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

“Matrimônio: como cumprir o 
que você prometeu?”

“Filhos!
Como formá-los?”

“Namorar de acordo
com Deus”

Curso sobre o namoro cristão

“Casamento... para quê?” 
Curso sobre o Sacramento do 

Matrimônio

Pe. Carlos Adriano, EP 

“Formai filhos fortes”
Dra. Daiana Melo dos Santos

Psicóloga Infantil

“Como educar os
seus filhos”

Dra. Daniela Borges
Psicóloga Clínica e
Psicóloga Escolar

Acesse a
Plataforma Reconquista 

e aproveite essa 
oportunidade única!

Visando a harmonia e o bem-estar das 
famílias, os Arautos do Evangelho prepa-
raram um presente especial para você! Um 
combo de cursos voltados para o seu tesou-
ro mais precioso, a sua família!

Sem a família bem estruturada, em con-
formidade com as Leis de Deus e os pre-
ceitos cristãos, a vida sobre a terra estaria 
ameaçada.

E a sua família, como está? Você conse-
gue preservá-la, viver em paz com seu côn-
juge, educar seus filhos de acordo com os 
ensinamentos da Santa Madre Igreja? 

Nossos cursos oferecem os meios ade-
quados para transformar a sua família em 
uma fortaleza, onde reine o amor verdadei-
ro e o mal não consiga nem chegar perto!

Acompanhe a programação completa dos Arautos
através das redes sociais

Transmissão do Terço e Santa Missa
diariamente às 18h30min
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EscrEvEm os lEitorEs

Amor contAgiAnte A 
mAriA SAntíSSimA

Somente uma pessoa com gran-
de amor e devoção a Nossa Senho-
ra seria capaz de narrar os fatos des-
critos na contracapa de janeiro como 
se estivesse lá, contemplando a cena 
de troca de carinho e afeto entre Ela 
e Jesus…

Essa pessoa é, sem dúvida, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias. 
Espero um dia poder abraçá-lo bem 
forte e lhe dizer o quanto sou grato 
pelo amor que ele tem a Maria Santís-
sima. É contagiante!

Benício Adelio 
Via revistacatolica.com.br

confiAnçA: Solução pArA tudo!
Parabéns por mais esta edição da 

Revista! Há mais ou menos um ano 
encanto-me com a leitura das maté-
rias nela contidas, mas o artigo Um 
apelo à confiança, publicado em de-
zembro, me deixou sem palavras. 

Vivemos num mundo cheio de in-
certezas, desde problemas os mais 
mesquinhos – muitas vezes – depara-
dos no dia a dia, no trabalho e na so-
ciedade, até outros mais sérios, cau-
sados pelo medo ao vermos as notí-
cias de desastres da natureza. 

Saber que a solução para todos eles 
é a confiança em Deus e em sua Mãe 
me deixou muito feliz e até aliviado. 
Obrigado por tudo, Arautos.

Renato Souza Dias 
Porto Velho – RO

duAS décAdAS A Serviço 
dA verdAde

É impressionante constatar como 
em toda a História da Igreja o Espí-
rito Santo suscita homens e mulheres 
que, num primeiro momento, podem 

até passar despercebidos em meio 
a um mundo tão caótico e com tan-
ta informação. Mas quem olha aten-
tamente, e com o coração cheio de 
boa vontade, vê que não são homens e 
mulheres comuns.

Assim se passa ao considerarmos 
os Arautos do Evangelho, o apostola-
do que fazem no mundo e sua ação 
direta na sociedade, como apare-
ce no artigo Duas décadas a serviço 
da verdade, publicado em janeiro. É 
uma graça enorme poder ler esse ma-
terial e receber, todos os meses, o re-
lato de uma pequena parte do que eles 
têm feito no mundo inteiro.

Obrigado a todos os que deram suas 
vidas a essa “Cavalaria” de Nossa Se-
nhora! Obrigado por esses vinte anos a 
serviço da Santa Igreja, de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e de Maria Santíssi-
ma. Só no Céu os senhores saberão o 
bem que fazem a nós, homens e mulhe-
res comuns, espalhados pelo mundo!

