos da penetração da inteligência do que da 
retidão da alma. Davam-se conta da situação os ho-
mens retos, para os quais a verdade é a verdade, e o 
erro é o erro. O bem é o bem, e o mal é o mal. As al-
mas que não pactuam com os desmandos do tempo, 
acovardadas pelo riso ou pelo isolamento com que 
o mundo cerca os inconformados. Eram almas des-
te quilate, raras e esparsas um pouco por toda parte, 
entre senhores e servos, anciãos e crianças, sábios e 
analfabetos, que vigiavam na noite, oravam, lutavam 
e esperavam a salvação. […]

* * *
Há ainda hoje homens de boa vontade autênti-

cos, que vigiam nas trevas, que lutam no anoni-
mato, que fitam o Céu esperando com inque-
brantável certeza a luz que voltará?

Sim, precisamente como no tempo dos 
pastores. […] 

A esses autênticos homens de boa 
vontade, a esses genuínos continua-

dores dos pastores de Belém, proponho que entendam 
como dirigidas a eles as palavras do Anjo: “Não te-
mais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, 
que terá todo o povo” (Lc 2, 10)! 

Palavras proféticas, que encontram seu eco na 
promessa marial de Fátima. Poderá o comunismo es-
palhar seus erros por toda a parte. Poderá fazer so-
frer os justos. Mas, por fim – profetizou Nossa Se-
nhora na Cova da Iria – o seu “Imaculado Coração 
triunfará”. 

Esta é a grande luz que, como precioso presente de 
Natal, desejo para todos os leitores e, mais especial-
mente, para os genuínos homens de boa vontade. ²

Extraído de: Folha de São Paulo.  
São Paulo. Ano LI. N.15.533  
(26 dez., 1971); p.42
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A Anunciação aos pastores - 
Museu Condé, Chantilly (França)



Imperatriz  
  pela graça…  
   e pela audácia!

C
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Ir. Cecília Maria Almeida Santos, EP

Filha e esposa de monarcas, aclamada como rainha e 
imperatriz… Sua vida, entretanto, mais do que um  
conto de fadas, foi um compêndio do heroísmo  
dos combatentes, da resignação dos mártires  
e da astúcia dos bons estadistas.

om frequência, certos ensi-
namentos do Evangelho são 
objeto de maior atenção e 
devoção do que outros, a 

ponto de alguns quase caírem no es-
quecimento em nossos dias. 

A vida de Santa Adelaide nos 
lembra uma destas verdades procla-
madas pelo Divino Salvador, man-
so Cordeiro que Se deixou imolar na 
Cruz, mas também modelo perfeito 
daqueles que devem ser prudentes e 
astutos como as serpentes.

Nascida em “berço de ouro”

Podemos dizer que Adelaide nas-
ceu em berço de ouro, em 27 de ju-
nho de 931, pois era filha do Rei da 
Borgonha, Rodolfo II, e da Rainha 
Berta da Suábia. A Providência, que 
lhe reservara uma grandiosa missão, 
cumulou-a de dons, os quais ela faria 
render generosamente, marcando a 

História com um brilho até então in-
comum a uma dama.

Embora pouco se saiba de sua in-
fância, não é difícil conjecturarmos 
haver sido uma preparação de gran-
de valia para o duro combate que se-
ria a sua vida: além de receber uma 
santa educação conforme os costu-
mes da Fé, aprendeu a falar fluente-
mente o francês, o tedesco e o latim, 
habilidades que a tornaram uma mu-
lher extremamente culta para o seu 
tempo.

O ponto final desses anos tran-
quilos e felizes chegou com a mor-
te de seu pai, em julho de 937. O pe-
queno irmão Conrado foi enviado à 
Germânia; a viúva e a menina, por 
sua vez, tiveram sorte muito diversa: 
o Rei Hugo da Itália, ambicionando 
certos benefícios políticos, mandou 
emissários à Borgonha para forçá-las 
a abandonar suas posses e se estabe-

lecerem na corte italiana, em Pavia. 
Assim, a Rainha Berta foi obrigada 
a casar-se com ele, enquanto Adelai-
de ficou prometida em casamento ao 
príncipe Lotário, filho de Hugo.

Jovem rainha da Itália

Deram-se então os primeiros cho-
ques da menina com o mal. Na nova 
corte imperava o vício, o despudor e 
as uniões ilegítimas; violência, intri-
gas e luta pelo poder estavam na or-
dem do dia. A Rainha Berta logo foi 
desprezada por seus hábitos cristãos 
e, para proteger-se do desagrado do 
rei, abandonou a filha na Itália, indo 
refugiar-se junto ao filho Conrado. 

Adelaide ficou sozinha em  Pavia, 
verdadeiramente qual ovelha em 
meio a lobos… Entretanto, Deus ti-
raria um grande bem dessa desa-
fortunada situação na qual sua vir-
tude seria tão provada: ao contrair 

Santa adelaide 
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 núpcias com Lotário II, ela passou a 
fazer parte da linha sucessória da co-
roa italiana. 

O jovem príncipe, de tempera-
mento oposto ao do pai, mostrou-se 
fiel e dedicado, cumulando a esposa 
de riquezas e completando de modo 
refinado sua educação. 

À morte do Rei Hugo, Adelaide 
tornou-se rainha da Itália com ape-
nas dezoito anos de idade. O Rei Lo-
tário deu-lhe o título de “consors 
 regni”, ou seja, participante da sobe-
rania, e doou-lhe terras e fortunas a 
fim de ratificar tal prerrogativa.

Acaso a fama e o dinheiro a des-
viariam do caminho da virtude que 
trilhara desde a infância? De modo 
algum, pois tinha fixado seu tesouro 
no alto, onde não chega o ladrão e a 
traça não destrói (cf. Lc 12, 33). As-
sim, logo ela passaria a ser admira-
da por seus súditos, tanto pela doçu-
ra do trato quanto pela sabedoria das 
decisões, sempre conciliando a bene-
volência com a grandeza e a dignida-
de de sua posição.

Como regente oficial, respeita-
da por todas as partes, confirmou o 
poder de nobres e prelados, fazen-
do diversas concessões de seus bens 
a mosteiros e igrejas. Ciente de seu 
papel na unificação do reino, visava 

com estas doações consolidar alian-
ças com a elite política e com altas 
personalidades eclesiásticas, situa-
ção que mais tarde salvar-lhe-ia a 
vida.

Viúva… e novamente sequestrada

A história medieval está coalha-
da de episódios por vezes não intei-
ramente explicados. A morte do Rei 
Lotário é um deles. O jovem monar-
ca expirou nos braços de Adelaide 
em fins do ano 950, presumivelmen-
te envenenado pelo Duque de Ivrea, 
Berengário II, que ambicionava a co-
roa real. 

De novo Adelaide encontrou-se 
só, “sem outro alívio que o das lágri-
mas, sem outro consolo que a própria 
inocência, sem mais apoio que o pró-
prio Deus”.1 Tendo de velar pelo fu-
turo da pequena filha Ema, partiu de 
Turim, onde Lotário foi sepultado, 
rumo à cidade de Pavia.

Contudo, Berengário enviou seus 
emissários para sequestrá-la, sen-
do a rainha aprisionada na região do 
Lago de Garda. Enquanto o duque 
se autoproclamava rei da Itália, Ade-
laide sofria injúrias e maus tratos, se-
gundo relata Santo Odilon, seu pri-
meiro biógrafo: “Esta inocente cativa 
foi afligida por várias torturas, ten-
do os cabelos arrancados e sendo fre-
quentemente espancada com socos e 
pontapés”.2

Visando legitimar-se no trono, o 
usurpador ofereceu a Adelaide ca-
sar-se com seu filho Adalberto como 
preço por sua liberdade. Ela, porém, 
demostrou na prisão toda a intrepi-
dez altaneira de suas virtudes, a fir-
meza de seus princípios e sua for-
ça de alma, recusando as infames 
proposições do inimigo e confian-
do n’Aquele que faz “cessar o clamor 
dos tiranos” (Is 25, 5). 

Fuga na hora certa, 
para o lugar certo

Adelaide aceitou com resigna-
ção de mártir sofrimentos e injú-

rias, porém, não de braços cruza-
dos… Usando daquelas armas espi-
rituais defensivas e ofensivas de que 
nos fala o Apóstolo (cf. II Cor 6, 7), 
urdiu meios de evadir-se da prisão. 
A fuga deu-se de modo tão sigiloso 
que Berengário só o soube quando 
ela já havia alcançado a fortaleza de 
Canossa e se encontrava segura sob a 
proteção do conde local, do Bispo de 
Reggio e do Romano Pontífice.

Quiçá tenha sido este um dos 
mais belos episódios da vida de Santa 
Adelaide, pois nele brilhou de modo 
especial sua audácia e prudência, vir-
tudes pelas quais, desprezando obs-
táculos e perigos, foi capaz de esca-
par na hora certa, para o lugar certo!

Na fortaleza de Canossa, a ra-
inha elaborou planos ousados, cha-
mando em seu auxílio o Rei germano 
Otão I. Enquanto o aguardava, ela 
viu esboroar-se o exíguo cerco mon-
tado pelo iníquo Berengário, cujas 
esperanças de reaver a cativa foram 
completamente eliminadas com a 
chegada de Otão. Este restabeleceu a 
ordem, obrigando as tropas inimigas 
a se retirarem de imediato.

Pouco depois, Otão contraiu núp-
cias com Adelaide e foi coroado rei 
dos lombardos. A partir de então, ela 
começaria a cumprir uma de suas 

Berengário II; à esquerda, Lotário II.  
Na página anterior, Santa Adelaide - 

Igreja de São Maurício,  
Soultz-Haut-Rhin (França)

Após a morte do Rei Lotário, 
Adelaide foi sequestrada  

e aprisionada pelo  
ímpio Berengário
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mais importantes missões, pela qual 
seria lembrada para sempre na His-
tória como a mulher cuja virtuosa e 
sagaz atuação fez de Otão um impe-
rador favorável à Fé Católica em toda 
a Cristandade da época. 

A consolidação do poder 

Os anos subsequentes foram de 
intensa atividade. A ação de Santa 
Adelaide estendeu-se a todas as ca-
madas sociais, a começar pela pró-
pria família, desfazendo diversas 
animosidades. Concedeu um magnâ-
nimo perdão a Berengário, uma vez 
que este assim o pedira, e inclusive 
permitiu que o faltoso administrasse 
o reino da Itália, já que o casal se en-
contrava instalado na Germânia. 

Com verdadeiro tino político, ela 
consolidou o poder da dinastia oto-
niana, usando de suas riquezas para 
estabelecer relações amistosas e am-
pliar os domínios da Igreja. Exercen-
do forte influência nas decisões do 
rei, favoreceu de modo especial os 
mosteiros e igrejas fundados pelos 
monges de Cluny, visando fomentar 
a reforma dos costumes e a formação 
religiosa de seus súditos. 

Ninguém dava maior exemplo de 
desprendimento e de pudor na corte 
do que a própria rainha, que se vestia 
sobriamente e reprimia qualquer for-
ma de adulação e ostentação em seus 
cortesãos.

Em 955, teve ela a alegria de dar à 
luz o sucessor da coroa, Otão II. Em 
agosto do mesmo ano, seu marido 
derrotou os húngaros, ainda pagãos, 
na histórica Batalha de Lechfeld, 
combatendo em primeira linha e em-
punhando uma das mais valiosas re-
líquias da Cristandade, que acom-
panhara Adelaide desde a infância: 
a Sagrada Lança, símbolo do poder 
real e divino.

Alguns anos mais tarde, uma ines-
perada situação favoreceria a glo-
riosa ascensão de Otão e Adelaide à 
condição de imperadores. 

A primeira imperatriz  
do Ocidente

Enquanto regente da Itália, Be-
rengário transformara-se num tira-
no cruel, espoliador da nobreza lo-
cal e violento em suas deliberações 
e mandatos. Ao clamor geral do 
povo, indignado por seus excessos, 

juntou-se o pedido de auxílio diri-
gido a Otão por parte do Romano 
Pontífice.

A caminho de Roma, Adelaide fez 
coroar seu filho de apenas seis anos 
de idade como co-rei, na Catedral de 
Aachen, em memória do Imperador 
Carlos Magno, visando  assim forta-
lecer a linha sucessória da dinastia.

Finalmente, na simbólica festa da 
Purificação de Maria, em 2 de fe-
vereiro de 962, Otão e Adelaide fo-
ram coroados imperadores pelo Papa 
João XII. Cabe notar que foi ela 
mesma quem idealizou o cerimonial 
de sua coroação, pois até o momento 
nenhuma mulher havia alcançado tal 
dignidade no Ocidente. 

De fato, é com Santa Adelaide 
que nasce o papel da imperatriz no 
governo e no exercício do poder. Seu 
nome constará em quase todos os do-
cumentos oficiais do império e ela 
própria emitirá decisões, demostran-
do sempre liberalidade e sendo in-
cansável mediadora entre o povo e a 
coroa.

Ela se mostrou exímia no exercí-
cio da justiça, inclusive quando Deus 
colocou em suas mãos o infame Be-
rengário. O sequestrador e tirano de 
outrora tornou-se prisioneiro daque-
la a quem antes oprimira, terminan-
do seus dias no cativeiro.

Um inimigo na própria família

A santa imperatriz preocupou-se 
em garantir a estabilidade do impé-
rio na pessoa de seu filho, fazendo 
os acordos necessários para o casa-
mento de Otão II com a princesa bi-
zantina Teofânia. Durante a ceri-
mônia, realizada na Basílica de São 
Pedro e oficiada pelo Papa, os noi-
vos foram coroados e associados ao 
império como sucessores do casal 
reinante.

Porém, os dias felizes do gover-
no findaram com a morte de Otão I. 
Passados alguns anos, Adelaide viu-se 
obrigada a fugir da corte de seu pró-
prio filho, pois a nora, movida quiçá Batalha de Lechfeld, por Balthasar Riepp - Igreja paroquial de Seeg (Alemanha)

Tendo contraído núpcias com Adelaide, Otão combateu de forma  
excelente a favor das santas iniciativas de sua esposa
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1 SEMERIA, Giovanni B. Vita politico-re-
ligiosa di Santa Adelaide. Turim: Chirio e 
Mina, 1842, p.13.

2 SANTO ODILON. Epitaphium Adalhei-
dæ Imperatricis, n.3: PL 142, 971.

3 Idem, n.18, 979.
4 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. San-

ta Adelaide: pecadora por natureza, impe-
ratriz pela graça. In: Dr. Plinio. Ano XVI. 
N.189 (dez., 2013); p.31.
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Cenas da vida de Santa Adelaide - Igreja de São Martinho, L’Isle-Adam (França)

Santa Adelaide soube encontrar coragem n’Aquele que derruba os poderosos e exalta os humildes,  
e por isso jamais desanimou nas dificuldades

pela inveja, trabalhara  maldosamente 
para instigar em Otão II uma profun-
da aversão pela mãe. 

O amor materno levaria Santa 
Adelaide a rezar pelo filho até ob-
ter seu arrependimento e conversão, 
tempos depois. Como sinal de gra-
tidão e talvez em cumprimento de 
uma promessa, ela enviou ao túmu-
lo de São Martinho um dos mantos 
de Otão II, ricamente bordado, com 
a seguinte mensagem: “Recebei, sa-
cerdote do Senhor, este pequeno pre-
sente, que vos manda Adelaide, es-
crava dos servos de Deus; por sua 
natureza, pecadora; pela graça de 
Deus, imperatriz”.3

Teofânia, entretanto, seria inca-
paz de admirar a santidade da so-
gra… Quando Otão II morreu, após 
uma campanha militar mal sucedida, 
ela se mostrou desejosa de exercer o 
mando e, contrariando a política uti-
lizada por Adelaide, instigou a divi-
são na corte, promoveu guerras in-
frutuosas e colocou em grave risco a 
união do império. Fez coroar o filho 
Otão III, então criança de apenas 
três anos, mas alguns meses depois 

este foi sequestrado por um parente 
– Henrique II da Baviera, cognomi-
nado o Briguento –, numa fracassada 
tentativa de usurpar o trono. A paz 
só se restabeleceu quando a própria 
Santa Adelaide recuperou o menino, 
utilizando-se da vasta rede de amiza-
des tecida ao longo de anos. 

Sendo o pequeno Otão ainda in-
capaz de governar, Teofânia assumiu 
a regência, exercendo o poder até à 
morte, em 15 de junho de 991. Expi-
rou obstinada na inimizade com sua 
sogra, contando somente trinta e um 
anos de idade. 

Amiga do combate e da ousadia

Coube a Santa Adelaide servir 
como regente do império até o neto 
atingir a idade necessária para go-
vernar. Após encaminhá-lo com su-
cesso ao trono, pôde ela, por fim, 
desfrutar com alegria do fruto de 
anos de lutas e sofrimentos, vendo 
o império unido e estável, cimenta-
do por sua eficaz audácia e incansá-
vel caridade. Retirou-se, então, a um 
mosteiro, desejosa de preparar-se 
no recolhimento e na oração para 

o  encontro com o Senhor. Foi nessa 
época que decidiu narrar sua vida a 
certo monge de Cluny, o futuro aba-
de Santo Odilon. 

Amiga do combate e da ousadia, 
mas ciente de sua própria debilidade, 
Santa Adelaide soube encontrar co-
ragem n’Aquele que derruba do tro-
no os poderosos e exalta os humildes, 
e por isso jamais desanimou diante 
das dificuldades. Nos dias de luta que 
vivemos, mais de um milênio após 
sua morte, seu exemplo continua a 
nos animar nessa sublime via de he-
roísmo – a confiança! – reservada aos 
filhos da luz, “pecadores por nature-
za, mas, pela graça soldados intrépi-
dos de Nossa Senhora”.4 ²



Um apelo à confiança! 

I
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Diante das perplexidades que o decadente mundo atual suscita 
no coração dos católicos fiéis, um convite à confiança heroica 
aponta o caminho para os dias venturosos do  
triunfo de Nossa Senhora.

magine o leitor a situação de 
um jovem medieval que ouve 
narrativas sobre peregrinos 
indefesos alvos de assaltos e 

de toda sorte de maus-tratos nos ca-
minhos para Jerusalém. Mais ainda, 
chega-lhe aos ouvidos que os próprios 
Lugares Santos, onde o Redentor Di-
vino padeceu e morreu para resga-
tar os homens do pecado e da morte 
eterna, estão sendo brutalmente pro-
fanados e destruídos por inimigos da 
Fé. Tomado de santo zelo pelo Senhor 
Deus dos Exércitos, o rapaz faz um 
voto e se alista nas Cruzadas.

Todavia, ainda menino ele sofre-
ra um terrível acidente, que lhe redu-
ziu consideravelmente a agilidade de 
movimentos. Estando diante do ini-
migo, o jovem investe com todo o vi-
gor do espírito para dar-lhe o golpe 
certeiro, mas seus membros não res-
pondem ao ímpeto da alma. Ele não 
tarda em compreender que ruma 
para o fracasso e para a derrota.

Contra as suas expectativas, po-
rém, um indomável e valoroso cru-
zado que luta a seu lado percebe sua 
contingência, move-se para trás do 
débil irmão de armas e, fazendo-se 
um com ele na luta, assume o con-
trole de seus braços: empunha o es-
cudo e brande a espada com a mes-

ma agilidade e precisão de quando 
age com os próprios membros. Ines-
peradamente o cavaleiro estropiado 
começa a realizar proezas inimagi-
náveis e se torna um dos maiores he-
róis do campo de batalha! A condi-
ção para alcançar a gló-
ria do sucesso consis-
tiu apenas em deixar-se 
conduzir com total flexi-
bilidade e despretensão 
por seu “anjo da guarda”, 
sem criar obstáculos.

O que seria melhor para 
aquele jovem: gozar de inte-
gridade física a fim de derrotar 
os inimigos com suas próprias for-

ças ou deixar-se assumir pelo “anjo” 
e adquirir suas inigualáveis propor-
ções na arte da luta?

Algo similar ocorre nas batalhas 
espirituais em prol do triunfo do Co-
ração de Maria. Vivemos um mo-
mento histórico de ápices: de um 
lado, o apogeu da Sagrada Escravi-
dão a Jesus pelas mãos de Nossa Se-
nhora, a proximidade da revelação 
do Segredo de Maria1 e o consequen-

te caudal de graças que se derra-
mará sobre a humanidade; de 
outro, a debilidade extrema dos 

que estão chama-
dos a ser os 

receptáculos 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

São Luís IX no assalto de Damieta - 
Catedral de Notre-Dame, Senlis (França)

Daqueles que lutam 
pelo triunfo do 
Coração de Maria  
será exigida 
uma completa 
flexibilidade à ação 
do Espírito Santo
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dessas graças e a contem-
plar a esplendorosa aurora 
da era-píncaro da História.

Diante desse panorama, 
os filhos e escravos de Nos-
sa Senhora que desejam ser 
fiéis têm diante de si apenas 
um caminho: o da despre-
tensão. Não basta reconhe-
cerem que nada são, que 
não possuem força de von-
tade para dar sequer um 
passo nas vias da santidade, 
que dependem em tudo da 
graça e do auxílio de Ma-
ria. Para se tornarem valo-
rosos e destemidos guerrei-
ros da Virgem, deles se exi-
girá completo abandono e 
flexibilidade total à ação do 
Espírito Santo em suas al-
mas. Assim atrairão o olhar 
benevolente do Todo-Pode-
roso, que os assumirá e neles realiza-
rá grandes obras.