Kevin Edmundo 
Via revistacatolica.com.br

criSto: A luz do 
verdAdeiro SuceSSo

Excelente o artigo Missões fa-
lhas... ou promissoras? Muito inspi-
rador. Faz-nos perceber que o senti-
do humano de fracasso em momen-
to algum deve contaminar a mente e 
a vida dos verdadeiros cristãos. Real-
mente, o olhar de Deus é completa-
mente diferente do olhar humano. 

A nossa condição de pecadores 
nos move constantemente ao deses-
tímulo quando pensamos que fracas-
samos em nosso chamado. Que Deus 
nos mostre sempre mais a luz do ver-
dadeiro sucesso, que é o próprio Cris-
to. Que possamos entender de uma 
vez por todas que já vencemos! Que 
os nossos olhos consigam transcen-
der a limitada visão temporal e se vol-
tem para os Céus, em busca do eter-
no! Finalmente: que possamos ven-

cer de maneira definitiva nesse tem-
po em que tantos ofendem a Deus! 

Parabéns, Ir. Adriana García! Be-
líssimo artigo!!! Aguardo, ansioso, 
por mais textos de sua autoria.

Hallysson Nóbrega 
Via revistacatolica.com.br

“A vingAnçA doS medíocreS”
Extraordinário o artigo A vingança 

dos medíocres, comentando o Evange-
lho na edição de janeiro. Como a His-
tória se repete! 

Nada mais maléfico do que a união 
da mediocridade com o orgulho… 
“Diante de tal declaração veremos nas-
cer sentimentos de comparação, de an-
tipatia, de frieza. É a mediocridade, fe-
rida pela força da grandeza, cuja vin-
gança se fará sentir de modo terrível”. 

Mais um sinal claro, em contrapo-
sição, de que o ressurgimento da Igre-
ja virá através desse “lírio alvíssimo 
e incontaminado”, nascido de Maria 
Santíssima e capaz de vencer com seu 
fulgor as trevas da noite.

Yvette Castillo 
Via revistacatolica.com.br

JornAliSmo Sério, reSpeitoSo 
e Sem intenção de denigrir

Impressionante a capacidade de-
monstrada por Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira de identificar as maravilhas da 
Igreja Católica em toda e qualquer se-
ara da vida, até mesmo num periódico 
inicialmente pequeno e sem influên-
cia, que se tornou a voz da Igreja Cató-
lica naqueles idos tempos de São Pau-
lo, como está descrito no artigo Modelo 
de imprensa católica em combate pela 
Igreja, publicado na Revista de janeiro.

Jornalismo sério, respeitoso, com 
fontes e sem intenção de denigrir, vi-
sando apenas expor fatos verídicos e a 
doutrina católica. Quanta falta faz hoje 
em dia uma imprensa nestes moldes!

Marcelo Arruda 
Via revistacatolica.com.br
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Editorial

ma peculiar parábola, decerto conhecida por alguns de nossos leitores, 
nos esclarece a respeito do momento presente para os católicos que dese-
jam verdadeiramente abraçar o caminho do bem. 

Certa vez, um jovem passeava sobre um muro. Do lado direito, encontravam-se 
Deus e seus filhos; do esquerdo, Satanás e seus asseclas. O rapaz, formado em lar 
católico, trepidava entre seguir o partido do Senhor ou o do demônio e suas atra-
ções, isto é, o mundo e a carne.

Mais tarde, ainda indeciso, percebeu uma diferença essencial entre os dois gru-
pos. Enquanto os amigos do Altíssimo bradavam com insistência “Desça logo 
para cá!”, os sequazes do diabo permaneciam calados. Então, o jovem indagou a 
Satanás: “Por que os seguidores de Deus me chamam, enquanto o seu bando não 
diz nada?” Para sua surpresa, o anjo maldito respondeu: “Porque o muro é meu!” 
De fato, não há meio-termo: o muro já tem dono…

Essa história ilustra a eterna irreconciliabilidade entre a luz e as trevas 
(cf. II Cor 6, 14), entre os filhos de Deus e os servos de Satanás, enfim, entre a raça 
da Virgem e a raça da Serpente (cf. Gn 3, 15).

Tal inconformidade foi ressaltada por Jesus por meio de metáforas tiradas do 
reino animal. Os filhos da luz são como ovelhas que seguem a voz do Bom Pastor 
(cf. Jo 10, 27). Este as envia no meio dos lobos (cf. Mt 10, 16), ou seja, para o outro 
lado do “muro”; porém, com a recomendação de nunca a ele se amoldar: “Seja o vos-
so ‘sim’, ‘sim’, e o vosso ‘não’, ‘não’. O que passa disso vem do maligno” (Mt 5, 37). 