Estropiados por natureza, 
divinos pela graça

Esse mistério fez a alma de Nos-
sa Senhora exultar de alegria e pro-
clamar que Deus havia olhado para 
o nada de sua Serva, operando n’Ela 
maravilhas (cf. Lc 1, 49). Sim, no 
cântico do Magnificat, Maria quis 
anunciar um porvir ainda distante, 
mas com o qual já Se regozijava. Ela 
contemplava seus eleitos, tão débeis, 
inconstantes e desprovidos das qua-
lidades necessárias para o cumpri-
mento da missão de implantar seu 
reinado na terra; não obstante, dis-
cernia também que nessa geração 
predileta o Altíssimo manifestaria 
toda a sua força. De tal forma aque-
les filhos seriam regenerados pela 
graça, que neles não mais se veriam 
os aspectos humanos: pela união 
com a Trindade Beatíssima, tornar-
-se-iam verdadeiros tabernáculos da 
vida divina, à semelhança do que se 
passara com Ela enquanto gestava o 
Menino Jesus.

Com o augusto acontecimento da 
união da natureza divina com a hu-
mana no claustro virginal de Nossa 
Senhora, iniciou-se uma nova era no 
relacionamento de Deus com a cria-
ção, mantida no decurso da História 
por meio de homens providenciais, os 
quais prepararam o caminho para a 
plena realização dos planos divinos. 
Ora, o advento desse auge, ou seja, do 
Reino da Virgem, abrirá para os fi-
lhos e escravos d’Ela um regime ain-
da superior nas relações com a Santís-
sima Trindade. O Espírito Paráclito 
Se unirá a cada um de maneira jamais 

vista, fazendo deles os após-
tolos previstos e anelados 
por tantas almas de fogo nos 
tempos passados, em parti-
cular pelo grande profeta de 
Maria, São Luís Grignion 
de Montfort, na sua Oração 
Abrasada: “Escravos de vos-
so amor e de vossa vontade; 
homens segundo vosso Co-
ração que, sem vontade pró-
pria que os macule e faça pa-
rar, executem todas as vos-
sas vontades e derrubem to-
dos os vossos inimigos”.2

Quanto se deve dese-
jar o pronto estabelecimen-
to dessa nova economia de 
graças nos corações dos 
amados filhos de Maria! 
Para isso, cabe a nós perse-
verarmos em tal anseio du-
rante a espera e mantermos 

acesa a fé na realização da promessa, 
mesmo se nos sentirmos no mais ter-
rível abandono ou nos depararmos 
com o mais evidente desmentido.

Essa atitude de alma conquista-
rá dos Céus que os dias de aflição se-
jam abreviados e antecipado o ple-
no cumprimento dos planos divinos. 
Quais novos Jacós (cf. Gn 32, 24-28), 
lutaremos com Deus para que sua 
glória seja a mais completa e esplen-
dorosa, e a derrota de seus inimigos a 
mais aniquiladora e humilhante.

A história dos Macabeus 
e os dias atuais

Ao cogitarmos a respeito da supe-
rabundância e excelência desse novo 
regime marial de graças, uma per-
gunta surge inevitavelmente: o que 
tramará o demônio para impedir seu 
florescimento? Infiltrar-se-á com o 
objetivo de atacar as almas chamadas 
a dele participar? Mas, se nem aos 
espíritos celestes foi dado conhecer 
os tesouros sobrenaturais que Nos-
sa Senhora porta em seu Coração e 
dos quais quer que os homens sejam 
partícipes, o que saberão os demô-

Descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os 
Apóstolos - Igreja dos Servitas, Innsbruck (Áustria)

O Espírito Santo 
Se unirá aos filhos 
e escravos de sua 
Esposa, fazendo deles 
os apóstolos previstos 
por tantas almas nos 
tempos passados
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nios sobre eles? Nada, absolutamen-
te nada! Entretanto, os anjos maus 
agem como cães que farejam a pre-
sença da graça.

“Vigiai e orai” (Mt 26, 41), ensi-
nou o Divino Mestre! O inimigo in-
fernal tentará deturpar e obstar o flu-
xo dessas graças para a humanidade, 
fazendo com que os filhos da Virgem 
desistam de avançar. De que modo? 
Da mesma forma como alguém pode-
ria arruinar um livro que ainda não 
foi redigido. Ou seja, simplesmente 
causando tantas atrapalhações, tor-
mentos e entraves ao escritor, que o 
leve a renunciar ao empreendimento. 
Se ele se render ante os obstáculos, o 
livro não existirá; quer dizer, a graça 
será rejeitada a priori.

Um fato histórico ilustra de ma-
neira paradigmática esse estratage-
ma do príncipe das trevas. “Fare-
jando” no ar que a Encarnação do 
Verbo se aproximava, Satanás com-
preendeu que o único meio de im-
pedi-la seria destruir o povo eleito 
e, sobretudo, a Religião verdadeira, 
pois assim as profecias perderiam o 
sentido e o Salvador ficaria pri-
vado das bases necessárias para 
operar a Redenção e fundar a 
Santa Igreja. A missão do Mes-
sias estaria inteiramente fracas-
sada e o novo regime de graças 
que Ele inauguraria para a hu-
manidade teria sido frustrado já 
em seus primórdios.

Para isso o demônio se uti-
lizou de Antíoco Epífanes. Por 
ação desse rei iníquo, ao qual se 
uniram “filhos perversos” (I Mac 
1, 12) de Israel, muitos aposta-
taram da aliança com o Senhor, 
adotando costumes pagãos, o cul-
to a Deus foi substituído por ritu-
ais idolátricos na própria Jerusa-
lém, e uma terrível perseguição 
religiosa se desatou contra os Ma-
cabeus e os poucos israelitas que 
permaneciam fiéis! O Senhor, po-
rém, jamais abandona aqueles 
que são íntegros em seu amor. As-

sistindo-os com graças e intervenções 
extraordinárias, concedeu-lhes vitó-
ria sobre vitória, até o completo ani-
quilamento dos inimigos e a restau-
ração do culto divino (cf. I Mac 1-4).

A história parece repetir-se em 
nossos dias, com todos aqueles que 
sinceramente amam Nossa Senho-
ra. As forças do mal “farejaram” a 
mudança de clave no plano salvífico 
e querem impedir, ou ao menos de-
turpar, as copiosas graças que o Ima-
culado Coração de Maria começa a 
derramar sobre seus filhos. Talvez já 

pressentindo que em breve será es-
magado pelo calcanhar da Virgem, 
em desespero de causa o demônio 
promove toda sorte de insultos, blas-
fêmias e sacrilégios contra a Mãe de 
Deus, negando-Lhe as glórias e a 
honra que a Igreja sempre Lhe tri-
butou desde seu nascedouro. Quan-
do virmos, porém, estas coisas acon-
tecerem, lembremo-nos das façanhas 
dos Macabeus e repitamos as pala-
vras do Divino Mestre: “Reanimai-
-vos e levantai as vossas cabeças; por-
que se aproxima a vossa libertação” 
(Lc 21, 28).

Sublime brado de guerra: 
“Confiança! Eu venci o mundo!”

Durante a Última Ceia, logo após 
o filho da perdição ter abandonado o 
Cenáculo para consumar sua infame 
traição, Nosso Senhor dirigiu a seus 
discípulos palavras de extremo afe-
to e estímulo, anunciando-lhes a vin-
da do Espírito Paráclito e alertando-
-os para as terríveis perseguições que 
sobre eles em breve se abateriam. 
Como jamais um general vencedor 

ousou falar às suas tropas, o Re-
dentor concluiu seu abrasado dis-
curso de amor com um sublime 
brado de guerra: “Confiança! Eu 
venci o mundo!” (Jo 16, 33).

A confiança surge, assim, 
como a mais poderosa e destru-
tiva arma dos discípulos de Cris-
to na luta contra as potências do 
mal, coligadas para impedir a 
consolidação e expansão do Rei-
no de Deus nos corações e na so-
ciedade. Por esse motivo, a pérfi-
da Serpente não poupa esforços 
para criar artimanhas a fim de 
extirpar tal virtude, tanto quanto 
possível, já dos fundamentos da 
estrutura psicológica do homem. 
Retirar da natureza humana a ca-
pacidade de confiar foi, sem dú-
vida, um dos mais funestos males 
que a Revolução logrou causar!

Reconhecer a própria fraque-
za e saber confiar na força que 
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Como na época dos 
Macabeus tentaram 
os maus frustrar a 
vinda do Redentor, 
agora querem impedir 
a eclosão de um novo 
regime de graças

Diante de Antíoco Epífanes, uma mãe  
encoraja seus sete filhos ao martírio -  

gravura por Gustave Doré
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1 Em seus escritos, São Luís Maria Grig-
nion de Montfort refere-se à escravi-
dão de amor a Maria por ele preconizada 
como um segredo revelado pelo Altíssimo 
de uma via segura para a santidade. Mais 
do que em práticas piedosas, esse segre-
do consiste em fazer todas as coisas com 
Maria, em Maria, por Maria e para Maria 
(cf. SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Le secret de Marie, n.1; 28).

2 SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Prière Embrasée, n.8.

vem da graça divina resulta funda-
mental para os verdadeiros filhos de 
Nossa Senhora. A Providência tem 
permitido, e ainda permitirá, muitas 
provações na fase prévia ao Reino de 
Maria precisamente para que eles se 
compenetrem dessa realidade. Pois 
como alguém confiará na graça se 
não experimenta em si debilidades? 
O que pode fazer a Mãe de Miseri-
córdia por aquele que se julga autos-
suficiente, forte e seguro? Só aos en-
fermos são proveitosos tanto o médi-
co quanto a medicina…

Todavia, mais do que restituir a 
seus prediletos a capacidade de con-
fiar, a Santíssima Virgem deseja que 
eles se tornem paradigmas de con-
fiança! Em sua indizível bondade, a 
determinado filho Ela pedirá a prá-
tica dessa virtude em face do infor-
túnio; a outro, em meio à contrarie-
dade; a um terceiro, na luta contra 
as próprias fraquezas; a outro ainda, 
no reconhecer-se muito amado por 
Ela. Enfim, Nossa Senhora quer fa-
zer de cada filho uma pedra preciosa 
incrustada na magnífica joia da con-
fiança! 

A aurora do Reino de Maria 
já brilha na terra!