Já nos primórdios do Cristianismo, os discípulos de Jesus eram reconhecidos 
por suas boas ações, em oposição aos costumes depravados dos gentios que os 
cercavam. Assim testemunha a Carta a Diogneto a respeito deles: “São de car-
ne, porém, não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no Céu. 
Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. […] 
Numa palavra: os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em 
todos os membros do corpo; e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma 
habita no corpo, mas não provém do corpo; os cristãos estão no mundo, mas não 
são do mundo”.

Retornemos ao exemplo inicial. Como na metáfora inaciana dos Exercícios Espi-
rituais, de um lado se encontram os seguidores do estandarte de Cristo; de outro, os 
de Lúcifer. O jovem, lá no alto do muro, julga que está imune às investidas de ambos. 
Todavia, é nas fronteiras porosas que acontecem as guerras mais sangrentas. Por 
isso, quem não seguiu nenhum lado nesta vida será destinado a perseguir, por toda a 
eternidade, um estandarte em branco: o daqueles que, negando os altos ideais da Fé, 
abraçaram o consenso do mundo. Neles não estará o amor do Pai (cf. I Jo 2, 15). ²

O murO pOrOsO e  
O estandarte em brancO

Em cima, cidade de 
Taipei (Taiwan); 
embaixo, vista da 
Casa de Formação 
Thabor, Caieiras 
(SP)

Fotos: CEphoto, Uwe Aranas 
(CC by-sa 3.0) / Thiago 
Tamura Nogueira
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A voz dos PAPAs

O homem contemporâneo vive sob a ameaça de um eclipse da consciência,  
o qual leva ao obscurecimento do sentido de Deus e ao desaparecimento do sentido 

do pecado. Tal crise só se resolverá por uma clara chamada para os princípios  
que a moral da Igreja sempre sustentou.

partir do Evangelho lido 
na comunhão eclesial, a 
consciência cristã adqui-
riu, no decurso das ge-

rações, uma fina sensibilidade e uma 
perspicaz percepção dos fermentos de 
morte que estão contidos no pecado; 
sensibilidade e capacidade de percep-
ção também para individuar tais fer-
mentos nas mil formas assumidas pelo 
pecado, nos mil carizes com que ele se 
apresenta. É a isto que se costuma cha-
mar o sentido do pecado.

Este sentido tem a sua raiz na 
consciência moral do homem e é 
como que o seu termômetro. Anda 
ligado ao sentido de Deus, uma vez 
que deriva da consciência da rela-
ção que o homem tem com o mes-
mo Deus, como seu Criador, Senhor 
e Pai. E assim como não se pode apa-
gar completamente o sentido de Deus 
nem extinguir a consciência, também 
não se dissipa nunca inteiramente o 
sentido do pecado.

“Anestesia” das consciências

Entretanto, não raro no decurso da 
História, por períodos mais ou me-
nos longos e sob o influxo de múlti-
plos fatores, acontece ficar gravemen-
te obscurecida a consciência moral 
em muitos homens. “Temos nós uma 
ideia justa da consciência?”, pergunta-
va eu há dois anos num colóquio com 
os fiéis, “Não vive o homem contem-

porâneo sob a ameaça de um eclipse 
da consciência, de uma deformação 
da consciência e de um entorpecimen-
to ou de uma ‘anestesia’ das consciên-
cias?” Demasiados sinais indicam que 
no nosso tempo existe tal eclipse […].

É inevitável, portanto, que nesta 
situação fique obnubilado também o 
sentido do pecado, o qual está intima-
mente ligado à consciência moral, à 
procura da verdade e à  vontade de fa-
zer um uso responsável da liberdade. 
Conjuntamente com a consciência, 
fica também obscurecido o sentido 
de Deus, e então, perdido este decisi-
vo ponto de referência interior, desa-
parece o sentido do pecado. Foi este 
o motivo por que o meu predecessor 
Pio XII, com palavras que se torna-
ram quase proverbiais, pôde declarar 
um dia que “o pecado do século é a 
perda do sentido do pecado”.