As graças que vêm sendo concedi-
das às almas mais chamadas e mais 
unidas à Rainha Celestial já parti-
cipam das graças específicas de seu 
reinado, as quais se estenderão gra-
dualmente por toda a sociedade. 
 Trata-se de graças ainda desconhe-
cidas, mesmo pelos Anjos, pois até 
agora estiveram escondidas no Pa-
raíso divino do Imaculado Coração 
de Maria. A elas bem se aplicam as 
palavras do Apóstolo ao se referir 
às realidades celestes: “Algo que os 
olhos jamais viram, nem os ouvidos 
ouviram, nem coração algum jamais 
pressentiu” (I Cor 2, 9).

Nesse quadro grandioso, o Au-
tor destas linhas não poderia deixar 
de ressaltar o papel de um herói da 
confiança: São José. Por ocasião da 

Encarnação do Verbo, o Padre Eter-
no o constituiu guardião das graças 
da união hipostática. E é também ao 
Glorioso Patriarca que Nossa Senho-
ra confia as graças mariais. Como 
bondoso e vigilante pai, ele afaga, 
protege e ampara a cada instante os 
eleitos de sua Esposa virginal.

Qual deve ser, então, a atitude dos 
verdadeiros devotos, filhos e escra-
vos de amor de Maria? Uma profun-
da compenetração da importância 
dessas graças. De que modo? Tendo 
uma total confiança n’Ela! Confiar 
significa crer no amor superabun-
dante e gratuito de Nossa Senhora, 
o qual desce de muito alto e é capaz 
de, em um instante, convertê-los nos 
apóstolos dos últimos tempos pro-
fetizados por São Luís Grignion de 
Montfort.

Parafraseando o Divino Salva-
dor, eles podem bradar com ufania: 
“Confiança, confiança, confiança! 
Maria Santíssima, a Rainha da His-
tória, Aquela que sozinha esmagou 
todas as heresias, triunfou sobre Sa-
tanás e a maldita Revolução gnóstica 
e igualitária! A aurora do Reino de 
seu Sapiencial e Imaculado Coração 
já brilha na terra!” ²

Extraído, com pequenas  
adaptações, de:  

Maria Santíssima! O Paraíso de Deus 
revelado aos homens. São Paulo: 

Arautos do Evangelho, 2020,  
v.III, p.173-183

Maria Santíssima,  
que sozinha esmagou 
todas as heresias, 
triunfou sobre  
Satanás e a maldita 
Revolução gnóstica 
e igualitária!
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A Virgem com o Menino, esmagando 
o demônio - Catedral de São Pedro, 

Vannes (França)
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Postura e ufania  
em face das dificuldades! 
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Sendo o homem composto de corpo e alma, aquilo que 
se passa em seu físico repercute em sua vida espiritual, 
e vice-versa. É importante saber sublimar, de forma 
concomitante, ambas as realidades!

piedade católica reuniu 
em torno de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo Euca-
rístico as mais sublimes 

manifestações artísticas. Magníficas 
construções, vitrais, músicas, esplen-
dores litúrgicos de toda ordem surgi-
ram ao longo dos séculos para glori-
ficar e louvar, tanto quanto possível 
nesta terra de exílio, a augustíssima e 
real presença do Rei dos reis entre os 
homens no Sacramento do Altar. 

Ora, Mãe e Mestra do bom sen-
so e da sabedoria, a Igreja nunca se 
preocupou menos em ornar, para 
Deus, os santuários vivos das almas 
de seus filhos. 

Somos templos da 
Santíssima Trindade!

Todo batizado torna-se um tem-
plo de Deus, segundo a promessa 
do Redentor: “Se alguém Me ama, 
guardará a minha palavra e meu Pai 
o amará, e Nós viremos a ele e nele 
faremos nossa morada” (Jo 14, 23). 
Portanto, muito mais do que os or-
namentos inanimados que circun-
dam os altares, e mesmo o sacrário 
que contém a Hóstia Sagrada, vale a 

alma humana que, abrigando em si a 
própria Trindade, com Ela se relacio-
na constantemente. 

Tendo em vista essa realidade, a 
doutrina católica ensina que a per-
feição moral do homem deve corres-
ponder, ou até mesmo superar, a be-
leza das artes sagradas; e, em con-
sequência, sua vida prática e mate-
rial deve estar sempre envolta em 
dignidade, por atenção ao Divino 
 Hóspede de sua alma.

Relação entre vida 
corporal e espiritual

Nos fundamentos desse dever há, 
todavia, uma razão mais sutil, de ín-
dole ontológica, a se considerar: sen-
do o homem composto de corpo e 
alma – realidades indissociáveis, cuja 
separação leva nossa natureza a um 
estado de violência –, aquilo que se 
passa em sua vida corporal repercute 
em sua vida espiritual, e vice-versa. 

Um grande e prolongado sofri-
mento moral, por exemplo, com fre-
quência causa moléstias ao organis-
mo, como distúrbios no sono e na ali-
mentação. Por outro lado, uma rotina 
demasiadamente agitada pode indu-
zir uma pessoa à acédia espiritual. 

Donde se conclui que, em sentido 
oposto, essa relação físico-anímica 

Ir. Letícia Gonçalves de Sousa, EP
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Abrigando em si a Santíssima 
Trindade, e com Ela se 

relacionando, a alma humana vale 
muito mais que um tabernáculo

Sacrário do Oratório Nossa Senhora de 
Fátima, Nova Friburgo (RJ)
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pode auxiliar de muitas maneiras o 
progresso espiritual das almas, quan-
do bem aproveitada. 

Porte e conduta moral

Um exemplo, muito elucidativo 
para a geração atual, ocorre com o 
porte do corpo. 

São cada vez mais raras as pessoas 
que sabem manter-se eretas ao an-
dar, conversar ou mesmo se sentar. 
Em nossos dias adotam-se, sob o pre-
texto da comodidade, posições mais 
próximas do irracional… Ora, uma 
simples análise de conduta demons-
tra que, diante das dificuldades da 
vida, a reação das pessoas costuma 
ser de uma irracionalidade análoga 
à sua postura: encolhem-se, cedem à 
preguiça e até mesmo à completa de-
sistência. Assim como se afundam 
num pufe ao menor sinal de cansaço, 
desmontam-se em face das lutas que 
se lhes apresentam. 

Estas não são, pois, atitudes cone-
xas? 

Como se tornar grande de alma?

O mesmo também se aplica em 
sentido positivo. Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira,1 em uma conferência pro-
ferida na década de 1990, dá uma in-
teressante explicação a esse respei-
to, utilizando como modelo o perío-
do histórico do Ancien Régime.2 

Narra ele que, naquele tempo, exi-
gia-se das pessoas de alguma edu-
cação que andassem com a cabe-
ça elevada e eretas, em sinal de afir-
mação de sua própria dignidade. As 
famílias, para transmitirem tal cos-
tume aos filhos adolescentes, amar-
ravam sobre suas cabeças, com cor-
dinhas, uma pequena pilha de livros. 
Eles andavam de um lado para outro 
dentro de casa, conversando entre si, 
com essa carga. Como resultado, fi-
cavam obrigados a manter a cabeça 
sempre erguida e, quando retiravam 
o peso, ela continuava nessa posição. 
Daí a postura altiva, digna e esplen-
dorosa das figuras daquela época. 

Eram verdadeiros monumentos 
de distinção!

Analogicamente, diz Dr. Pli-
nio, para um homem tornar-se 
grande de alma é preciso que ele 
carregue a “pilha de livros” que 
a Providência “amarra” sobre sua 
cabeça: os incômodos, as preocu-
pações, os sofrimentos e os reve-
zes tão comuns ao estado de pro-
va. 

Obrigar-se a estar sempre com 
boa postura é, pois, um excelen-
te estímulo para se ter ufania em 
face das durezas da vida. A alma 
toma outro porte! Quando apa-
rece um obstáculo, ela está mais 
disposta a enfrentá-lo de cabeça 
erguida e peito aberto.

Da mesma maneira, portan-
to, que o homem mundano de-
monstra a moleza de seu caráter 
no desleixo de sua apresentação, 
o católico afirma sua coragem de 
alma na altivez de sua postura! 

Ânimo, força e resolução!

Caro leitor, estas linhas lhe 
convidam, por conseguinte, a to-
mar-se de entusiasmo diante de 
sua altíssima condição de templo 
de Deus e de seus desafiantes de-
veres de católico militante! Man-
tenha sempre viva em seu interior 
a certeza de que, em tudo, “somos 
mais que vencedores, graças Àquele 
que nos amou!” (Rm 8, 37). Procure 
sublimar de maneira sempre crescen-
te seu modo de viver, e sua alma, as-
sim amparada, tornar-se-á amiga dos 
Anjos e consorte dos Bem-Aventura-
dos do Céu!

Se, contudo, as adversidades por 
ora lhe pesam demais e a fraque-
za lhe domina, recorra sem hesitar 
ao carinho transformante de Nossa 
Senhora, Virgem Clementíssima, e 
confie que Ela logo lhe dará forças, 
como que a lhe dizer: “Meu filho, va-
mos para a frente! Como Mãe, Eu 
entendo a dificuldade que você tem 
de suportar essas contrariedades, 

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Con-
ferência. São Paulo, 6 jun. 1990.

2 Do francês: Antigo Regime. A expressão 
foi utilizada originalmente pelos agitado-
res girondinos e jacobinos para designar, 
de modo pejorativo, o sistema de gover-
no monárquico dos Valois e dos Bourbon, 
precedente à Revolução Francesa de 1789. 
Essa época caracterizou-se pelo esplen-
dor do cerimonial na vida de corte e pela 
ordem harmônica e hierárquica reinante 
na sociedade.
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Carlos I, por Anthony van Dyck -  
Museu do Louvre, Paris

Obrigar-se à boa postura é um 
excelente estímulo para se ter ufania 

em face das durezas da vida

que são o seu fardo pessoal. Agora, 
compreenda a dignidade de sofrer 
tudo isso por amor a Nosso Senhor 
Jesus Cristo e à Santa Igreja. Levan-
te sua cabeça e dê graças a Deus! Eu 
mesma serei o seu sustento!” ²



Resignada à vontade 
do Altíssimo 

C
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Na proporção dos obstáculos a vencer, crescem 
em virtude as grandes almas. Tal foi o caso de 
Dona Lucilia, a quem um inesperado e doloroso 
acontecimento proporcionou maiores progressos 
espirituais.

erta ocasião em que ficara 
preso ao leito por forte mal-
-estar e febre alta – quiçá 
prenunciando a morte pró-

xima – o querido pai de Dona Luci-
lia, Dr. Antônio, disse ter visto en-
trar, pela janela do quarto, o fantasma 
de um falecido amigo, que não levara 
vida muito louvável. Sentou-se este ao 
pé da cama, fitando Dr. Antônio com 
um olhar malicioso, como a convidá-
-lo a ir com ele para o lugar onde es-
tava. 

Nesse momento, Dona Lucilia 
abriu a porta e entrou. Tendo a im-
pressão de que seu pai delirava, apro-
ximou-se e pôs a mão – que mais pare-
cia feita de cetim – sobre a fronte dele. 
Dr. Antônio, como que acordando de 
um pesadelo, julgou ver o antigo co-
nhecido saltar a janela. Sentindo en-
tão grande bem-estar, viu-se perfeita-
mente recuperado e constatou haver 
passado por completo a febre.

Inusitada previsão

Todos os anos Dr. Antônio cos-
tumava comprar uma “Folhinha de 
Santo Antônio”, a qual, além de efe-
mérides, trazia sempre algum pensa-
mento para a jornada. Entregando a 

que negociava com café, Dr. Antônio 
desmaiou quando descia do bonde. 
Alguém que estava por perto o reco-
nheceu: 

— Mas é o Dr. Antônio Ribeiro 
dos Santos! Precisamos avisar a fa-
mília, que está hospedada no Hotel 
Parque Balneário… 

E o fez transladar até a tal firma 
comissária. Após ficar algum tempo 
ali, recostado sobre o balcão, foi leva-
do para a casa de um sócio.

Logo chegaram os médicos, os 
quais, após examiná-lo, não viram 
outra saída senão recomendar que 
o deixassem em repouso. Entremen-
tes, familiares e amigos iam apare-
cendo e formando rodas de conversa 
na sala ao lado. De repente, Dr. An-
tônio mandou chamar um filho e 
logo que o viu, apoiando-se sobre os 
cotovelos, disse-lhe:

— Olha, Antônio, estou me sen-
tindo mal…

E sem mais palavras caiu morto.
A notícia do falecimento de pes-

soa tão bem relacionada como 
Dr. Antônio correu célere e causou 
consternação.

Dona Lucilia não descera a San-
tos, tendo ficado à espera de que o 

daquele ano à sua esposa, Da. Ga-
briela, disse:

— Sinhara – era o apelativo que lhe 
dava na intimidade –, aqui está a nova 
folhinha, depois mande pôr aí… 

E acrescentou, pensativo:
 — 1909… – fez um cálculo num 

papel e continuou – Este ano eu vou 
morrer.

— Totó, não diga tolice! – retru-
cou Da. Gabriela, zangando-se um 
pouco. 

Dr. Antônio sorriu e acrescentou: 
— Vou morrer este ano, vocês vão 

ver… 
De vez em quando, durante as re-

feições, brincava com a faca, colo-
cando-a sobre o pulso. Movendo-se 
um pouco aquela, ele dizia:

— Está vendo? Isto é sinal de que 
eu vou morrer.

— Não diga isso, onde já se viu! – 
atalhava logo Da. Gabriela. 

Até que o momento chegou: 12 de 
novembro de 1909. Eis como tudo se 
passou… 

“Partir c’est mourir un 
peu. Mourir…”

Encontrando-se em Santos, onde 
era sócio de uma firma comissária 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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pai a avisasse haver terminado os 
negócios, para então ir encontrar-se 
com ele. Nesse ínterim, tomou co-
nhecimento do doloroso fato. Eram 
duas ou três horas da tarde quando 
soube do ocorrido. Sentiu um cho-
que tão grande que caiu de cama, 
com forte indisposição.

O velório se realizaria na própria 
residência da Alameda Barão de Li-
meira. Às vinte e duas horas o corpo 
chegou a São Paulo. Segundo os es-
tilos da época, veio num trem espe-
cial – apenas com locomotiva, tênder 
e vagão fúnebre, todo recoberto com 
flores e tecidos negros – que avança-
va devagar tocando o apito.

Dona Lucilia, extremamente aba-
tida, desde que recebera a notícia 
mantinha-se recolhida em seu leito. 
Ao se aproximar o momento de ser fe-
chado o caixão, correram a avisá-la:

— Lucilia, se você não vier agora, 
não terá mais oportunidade de ver 
seu pai, antes que ele seja enterrado.

Com o esposo amparando-a de 
um lado e um tio de outro, tentou ela 
percorrer o meio quarteirão que se-
parava sua morada da casa paterna.

Naquele tempo, os enterros se da-
vam num cenário impressionante. O 
cortejo até o cemitério era feito em 

tamente, e o inesperado do fato tor-
nou ainda mais cruel o golpe, so-
bretudo para quem tanto lhe queria 
como sua filha. Com o desapareci-
mento da figura protetora do pai, nu-
merosas circunstâncias de sua vida 
mudavam, e ela se via, agora, em face 
de novas responsabilidades.

Na proporção dos obstáculos a 
vencer, crescem em virtude as gran-
des almas, para o que Deus nunca 
falta com sua graça, sobretudo quan-
do implorada com confiança.

Tal foi o caso de Dona Lucilia, a 
quem sua nova situação proporcio-
naria maiores progressos espirituais. 
Nada indicava que o anúncio efetua-
do por Dr. Antônio, sobre seu faleci-
mento ainda naquele ano, teria uma 
realização tão exata. A estima que 
votava a seu bondoso pai, somada às 
aparências de uma saúde normal re-
fletidas na fisionomia deste, quan-
do partira para Santos, não permi-
tiram que o discernimento de Dona 
Lucilia previsse a morte dele naque-
la ocasião.

Daí em diante, deitará ela es-
pecial empenho no sentido 

de que inesperados ma-
les jamais a colhessem 

desprevenida. A soli-
dez na prática dessa 
virtude deve ter cus-
tado muita energia 
de alma a Dona Lu-
cilia, pois nada de-
sagrada mais ao es-

pírito humano do que 
considerar de frente as 

eventuais tragédias que 
possam suceder. ²

Extraído, com pequenas  
adaptações, de: Dona Lucilia.  
Città del Vaticano-São Paulo:  

LEV; Lumen Sapientiæ,  
2013, p.109-112

carruagens antigas, douradas e pre-
tas, com plumas; os cocheiros e la-
caios, funcionários do serviço fune-
rário, usavam chapéu de dois bicos, 
também com plumas, e trajes seme-
lhantes aos do Ancien Régime. 

Dona Lucilia, à medida que ia ca-
minhando ao longo da lutuosa e ex-
tensa fileira de carruagens, cada vez 
sentia soar-lhe mais aos ouvidos, e 
quase se diria no coração, como pan-
cadas, as impacientes batidas das fer-
raduras dos cavalos sobre as pedras 
do calçamento. As forças lhe falta-
ram e se viu obrigada a retornar a 
casa. Foi assim que naquele doloroso 
momento se lhe tornou impossível o 
derradeiro adeus ao mui querido pai.

Partir c’est mourir un peu,1 dizem 
os franceses; o que nos inspira um 
pensamento mais triste: mourir c’est 
partir pour toujours,2 deixando no 
mundo dos vivos só saudades…

Ocasião para maior 
progresso espiritual

Esse doloroso acontecimento se-
ria para Dona Lucilia um mar-
co em sua vida. Ninguém 
teria podido imaginar 
que Dr. Antônio vies-
se a morrer tão subi-

1 Do francês: Partir é morrer um pouco.
2 Do francês: Morrer é partir para sempre.

Cortejo fúnebre em São Paulo, na época em que faleceu  
Dr. Antônio Ribeiro dos Santos; em destaque, retrato de Dr. Antônio  

e, na página anterior, Dona Lucilia em 1906

À medida que passava a lutuosa fileira de carruagens, mais Dona Lucilia 
sentia faltar-lhe as forças para dar o último adeus a seu querido pai
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Mais de quarenta mil Mais de quarenta mil 
famílias se consagram à famílias se consagram à 

Santíssima VirgemSantíssima Virgem

a festa da Natividade de Nossa Senhora, celebra-
da a 8 de setembro, mais de quarenta mil famí-
lias brasileiras iniciaram o curso virtual de Con-

sagração a Jesus por meio de Maria, disponibilizado gra-
tuitamente pela Plataforma de Formação Católica Re-
conquista, dos Arautos do Evangelho, e ministrado pelo 
Revmo. Pe. Ricardo Basso, EP (acima, em destaque). Por 
fim, no dia 12 de outubro, Solenidade de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, essas famílias puderam 
fazer sua consagração numa cerimônia em que a presen-
ça sobrenatural da Santíssima Virgem foi por todos apal-
pada. A maioria dos participantes se consagrou em seus la-
res, durante a Missa celebrada pelo Pe. Ricardo na Basí-
lica de Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras (SP), e re-
transmitida ao vivo pelo canal Arautos do Evangelho do 
YouTube. Mais de duas mil famílias, porém, tiveram opor-
tunidade de acorrer às cerimônias presenciais realizadas 
nas capelas, oratórios e igrejas dos Arautos do Evangelho 

nas  cidades de Belo Horizonte, Brasília, Caieiras, Cuia-
bá, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Cariacica, 
Cotia, Fortaleza, Joinville, Juiz de Fora, Lauro de Freitas, 
Maringá, Montes Claros, Moreno, Nova Friburgo, Pira-
quara, Ponta Grossa, São Carlos e Ubatuba. No Rio de Ja-
neiro, o ato ocorreu na Igreja de São José da Lagoa. 

Os vivos comentários dos participantes deram um tes-
temunho eloquente do teor de graças alcançado durante 
o curso e as cerimônias. Muitos afirmam com convicção 
que, desde daquele dia, sentem-se verdadeiramente filhos 
e escravos de amor de Nossa Senhora, a ponto de suas vi-
das, atitudes e pensamentos não terem outro fim que o 
de estarem concordes com Ela e não desejarem outra coi-
sa senão a união com Deus, por meio de sua Mãe Santís-
sima!

Esta foi a primeira turma do curso de consagração, de 
uma série que se realizará ao longo dos próximos meses 
na Plataforma Reconquista.

Caieiras (SP)Caieiras (SP)

Moreno (PE)Moreno (PE)Campo GrandeCampo Grande
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Cotia (SP)Cotia (SP)Ponta Grossa (PR)Ponta Grossa (PR)

Ubatuba (SP)Ubatuba (SP) BrasíliaBrasíliaRio de JaneiroRio de Janeiro

Juiz de Fora (MG)Juiz de Fora (MG)

 Piraquara (PR) Piraquara (PR) Joinville (SC)Joinville (SC) CuiabáCuiabá

Montes Claros (MG)Montes Claros (MG) Cariacica (ES)Cariacica (ES)
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São Paulo – No dia 9 de outubro, missionárias dos Arautos do Evangelho visitaram a Paróquia São Francisco 
Xavier, na Zona Norte da cidade, a fim de realizarem uma palestra sobre o Rosário, com encenações teatrais, para 

as crianças da catequese. Houve ainda a recitação do Terço e a celebração da Santa Missa. 
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Grécia – Por ocasião dos quatrocentos e cinquenta anos da Batalha de Lepanto, ocorrida no dia 7 de outubro de 1571, 
um sacerdote dos Arautos do Evangelho celebrou a Santa Missa a bordo de uma pequena embarcação nas águas do 

Golfo de Lepanto, local onde se deu esse combate decisivo para a Cristandade.