Por que este fenômeno no nosso 
tempo? Uma vista de olhos de alguns 
componentes da cultura contemporâ-
nea pode ajudar-nos a compreender 
a atenuação progressiva do sentido 
do pecado, exatamente por causa da 
crise da consciência e do sentido de 
Deus, acima realçada.

Um humanismo sem Deus

O “secularismo”, que, pela sua 
própria natureza e definição, é um 
movimento de ideias e de costumes, 
o qual propugna um humanismo que 

abstrai de Deus totalmente, concen-
trado só no culto do empreender e do 
produzir e arrastado pela embriaguez 
do consumo e do prazer, sem preocu-
pações com o perigo de “perder a pró-
pria alma”, não pode deixar de minar 
o sentido do pecado. 

Reduzir-se-á este último, quan-
do muito, àquilo que ofende o ho-
mem. Mas é precisamente aqui que 
se impõe a amarga experiência a que 
já aludia na minha primeira encícli-
ca; ou seja, que o homem pode cons-
truir um mundo sem Deus, mas esse 
mundo acabará por voltar-se contra o 
mesmo homem. 

Na realidade, Deus é a origem e o 
fim supremo do homem e este leva 
consigo um gérmen divino. Por isso, 
é a realidade de Deus que desvenda e 
ilumina o mistério do homem. É inú-
til, pois, esperar que ganhe consistên-
cia um sentido do pecado, no que res-
peita ao homem e aos valores huma-
nos, quando falta o sentido da ofensa 
cometida contra Deus, isto é, o verda-
deiro sentido do pecado. […]

A reviravolta e derrocada 
dos valores morais

O sentido do pecado decai facil-
mente, ainda, sob a influência de uma 
ética que deriva de um certo relativis-
mo historicista, uma ética que relati-
viza a norma moral, negando o seu 
valor absoluto e incondicionado, e 
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 negando, por consequência, que pos-
sam existir atos intrinsecamente ilíci-
tos, independentemente das circuns-
tâncias em que são realizados pelo 
sujeito. Trata-se de uma verdadei-
ra “reviravolta e derrocada dos valo-
res morais”; e “o problema não é tan-
to de ignorância da ética cristã”, “mas 
sobretudo do sentido dos fundamen-
tos e critérios das atitudes morais”. O 
efeito desta reviravolta ética é sem-
pre também o de mitigar a tal ponto a 
noção de pecado, que se acaba quase 
por afirmar que o pecado existe, mas 
não se sabe quem o comete.

Esvai-se, por fim, o sentido do pe-
cado quando – como pode acontecer 
no ensino aos jovens, nas comuni-
cações de massa e na própria educa-
ção familiar – esse sentido do pecado 
é erroneamente identificado com o 
sentimento morboso da culpa ou com 
a simples transgressão das normas e 
preceitos legais.

A perda do sentido do pecado, por-
tanto, é uma forma ou um fruto da 
negação de Deus: não só da negação 
ateísta, mas também da negação se-
cularista. Se o pecado é a interrupção 
da relação filial com Deus para levar 
a própria existência fora da obediência 
a Ele devida, então pecar não é só ne-
gar Deus; pecar é também viver como 
se Ele não existisse, bani-Lo do pró-
prio cotidiano. Um modelo de socie-
dade mutilado ou desequilibrado num 
ou noutro sentido, como é frequente-
mente veiculado pelos meios de comu-

nicação, favorece bastante a progressi-
va perda do sentido do pecado. 

Em tal situação, o ofuscamento ou 
a debilitação do sentido do pecado re-
sulta: seja da recusa de qualquer refe-
rência ao transcendente, em nome da 
aspiração à autonomia pessoal; seja 
da sujeição a modelos éticos impos-
tos pelo consenso e costume genera-
lizado, mesmo quando são condena-
dos pela consciência individual; seja 
das dramáticas condições socioeco-
nômicas, que oprimem grande parte 
da humanidade, causando a tendên-
cia para se verem erros e culpas ape-
nas no âmbito do social; seja, por fim 
e sobretudo, do obscurecimento da 
ideia da paternidade de Deus e do seu 
domínio sobre a vida do homem.

A perda do sentido do 
pecado na Igreja

Até mesmo no campo do pensa-
mento e da vida eclesial, algumas 

 tendências favorecem inevitavelmen-
te o declínio do sentido do pecado. 
Alguns, por exemplo, tendem a subs-
tituir posições exageradas do passa-
do por outros exageros; assim, da ati-
tude de ver o pecado em toda a parte, 
 passa-se a não o vislumbrar em lado 
nenhum; da demasiada acentuação do 
temor das penas eternas, à pregação de 
um amor de Deus que excluiria toda e 
qualquer pena merecida pelo pecado; 
da severidade no esforço para corrigir 
as consciências errôneas, a um preten-
so respeito pela consciência, até supri-
mir o dever de dizer a verdade. 

E por que não acrescentar que a 
confusão criada na consciência de 
muitos fiéis pelas divergências de 
opiniões e de ensinamentos na Teo-
logia, na pregação, na catequese e na 
direção espiritual, acerca de questões 
graves e delicadas da moral cristã, 
acaba por fazer diminuir, quase até à 
sua extinção, o verdadeiro sentido do 
pecado? […]

Restabelecer o justo sentido do pe-
cado é a primeira forma de combater 
a grave crise espiritual que impende 
sobre o homem do nosso tempo. Mas 
o sentido do pecado só se restabelece-
rá com uma chamada a atenção cla-
ra para os inderrogáveis princípios de 
razão e de fé, que a doutrina moral da 
Igreja sempre sustentou. ²

Excertos de: SÃO JOÃO PAULO II. 
Reconciliatio et pænitentia, 

2/12/1984
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O ofuscamento do 
sentido do pecado 
resulta da recusa 
ao transcendente 
e da sujeição aos 
modelos impostos 
pelo consenso

Broadway, Nova YorkBroadway, Nova York
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Naquele tempo: 17 Jesus des-
ceu da montanha com os 
discípulos e parou num lugar 
plano. Ali estavam muitos 
dos seus discípulos e grande 
multidão de gente de toda a 
Judeia e de Jerusalém, do li-
toral de Tiro e Sidônia. 20 E, 
levantando os olhos para os 
seus discípulos, disse: “Bem-
-aventurados vós, os pobres, 
porque vosso é o Reino de 
Deus! 21 Bem-aventurados 

vós, que agora tendes fome, 
porque sereis saciados! Bem-
-aventurados vós, que agora 
chorais, porque havereis de 
rir! 22 Bem-aventurados se-
reis, quando os homens vos 
odiarem, vos expulsarem, 
vos insultarem e amaldiçoa-
rem o vosso nome, por causa 
do Filho do Homem! 23 Ale-
grai-vos, nesse dia, e exultai, 
pois será grande a vossa re-
compensa no Céu; porque 

era assim que os antepassa-
dos deles tratavam os profe-
tas. 24 Mas, ai de vós, ricos, 
porque já tendes vossa conso-
lação! 25 Ai de vós, que agora 
tendes fartura, porque passa-
reis fome! Ai de vós, que ago-
ra rides, porque tereis luto e 
lágrimas! 26 Ai de vós quando 
todos vos elogiam! Era assim 
que os antepassados deles 
tratavam os falsos profetas” 
(Lc 6, 17.20-26).
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O Sermão da Montanha - Igreja de São Patrício, Coleraine (Irlanda)



Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Bem-aventurados seremos, 
se desejarmos as coisas  

do Céu!

Fevereiro 2022 · Arautos do Evangelho      9

Comentário ao evangelho – vi Domingo Do tempo Comum

Ao enunciar as bem-aventuranças, o Divino Mestre abre uma 
perspectiva religiosa inédita para a humanidade, na qual a 
adesão a Deus se dá não mais pelo impacto dos grandes 
milagres, mas por uma verdadeira conversão do coração. 

I – Uma hIstórIa permeada de 
Intervenções mIracUlosas

Para melhor compreendermos as palavras de 
Nosso Senhor Jesus Cristo recolhidas pelo Evan-
gelho deste 6º Domingo do Tempo Comum, deve-
mos situar no tempo o episódio descrito por São 
Lucas, reportando-nos à história do povo eleito. 