Fo
to

s:
 L

úc
io

 A
lv

es

Portugal – Marcando o mês do Rosário, os Arautos lusos visitaram o asilo Lar de São José, com a Imagem 
Peregrina do Imaculado Coração de Maria (à direita), e a Unidade de Cuidados Continuados São Rafael, onde foi 
celebrada a Santa Missa (à esquerda). Ambas as entidades pertencem à Santa Casa de Misericórdia do Montijo.
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Itaquaquecetuba (SP)  – O pároco da Igreja de Nossa Senhora do Carmo convidou o coro e orquestra do 
Seminário Maior dos Arautos para abrilhantar a Solenidade da Padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro. Ao término 
da Santa Missa, iniciou-se uma procissão pelas ruas adjacentes, com a recitação do Rosário e cânticos religiosos.
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Colômbia – No dia 14 de outubro, os Engenheiros Militares do Exército consagraram-se à Virgem de Fátima em 
Bogotá. Sete generais, numerosos oficiais e soldados, bem como seus familiares, participaram da Santa Missa. A 

seguir, todos levaram em cortejo uma imagem de Nossa Senhora até a sede do comando, onde foi entronizada.
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Guatemala – Missionárias dos Arautos do Evangelho visitaram, no mês de outubro, o Asilo Margarita Cruz Ruiz (à 
esquerda) e o Orfanato Valle de los Ángeles (à direita), no qual residem cerca de 175 crianças e jovens, conduzindo 

a Imagem Peregrina do Imaculado Coração de Maria. 
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Espada do tempo das Cruzadas 
é encontrada intacta

Na costa mediterrânea de Haifa, 
próximo ao Monte Carmelo, foi en-
contrada uma espada de mais de um 
metro de comprimento, encrustada 
de conchas e organismos marinhos. 
Shlomi Katzin praticava mergulho re-
creativo a cento e cinquenta metros 
da praia, quando viu o artefato junto 
com outros objetos, incluindo âncoras 
de metal e fragmentos de cerâmica. 

Por suas enseadas naturais, essa 
zona servia de refúgio para anti-
gas embarcações e presume-se que a 
arma fosse de um cruzado que che-
gou à Terra Santa há novecentos anos, 
como declara Nir Distelfeld, inspetor 
da Unidade de Prevenção de Roubos 
da Autoridade de Antiguidades de 
 Israel: “A espada, que se conservou 
em perfeitas condições, é uma rara e 
bela descoberta, e evidentemente per-
tenceu a um cavaleiro cruzado”. O ob-
jeto será limpo e examinado em um 

laboratório especializado, antes de 
ser posto em exibição.

África e Ásia: uma esperança  
para a Igreja

Por ocasião da Jornada Mundial 
das Missões, a Santa Sé publicou o 
Anuário Estatístico da Igreja, com 
dados de 2019. Segundo os números 
apresentados, enquanto a África é o 
principal continente beneficiário do 
crescimento da Igreja, com oito mi-
lhões de novos católicos, a Europa 
tem 292 mil fiéis a menos.

Ademais, foi registrada uma di-
minuição do número de Bispos, ao 
passo que o de sacerdotes aumentou. 
O incremento veio da África e Ásia, 
que deram à Igreja 3.638 novos pres-
bíteros.

O Prefeito da Congregação para 
a Evangelização dos Povos explicou 
que, nos últimos anos, houve um au-
mento percentual de Batismos e in-
gressos no seminário ou na vida re-
ligiosa na Ásia, embora o número de 
católicos seja ainda relativamente 
pequeno no continente.

Imagem de Santa Teresa dos 
Andes peregrina por Santiago

Durante o mês de outubro, uma 
imagem de Santa Teresa dos Andes 
em tamanho natural peregrinou por 
paróquias, capelas e colégios de San-
tiago do Chile, sendo acolhida com 

alegria, sobretudo pela juventude. 
Patricia Mora, encarregada da ativi-
dade na arquidiocese, explicou que 
a peregrinação quer destacar o pro-
fundo amor a Deus vivido pela car-
melita. 

O Pe. Sebastián Martínez, reitor 
do Liceu Leonardo Murialdo, expli-
cou que a visita foi ocasião de ora-
ção e proposta concreta de santida-
de. “Os jovens têm desejo de parti-
cipar, de se deixar interpelar e desa-
fiar. A visita de Teresita missionária 
instou-os com uma proposta dos va-
lores do Evangelho, pelos quais vale 
a pena viver”, assegurou.

Ataques de vandalismo 
religioso nos Estados Unidos 
somam uma centena

Segundo o Comitê para a Liber-
dade Religiosa da Conferência dos 
Bispos Católicos dos Estados Uni-
dos (USCCB), desde maio de 2020 – 
quando o Comitê começou a rastrear 
incidentes como incêndios provoca-
dos ou outras destruições – foi regis-
trada uma centena de ataques vandá-
licos contra edifícios e monumentos 
católicos no país. Em outubro pas-
sado, por exemplo, desconhecidos 
picharam, com dizeres satânicos e 
mensagens de ódio à Religião, as pa-
redes da Catedral Basílica da Imacu-
lada Conceição em Denver, Colora-
do, pouco antes da Missa dominical.
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maior ícone religioso do Brasil, o Cristo Reden-
tor, completou noventa anos no dia 12 de outubro. 
Erigida no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, a 

imagem está a mais de setecentos metros acima do nível do 
mar e pesa 1.145 toneladas. Ela foi escolhida em 2007 como 
uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e, só no ano 
de 2019, 2,4 milhões de pessoas a visitaram.

Sobre o simbolismo desse grandioso monumento para 
o Brasil, comentou, no ano de 1978, Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira, o qual esteve em sua inauguração em 12 de ou-
tubro de 1931: 

“Não posso me esquecer de uma noite em que es-
tava no Rio de Janeiro, em que a neblina levantada do 
mar cercava a estátua do Cristo Redentor no Corcova-

do. Sendo apenas uma luz fixa sobre uma silhueta, ou so-
bre uma mão que abençoa, ou um coração que palpita 
de amor, ou uma face que contempla cheia de solicitude, 
em nenhum momento a neblina conseguiu apagar a figu-
ra do Redentor. Esta é a fé com que caminhamos para 
o futuro, quaisquer que sejam as circunstâncias. Poderá 
ser que provações muito difíceis toldem a nossos olhos as 
perspectivas da vitória; pode ser que circunstâncias im-
previstas tragam problemas que hoje ainda não são nos-
sos. Para além das névoas, para além de tudo aquilo que 
pode toldar a verdade, no horizonte visual do brasilei-
ro há algo que nada apaga: é a imagem do Cristo Reden-
tor, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. E está fé há de 
nos salvar!”

“Esses incidentes de vandalismo 
variaram do trágico ao obsceno, do 
transparente ao inexplicável. Há mui-
to desconhecimento sobre esse fenô-
meno, mas, no mínimo, ele sublinha 
que nossa sociedade tem grande ne-
cessidade da graça de Deus”, indica 
um comunicado emitido pelo Car-
deal Timothy Dolan, Arcebispo de 
Nova York e Presidente do Comitê 
de Liberdade Religiosa, e por Dom 
Paul Coakley, Arcebispo de Oklah-
oma City e Presidente do Comitê 
de Justiça Doméstica e Desenvolvi-
mento Humano da USCCB.

Novos Beatos para a Santa 
Igreja: 127 mártires de Córdoba

Em outubro, o Cardeal Marcello 
Semeraro, Prefeito da Congregação 
para as Causas dos Santos, beatificou 
na Catedral de Córdoba, Espanha, 

127 mártires da perseguição antica-
tólica de 1936. O grupo está compos-
to por setenta e nove sacerdotes, cinco 
seminaristas, três religiosos, uma reli-
giosa e trinta e nove leigos, todos as-
sassinados pela frente populista, por 
ódio à Fé.

O postulador da causa, Pe. Mi-
guel Varona, explicou as circuns-
tâncias e o sentido teológico de seu 
martírio. “Temos 127 irmãos no Céu 
– assim o reconhece a Igreja, Beatos 
por martírio –, que se convertem em 
nossos intercessores, companhei-
ros de caminho e modelos para este 
tempo que está vivendo a Igreja”, 
declarou o sacerdote.

Um milhão de crianças reza o 
Rosário por um mundo melhor

A Fundação Pontifícia Ajuda à 
Igreja que Sofre, ACN, reeditou, no 

mês de outubro, a campanha Um mi-
lhão de crianças rezando o Rosário, 
que busca unir a infância dos cinco 
continentes para pedir a Deus pelo 
mundo. A iniciativa foi apoiada pelo 
Santuário e Apostolado Mundial de 
Fátima, e contou com a participa-
ção de crianças de quarenta e qua-
tro países.

Neste ano, a campanha se cen-
trou na figura de São José, já que se 
comemoram cento e cinquenta anos 
do decreto com que o Papa Pio IX 
o declarou Patrono da Igreja Uni-
versal. O Cardeal Mauro Piacenza, 
presidente da ACN Internacional, 
afirmou que São José “é um gran-
de exemplo para nós de como Deus 
pode converter todas as coisas em 
bem, através de nossa oração, nossa 
fidelidade e nossa obediência à sua 
Palavra”.
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À procura da ovelha perdida 
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História para crianças... ou adultos cHeios de fé?

Maria Auxiliadora Boldori Lima

Bethel havia desaparecido! Enquanto buscava auxílio, 
Hanna escutou flautins, tambores e vozes ressoando com 
uma alegria fora do comum. O que teria acontecido? 

ezembro, os raios do as-
tro rei aqueciam as ver-
dejantes campinas do 
Prado da Estrela, onde 

um numeroso rebanho pastava, guia-
do por uma simpática jovenzinha cha-
mada Hanna. Filha de Pedro, experi-
mentado pastor, ela tinha doze anos, 
mas desde os sete seu pai a vinha ins-
truindo na arte de conduzir ovelhas. 
Era alta, magra e levava o costumei-
ro véu sobre a cabeça, que emoldura-
va sua fisionomia sempre alegre. Gos-
tava de vestir sua túnica verde clara, 
com uma faixa lilás à cintura e um 
avental da mesma cor de seu véu.

Para Hanna, seu trabalho não lhe 
era penoso. Ela conhecia as ovelhi-
nhas como a palma de sua mão: sa-
bia qual tipo de pastagem agrada-
va a cada uma, animava as pregui-
çosas, sabia como lhes apertar a 
marcha ou frear-lhes o passo, e até 
as chamava pelo nome. E seu reba-
nho não era pequeno: contava cento 
e doze cabeças, incluindo a última 
que nascera, cujo nome era Bethel.