Favorecidos por Deus com abundantes fenô-
menos místicos e milagres, os israelitas haviam 
conhecido acontecimentos grandiosos no decor-
rer dos séculos. Basta remontarmos ao período da 
escravidão no Egito, por exemplo, e considerar-
mos a interessantíssima trajetória de Moisés, sal-
vo das águas graças a certa esperteza humana e 
muita proteção divina. No cumprimento da mis-
são de tirar seus compatriotas do cativeiro e con-
duzi-los à terra de Canaã, ele foi assistido de ma-
neira especial pela Providência, operando uma 
série de maravilhas: os portentos realizados nas 
discussões com o faraó, as dez pragas que asso-
laram o país egípcio, a travessia do Mar Verme-
lho a pé enxuto e o afogamento do exército per-
seguidor, a condução dos filhos de Israel pelo de-
serto ao longo de quarenta anos, sendo sustenta-
dos com o maná, etc.

Passando por alto muitos outros fatos memo-
ráveis, poderíamos ainda mencionar os extraor-

dinários feitos de Josué, a cuja voz o sol parou no 
firmamento “e não se apressou a pôr-se pelo espa-
ço de quase um dia inteiro” (Js 10, 13); as  proezas 
de Elias, que “fechou o céu, e dele fez cair fogo 
por três vezes” (Eclo 48, 3); ou as glórias de Eli-
seu, o qual “durante a vida fez prodígios, depois 
da morte fez milagres” (Eclo 48, 15). 

A Providência queria a 
conversão dos corações

Entretanto, se avançarmos até “a plenitude dos 
tempos” (Gal 4, 4), encontraremos um profeta sui 
generis, enviado para aplainar os caminhos do 
Senhor. Sua nutrição, composta de gafanhotos e 
mel silvestre, decerto despertava estranheza; usa-
va uma roupa de pelos de camelo, com um cin-
to de couro em volta dos rins, e pregava às mar-
gens do Jordão. Magérrimo, mas cheio de vitali-
dade, dotado de voz forte, exortava à penitência e 
se dizia indigno de desatar as correias das sandá-
lias d’Aquele que o sucederia.

Embora João Batista não apresentasse nenhu-
ma das antigas magnificências às quais os judeus 
haviam se acostumado, “saíam para ir ter com ele 
toda a Judeia, toda Jerusalém” (Mc 1, 5), a fim 
de confessar seus pecados e receber “o batismo 
de arrependimento” (Lc 3, 3). Era um período de 

Por singular 
predileção 
divina,  
os israelitas 
haviam 
conhecido 
fatos 
grandiosos 
como nenhum 
outro povo 
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preparação, em que a Providência queria a con-
versão sincera dos corações, sem a necessidade 
de milagres estrondosos. 

Bem diferente foi o modo de Nosso  Senhor 
manifestar-Se à Opinião Pública. Além de 
 sentar-Se à mesa nos banquetes e servir-Se à 
vontade, Ele trajava uma túnica de excelente 
categoria, confeccionada pela melhor costurei-
ra da História, sua Santíssima Mãe. Quando Ele 
fazia qualquer gesto com os braços, a vestimen-
ta certamente formava dobras de elegância ím-
par que denotavam a qualidade superior do teci-
do, trabalhado, ponto por ponto, pelas mãos su-
blimes de Maria.

Quanto aos milagres, Jesus os realizava com 
tal prodigalidade que não havia quem, tocando-
-Lhe com fé o manto ou sendo acariciado por sua 
sombra, não fosse beneficiado. Ele sarava doen-
tes, expulsava demônios e inclusive perdoava pe-
cados, enchendo de consolação e alegria os que 
O procuravam. A fabulosa pesca no Lago de Ge-
nesaré (cf. Lc 5, 1-11), a cura do paralítico desci-
do pelo teto (cf. Lc 5, 17-25) e o restabelecimento 
do homem da mão seca (cf. Lc 6, 6-10) foram al-
guns dos impressionantes fatos que, já no começo 
do ministério na Galileia, deixaram as multidões 
entusiasmadas e assombradas (cf. Lc 5, 26), e os 
fariseus cheios de furor (cf. Lc 6, 11). 

É nessa conjuntura que se insere o sermão das 
bem-aventuranças, contemplado na Liturgia de 
hoje. Depois de testemunhar tantos portentos, o 
povo precisava dar um passo a mais: conhecer os 
princípios sobre os quais Nosso Senhor fundaria 
o seu Reino na terra e assimilar uma perspectiva 
religiosa inédita.

II – as bem-aventUranças 
e as maldIções

Ao registrar as atividades do Divino Mestre na 
evangelização do território galileu, no início da 
vida pública, São Lucas faz notar que “Ele cos-
tumava retirar-Se a lugares solitários para orar” 
(5, 16). Mais adiante, relata uma dessas ocasiões, 
quando o Salvador passou a noite inteira rezando 
no alto de uma montanha e, ao amanhecer, cha-
mou os discípulos e escolheu dentre eles os doze 
Apóstolos (cf. Lc 6, 12-16). 

Embora São Mateus situe os fatos em ordem 
diversa, muitos autores consideram cronologica-
mente certa a sequência proposta por São Lucas, 
segundo o qual o sermão das bem-aventuranças 

deu-se no dia seguinte à eleição do Colégio Apos-
tólico, quando Jesus descia a montanha.

A multidão O esperava a meio caminho

Naquele tempo: 17 Jesus desceu da montanha 
com os discípulos e parou num lugar pla-
no. Ali estavam muitos dos seus discípulos 
e grande multidão de gente de toda a Judeia 
e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. 
20a E, levantando os olhos para os seus discí-
pulos, disse… 

Provenientes de diferentes regiões, aquelas 
pessoas certamente haviam se inteirado de que 
Jesus subira ao monte na noite anterior. Desejo-
sas de “ouvi-Lo e ser curadas das suas enfermi-
dades” (Lc 6, 17), decidiram aguardá-Lo reuni-
das num local estratégico, pelo qual sabiam que 
Ele passaria ao regressar. 

Sem dúvida, quando O viram aproximar-Se, 
ainda à distância, aclamaram-No e correram para 
junto d’Ele, como sugere o versículo 19, omitido 
na Liturgia de hoje: “Todo o povo procurava tocá-
-Lo, pois saía d’Ele uma força que os curava a to-
dos” (Lc 6, 19). 

Podemos imaginar o momento no qual, em 
meio ao contentamento geral, Nosso Senhor des-
locou-Se a um ponto mais elevado do terreno e 
sentou-Se (cf. Mt 5, 1) de frente para a multidão, 
enquanto os Apóstolos se acomodavam atrás e ao 
redor d’Ele, formando um semicírculo. 

Nesse poético cenário, chama a atenção um 
pormenor de insuperável beleza anotado pelo 
Evangelista: o olhar que o Salvador dirige aos 
seus eleitos, ao iniciar a pregação. 

O Céu pertence aos desapegados
20b “Bem-aventurados vós, os pobres, porque 
vosso é o Reino de Deus!” 

Não devemos interpretar essa afirmação de 
Nosso Senhor no sentido de pobreza material, 
como se o Céu fosse franqueado apenas aos que 
na terra estiveram sujeitos a condições econômi-
cas miseráveis. Se assim fosse, bastaria viver na 
indigência para salvar-se, e a prática da virtude 
não teria valor algum para a eternidade.

Jesus Se refere aos pobres de espírito, ou seja, 
aos que estão livres de apegos e ambições, com-
penetrados de sua contingência em relação ao Se-
nhor que os criou e redimiu. Desse modo, quer 
possuam uma casa, um carro ou uma bicicleta, ou 

Nosso Senhor 
desejava que 
o povo eleito 
conhecesse 
os princípios 
sobre os quais 
Ele fundaria 
o seu Reino 
na terra, e 
assimilasse 
uma 
perspectiva 
religiosa 
inédita
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mesmo quando se empenham em trabalhar para 
ajuntar pecúlio, consideram tudo como proprie-
dade de Deus, usando os bens materiais na intei-
ra disposição de desfazer-se deles caso seja esta a 
vontade da Providência.

A fome sobrenatural
21a “Bem-aventurados vós, que agora tendes 
fome, porque sereis saciados!”

Seria demasiada estreiteza de horizontes jul-
gar que neste versículo Jesus louva aqueles que 
padecem de fome corporal, seja involuntária, 
por falta de alimentos ou meios para obtê-los, 
seja por deliberação própria, impondo-se um 
jejum penitencial. Por mais meritória que pos-
sa ser a abstenção de comida com vistas à mor-
tificação, muito mais profunda é a realidade 
para a qual o Redentor aponta ao declarar essa 
bem-aventurança. 