Por sua vez, as ovelhas conhe-
ciam muito bem sua esmerada pas-
tora, pareciam entendê-la e a dis-
traíam durante as longas tardes pas-
sadas no campo.

De regresso a casa, Hanna reco-
lhia o rebanho no redil, certifican-
do-se de que nenhum animal esti-
vesse faltando.

Certa vez, quando o sol já se des-
pedia vagaroso cedendo lugar às es-
trelas, Hanna começou a revista de 
sua “tropa”:

— Agnus!
— Mééé.
— Sarah!
— Méé-mééé.
— Bethel!
Silêncio…
— Bethel? Bethel?! – nenhum ba-

lido se ouviu. 
Essa ovelhinha aventureira cos-

tumava se afastar do conjunto à pro-
cura de pedras e outros obstácu-
los que pudesse saltar… E desta vez 
fora longe demais.

“Bethel se perdeu! Perdi minha 
mais frágil ovelha… Ó Javé! O que 
pensará papai? Certamente ficará 
desgostoso. E a Bethelzinha, na es-
curidão, só, à mercê dos lobos fa-
mintos…”, pensava Hanna enquan-
to corria apreensiva em busca do au-
xílio paterno.

Já perto de casa, Hanna escutou 
flautins, tambores e vozes ressoan-
do com uma alegria fora do comum. 

“O que aconteceu? Será que encon-
traram a ovelha perdida?”

Ao entrar, reparou como o lo-
cal estava repleto de pessoas: pasto-
res de várias regiões lá se encontra-
vam, preparando-se com entusias-
mo para uma jornada, quando, na 
verdade, o horário convidava a um 
almejado repouso… “Que haverá de 
tão importante?”, interrogou-se a 
menina, sem nada compreender.

— Hanna! Aleluia! Estás pron-
ta para o encontro? Todos te espe-
ravam.

Era Isabel, sua grande amiga, 
que vinha até ela.

— Encontro!? Eu estou à procu-
ra…  – respondeu a jovem pastora.

— Acaso és a única habitante de 
Belém que ignoras a boa nova?

— Que boa nova?
— Hanna, eis que o Deus de 

Abraão, de Isaac e de Jacó com-
padeceu-Se de seu povo! O Anjo 
do Senhor nos apareceu, dizen-
do: “Eu vos anuncio uma gran-
de alegria. Hoje nasceu na Cidade 
de Davi um Salvador, que é Cris-
to Senhor”. As promessas se cum-
priram!

— É verdade? O Esperado das 
Nações desceu, enfim, à terra?
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— Sim! E nós podemos Lhe 
prestar nossas reverências! Va-
mos, já é hora de partir.

Assim os pastores inicia-
ram seu caminho, sem mapa 
nem guia, somente com fé nas 
palavras do Anjo e inflamado 
desejo de contemplar o Mes-
sias. A comitiva andou, an-
dou e andou, entre “glórias” e 
“aleluias”, até avistar no cimo 
de uma colina uma gruta mui-
to iluminada. “Certamente 
Ele está lá!”, todos pensaram.

Nesse instante, porém, Be-
thel – a ovelha perdida – veio 
à memória de Hanna. Ela en-
tão se lembrou da passagem 
de Isaías: “Éramos como ove-
lhas desgarradas”. E meditou 
em seu coração: “Assim so-
mos nós, mais do que a pobre 
Bethelzinha. Mas Deus não 
nos abandonou, pois nasceu 
o Salvador de…”

— Mééé!
“Esse balido não me é estranho… 

Parece da minha Bethel!” Hanna 
pôs-se a olhar por todos os lados e, 
de fato, viu um vulto que subia em 
direção à gruta. Apressou-se, cheia 
de esperança, a fim de alcançá-la, 
mas, estando ainda a certa distân-
cia, eis que um homem apanhou a 
ovelhinha e se perdeu na escuridão 
da noite.

— Oh, não! Tenho certeza de que 
era a Bethel. Ela pertence ao meu 
rebanho! – gritou a pastorinha.

Pedro, seu pai, percebendo o que 
se passava, advertiu-a:

— Minha filha, adiante! Deve-
mos saber sacrificar o bom pelo óti-
mo. Deus te recompensará por re-
nunciar à sua ovelhinha. O Messias 
nos espera!

Já às portas do local – o qual mais 
se assemelhava a uma catedral, tão 
grande era a bênção que pairava no 
ambiente – os piedosos camponeses 
se aglomeraram, tomados de vene-
ração e respeito.

— Será que O veremos? – sussur-
rou um pastor.

— Shiu! Aguardemos – respon-
deu outro.

Foi então que, do interior da gru-
ta, veio ao seu encontro um varão 
nobre, distinto e muito paternal, 
digno filho de Davi, o qual lhes disse 
com singular afeto:

— Meus filhos, já vos esperáva-
mos! Maria, minha Esposa, pede 
que tenhais a bondade de entrar. 
Quereis?

Atônitos e eufóricos, os pastores 
ingressaram na gruta.

Hanna deu mais uma olhadinha 
ao redor antes de entrar, na expecta-
tiva de achar Bethel.

— Minha pequena, queres ver o 
Menino Jesus? – convidou o Santo 
Patriarca.

Aquela voz majestosa e transbor-
dante de carinho ressoou para Han-
na como uma música, um convite à 
confiança.

Pobre Templo de Jerusalém… 
Aquelas pedras frias superavam 

Cada um de nós é como a ovelha 
perdida que o Bom Pastor resgatou
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Hanna viu bem junto ao Menino Jesus  
a sua querida ovelhinha

qualquer palácio. Os que ali 
adentravam imergiam em 
uma atmosfera de enlevada 
alegria e sublime recolhimen-
to, fruto de um dos maiores 
mistérios de nossa Fé, a En-
carnação de Jesus Cristo.

No centro da gruta estava 
uma Senhora toda feita de se-
renidade, Maria Santíssima, 
contentíssima por ter em seus 
braços o Deus a quem podia 
chamar de “Filhinho”. Os pas-
tores encontravam-se ajoelha-
dos ao redor da Mãe e do Re-
cém-Nascido; menos Hanna, 
que fora a última a entrar.

Nossa Senhora pousou seu 
olhar sobre ela e, com um ges-
to, chamou-a para junto de 
Si. Tomando a mão de Han-
na, fê-la acariciar seu Bebê 
que dormia. Nesse momento 
o Divino Infante, abrindo os 
olhinhos, viu a menina e lhe 

sorriu. Então, tirando a mãozinha 
de dentro da manta que O aquecia, 
apontou para o seu lado esquerdo.

Ó surpresa! Hanna viu bem junto 
ao Menino sua ovelhinha Bethel, ali 
posta pelo Patriarca São José.

Em nossa história, foi assim que 
a pastorinha encontrou sua ove-
lha tresmalhada. Na realidade, po-
rém, Hanna e toda a humanidade 
transviada pelo pecado são as ove-
lhas perdidas que o Bom Pastor en-
controu e resgatou, ao assumir nos-
sa débil natureza. ²
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Os santOs de cada dia  ________________________  dezembrO
1. Santo Elói, Bispo (†660). Ourives 

de Limoges, França, e conselhei-
ro do Rei Dagoberto I. Ingressou 
na vida religiosa e fundou vá-
rios mosteiros antes de ser eleito 
Bispo de Noyon.

2. Beata Maria Ângela Astorch, aba-
dessa (†1665). Fundou conventos 
de clarissas capuchinhas nas ci-
dades de Saragoça e Múrcia, na 
Espanha.

3. São Francisco Xavier, presbítero 
(†1552 Sanchoão - China).

São Sofonias, profeta. Nos dias 
de Josias, rei de Judá, anunciou a 
ruína dos ímpios e fortaleceu os 
fracos na esperança da salvação.

4. São João Damasceno, presbítero 
e Doutor da Igreja (†c. 749 Mar 
Saba - Israel)

São João, o Taumaturgo, 
Bispo (†séc. IX). Defendeu em-
penhadamente o culto às sa-
gradas imagens, enfrentando o 
Imperador iconoclasta Leão, o 
Armênio.

5. II Domingo do Advento.
Santa Crispina de Tagora, 

mártir (†304). Mãe de família de-
golada em Tabessa, Argélia, por 
recusar-se a sacrificar aos ído-
los no tempo de Diocleciano e 
Maximiano.

6. São Nicolau, Bispo (†séc. IV 
Mira - Turquia).

Santa Dativa e companhei-
ros, mártires (†séc. V). Na África 
Setentrional, padeceram atro-
zes sofrimentos durante a per-
seguição promovida pelo ariano 
Hunerico, rei dos vândalos.

7. Santo Ambrósio, Bispo e Doutor 
da Igreja (†397 Milão - Itália).

Santo Atenodoro, mártir 
(†c. 304). Foi torturado com fogo 

e outros suplícios, no tempo de 
Diocleciano, na Síria.

8. Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora.

Santa Narcisa de Jesus 
Martillo Morán, virgem (†1869). 
Jovem costureira equatoria-
na que, após uma vida de inten-
sa oração e penitência, foi admi-
tida no Convento dominicano do 
Patrocínio, em Lima, Peru.

9. São João Diego Cuauhtlatoatzin 
(†1548 Cidade do México).

Santa Gorgônia, mãe de fa-
mília (†c. 370). Filha de Santa 
Nona e irmã de São Gregório 
Nazianzeno e São Cesário. Deu 
exemplo de vida sóbria e piedo-
sa, e de generosidade para com 
os pobres.

10. Bem-Aventurada Virgem Maria 
de Loreto.

São João Roberts, presbíte-
ro e mártir (†1610). Na juventu-
de converteu-se ao Catolicismo, 
ingressou na Ordem Beneditina 
em Valladolid, Espanha, de onde 
partiu como missionário para a 
Inglaterra. No reinado de Jaime I 
foi descoberto e enforcado.

11. São Dâmaso I, Papa (†384 
Roma).

Santa Maria Maravilhas de 
Jesus, virgem (†1974). Religiosa 
carmelita, filha do marquês de 
Pidal, embaixador da Espanha 
junto à Santa Sé. Fundou vários 
mosteiros na Espanha e na Índia.

12. III Domingo do Advento. 
(Domingo Gaudete).

Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira da América Latina.

Santo Israel de Dorat, presbí-
tero (†1014). Homem de grande 
cultura, foi nomeado Vigário- 
-Geral do Bispo de Limoges, 
França, ao qual muito ajudou na 
pregação do Evangelho.

13. Santa Luzia, virgem e mártir 
(†c. 304/305 Siracusa - Itália). 

Santa Odila, virgem 
(†séc. VII). Primeira abadessa do 
mosteiro de Hohenbourg, França, 
fundado pelo Duque Aldarico, 
seu pai.

14. São João da Cruz, presbítero e 
Doutor da Igreja (†1591 Úbeda -  
Espanha).

São Nicásio de Reims, Bispo 
(†407). Foi morto pelos pagãos na 
porta da basílica que havia edifi-
cado em Reims, França.

15. Santa Virgínia Centurione 
Bracelli, viúva (†1651). Fundou 
e dirigiu a Obra das Irmãs de 
Nossa Senhora do Refúgio do 

Martírio de São Tomás Becket  
Catedral de Notre-Dame,  

Bayeux (França)
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Os santOs de cada dia  ________________________  dezembrO
Monte Calvário, em Gênova, 
Itália.

16. Santa Adelaide, imperatriz 
(†999). Esposa do Imperador do 
Sacro Império Oto I, mostrou-se 
cheia de caridade para com os in-
digentes e construiu várias igrejas 
e mosteiros.

17. São Judicael (†c. 650). Rei da 
Bretanha, restabeleceu a concór-
dia entre os bretões e os francos 
e, após abdicar do trono, passou o 
resto de sua vida no Mosteiro de 
Saint-Méen, França.

18. Beata Nemésia Valle, virgem 
(†1916). Membro do Instituto 
das Irmãs da Caridade de Santa 
Joana Antida Thouret, dedicou-
-se generosamente à formação e 
direção da juventude. Faleceu nos 
arredores de Turim, Itália.

19. IV Domingo do Advento.

Santo Anastásio I, Papa 
(†401). Varão de insigne pobreza 
e apostólica solicitude, opôs-se  
firmemente às doutrinas 
heréticas.

20. São Domingos de Silos, abade 
(†1073). Após ter sido eremita, 
restaurou o mosteiro beneditino 
de Silos, Espanha, que se encon-
trava quase em ruínas, restabele-
cendo nele a observância e práti-
ca do louvor divino.

21. São Pedro Canísio, presbíte-
ro e Doutor da Igreja (†1597 
Friburgo - Suíça).

São Miqueias, profeta. Nos 
reinados de Joatão, Acaz e 
Ezequias, reis de Judá, defendeu 
com sua pregação os oprimidos, 
condenou a idolatria e as perver-
sidades, e anunciou ao povo eleito 
a chegada d’Aquele que nasceria 
em Belém e apascentaria Israel.

22. Beato Tomás Holland, presbítero 
e mártir (†1642). Jesuíta condena-
do à forca, no tempo de Carlos I, 
por exercer seu ministério sacer-
dotal na Inglaterra.

23. São João Câncio, presbítero 
(†1473 Cracóvia - Polônia).

Santa Maria Margarida d’You-
ville, religiosa (†1771). Educou 
piedosamente seus dois filhos, en-
caminhando-os ao sacerdócio. 
Fundou a Congregação das Irmãs 
da Caridade de Montreal.

24. Santos antepassados de Jesus 
Cristo. Patriarcas e justos elei-
tos por Deus para fazerem par-
te da linhagem da qual nasceria o 
Messias prometido.

25. Natal de Nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Santa Eugênia, mártir 
(†séc. III/IV). Martirizada em 
Roma.

26. Festa da Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José.

Santo Estêvão, diácono e 
protomártir.

São Dionísio, Papa (†268). 
Após a terrível perseguição de 
Valeriano, procurou consolar os 
cristãos, resgatar os cativos e re-
conduzir os transviados.

27. São João, Apóstolo e 
Evangelista.

Santa Fabíola, viúva (†400). 
De nobre família romana, apli-
cou suas riquezas em favor dos 
pobres, fundou um hospital e de-
dicou-se a uma vida de orações e 
penitência.

28. Santos Inocentes, mártires.
Santo Antônio de Lérins, mon-

ge (†c. 520). Após muitos anos de 
vida eremítica, terminou seus dias 
no mosteiro de Lérins, França.

29. São Tomás Becket, Bispo e már-
tir (†1170 Cantuária - Inglaterra).

Santa Benedita Hyŏn 
Kyŏngnyŏn, viúva e mártir 
(†1839). Catequista coreana de-
capitada após sofrer muitos suplí-
cios por causa de Cristo.

30. Beato João Maria Boccardo, 
presbítero (†1913). Fundou a 
Congregação das Irmãs Pobres 
Filhas de São Caetano, em 
Pancalieri, Itália.

31. São Silvestre I, Papa (†335 
Roma).

Santa Catarina Labouré, vir-
gem (†1876). Religiosa das Filhas 
da Caridade, em Paris, recebeu as 
revelações de Nossa Senhora das 
Graças. Foi modelo de caridade e 
paciência.
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Santa Odila - Capela  
Notre-Dame-du-Bon-Secours,  

Sainte-Croix-aux-Mines (França)



À direita ou à esquerda  
de Jesus?

I
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Bruna Almeida Piva

Diante da séria realidade do Juízo, em que categoria 
de almas você, caro leitor, se encaixa? Está incluído 
no número das boas ovelhas, ou faz parte  
do redil dos rebeldes cabritos?

mensas e verdíssimas pasta-
gens povoadas de rebanhos, 
ora de carneiros, ovelhas e 
cordeiros, ora de bodes, ca-

bras e cabritos: eis o curioso cenário 
muitas vezes contemplado longe das 
grandes cidades.

Esses animaizinhos possuem algo 
de especial, que os leva a serem ci-
tados pelo Redentor em suas pará-
bolas, destinadas à instrução dos ho-
mens de toda a História.

Conhecidas por sua docilidade e 
obediência à voz do pastor, as ove-

lhas foram criadas por Deus como 
figura das almas justas. De fato, as-
sim como essas encantadoras criatu-
ras alegram-se de estar perto de seu 
guia e ouvir suas ordens – que lhe ga-
rantem segurança e alimentação –, 
os verdadeiros filhos da luz buscam a 
salutar presença do Senhor, nutrem-
-se de sua graça e se comprazem em 
submeter-se aos ensinamentos da 
Santa Igreja. A estes nunca aboca-
nham os “lobos” das tentações nem 
surpreende a “densa floresta” dos 
pecados mortais.

Já os cabritos são de 
outra índole… Pouco 
obedientes, divertem-se fu-
gindo de seus pastores e aven-
turando-se por lugares desconhe-
cidos. Algumas espécies, que habi-
tam as montanhas, passam seus dias 
arriscando-se em saltos pelas rochas 
escarpadas sobre despenhadeiros es-
pantosos! São bem o símbolo das al-
mas pecadoras que constantemente 
põem em risco sua salvação eterna, 
vivendo relaxadas e desprecavidas 
em meio às ciladas do demônio, do 
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Se você é uma “alma-ovelha”, rejubile-se! Sua vida será sempre abençoada,  
sob o amparo e proteção constantes do Bom Pastor

Ovelhas no Barranco del Boj, Pirineus aragoneses (Espanha)
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mundo e da carne. 
Estas gabam-se de es-

tar afastadas das pregações, dos 
Sacramentos e da vida da Igreja; por-
tanto, dos doces cuidados de Jesus, o 
Divino Pastor.

Não é desprovida de razão, pois, 
a distinção entre uns animais e 
outros, apontada no Evangelho: 
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Mas se, com tristeza e arrependimento, você constatou pertencer ao grupo dos cabritos...  
tenho hoje uma mensagem de confiança a lhe transmitir

Cabras alpinas; acima, Cristo, o Juiz, por Fra Angélico - Catedral de Orvieto (Itália)

“Quando o Filho do Homem voltar 
na sua glória e todos os Anjos com 
Ele, […] todas as nações se reuni-
rão diante d’Ele e Ele separará uns 
dos outros, como o pastor separa 
as ovelhas dos cabritos. Colocará 
as ovelhas à sua direita e os cabri-
tos à sua esquerda” (Mt 25, 31-33).

Diante desta séria realidade, em 
que categoria de almas você, caro lei-
tor, se encaixa? Está incluído no nú-
mero das boas ovelhas, ou faz parte 
do redil dos rebeldes cabritos?

Se você é uma “alma-ovelha”, 
rejubile-se! Sob o amparo e prote-
ção constantes do Salvador, sua vida 
será sempre abençoada: nenhum 
bem lhe faltará e, nos dias de tribu-
lação, Ele mesmo Se tornará o seu 
Guia. Você é o autêntico herdeiro 
da promessa do Senhor: “Eu lhes 
dou a vida eterna; elas jamais hão 
de perecer, e ninguém as roubará 
de minha mão” (Jo 10, 28). Em vista 
disso, renda graças por tal dádiva e 
rogue ser conservado nessa boa dis-
posição.

No entanto, se você, com triste-
za e arrependimento, constatou per-
tencer ao grupo dos cabritos, tenho 
hoje a lhe transmitir uma mensagem 
de confiança.

Entre os favores outorgados 
pela Providência no momento de 
nosso Batismo, nenhum se com-
para ao fato de sermos filhos de 
 Nossa Senhora. Ela é Mãe de Mi-
sericórdia para os filhos da Igre-
ja, sejam eles justos ou faltosos; e 
assim como sustenta aqueles, reza 
por estes, atraindo-os às vias da 
santidade.

Quem deseja abandonar o cami-
nho do mal, recorra à infalível in-
tercessão de Maria, poderosíssima 
Pastora dos eleitos. Seus desvelos 
maternos corrigem quaisquer “ca-
britices” e revestem o pecador das 
qualidades da ovelha. Sob seu ampa-
ro pode-se facilmente passar da es-
querda para a direita de Jesus e, em 
consequência, estar a salvo no dia do 
Juízo.

Sendo do número das “ovelhas” 
ou dos “cabritos”, não percamos 
tempo: assim como essas duas cria-
turas, cada qual a seu modo, glorifi-
cam o Criador com sua existência, 
louvemos também nós Àquele que 
nos remiu. Que a perseverança dos 
fiéis proclame a força da graça di-
vina, e que as misérias dos fracos 
enalteçam a onipotente misericór-
dia de Deus e de Maria! ²
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Cercou-a  
de luxo  

e esplendor
endo vivido no tempo de Cons-
tantino, São Silvestre foi o  Papa 

a quem coube presidir a transforma-
ção resultante do fato de a Igreja dei-
xar de ser perseguida para ser ra-
inha, abandonar as catacumbas e co-
meçar a ocupar palácios. 

Ele foi o Pontífice que acompa-
nhou a passagem da Igreja para fo-
ra das catacumbas como um sol que 
nasce. Sob suas diretrizes e inspira-
ção, teve início a obra pela qual a 
Igreja foi sendo cercada de um  luxo 
e um esplendor que reparava os 
anos de imerecida miséria passados 
nas catacumbas.

Plinio Corrêa de Oliveira
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