Nosso Senhor alude à fome de doutrina, de 
virtude, de convívio eterno com Deus, experi-
mentada por quem, progredindo na vida sobrena-
tural, sente necessidade cada vez maior de conhe-
cê-Lo e unir-se a Ele. Em suma, trata-se da fome 
de justiça, isto é, de santidade, que consigna o 
Evangelista São Mateus (cf. Mt 5, 6). Ao contrá-
rio do processo físico da alimentação, pelo qual o 

apetite se satisfaz quando comemos, nosso or-
ganismo espiritual torna-se tanto mais ávido 
dos bens celestes quanto mais os recebemos. 

Somente no Céu tal apetência se tranqui-
lizará, na visão de Deus face a face; contudo, 
já neste mundo são bem-aventurados aque-
les que se alimentam da Eucaristia, Sagrado 
Banquete que une a alma ao Criador e lhe dá 
energias para lutar por Ele.

Felizes os que choram as 
ofensas feitas a Deus
21b “Bem-aventurados vós, que agora cho-
rais, porque havereis de rir!” 

Sensível aos sofrimentos humanos, Jesus 
Se compadecerá da viúva de Naim e, antes 
de operar a ressurreição de seu filho, lhe dirá: 
“Não chores!” (Lc 7, 13). De maneira seme-
lhante agirá ante o pranto de Maria pela mor-
te de seu irmão Lázaro, ficando “intensamen-
te comovido em espírito” (Jo 11, 33). 

Todavia, ao anunciar a bem-aventurança 
dos que choram, Nosso Senhor não visa so-

mente consolar os homens pelas dores, de alma 
ou de corpo, causadas pelas contingências de 
nossa natureza. É verdade que, se bem aceitas, 
tais adversidades se transformarão em alegria na 
eternidade, e mesmo nesta vida proporcionam 
paz de coração; contudo, as palavras do Divino 
Mestre têm um alcance mais profundo. 

Ele faz menção ao choro dos justos, nem sem-
pre manifesto em lágrimas exteriores, os quais, 
aflitos com a situação de ofensa a Deus em que se 
encontra a humanidade, clamam dia e noite por 
uma intervenção d’Ele no mundo. 

Desejoso de animar esses espíritos generosos, 
o Salvador promete-lhes o riso como recompen-
sa. Com efeito, quem assim se preocupa com a 
glória divina desfruta de inabalável alegria inte-
rior e gozará de especial gáudio quando Deus ma-
nifestar a sua justiça na terra, fazendo cessar o 
atual estado de desordem e pecado. 

A perseguição, prêmio dos bons
22 “Bem-aventurados sereis, quando os ho-
mens vos odiarem, vos expulsarem, vos in-
sultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por 
causa do Filho do Homem! 23 Alegrai-vos, 
nesse dia, e exultai pois será grande a vos-
sa recompensa no Céu; porque era assim que 
os antepassados deles tratavam os profetas”. 

O Divino 
Mestre faz 
menção aos 
que estão 
livres de 
apegos e 
ambições, bem 
como aos que 
têm fome de 
doutrina, de 
virtude e de 
santidade 

Representação de duas bem-aventuranças -  
Catedral de Saint-Front, Périgueux (França)
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Evidentemente, essa bem-aventurança não se 
a aplica a qualquer pessoa odiada pelos homens – 
como sucede, por exemplo, a um bandido ou as-
sassino –, mas àqueles que se tornam alvo de exe-
cração “por causa do Filho do Homem”. 

A História nos mostra como o ódio dos maus 
incide sobre os justos com ímpeto de destrui-
ção, por serem estes uma representação do pró-
prio Deus. Não podendo suportá-los, forjam 
meios de eliminá-los, como sucedeu aos pro-
fetas, que “sofreram escárnio e açoites, ca-
deias e prisões. Foram apedrejados, massacra-
dos, serrados ao meio, mortos ao fio da espada” 
(Hb 11, 36-37). 

Nosso Senhor quis prevenir os seus do ódio 
que se levantaria contra a Santa Igreja, socieda-
de visível da qual lhes caberia dar um testemunho 
corajoso, forte e cheio de galhardia. Quem sus-
tenta o nome e a glória da Esposa Mística de Cris-
to não deve se surpreender ao ser alvo de despre-
zos, insultos ou imprecações; pelo contrário, essa 
é a hora da alegria, em que se realizam as pala-
vras do Redentor e se revelam seus verdadeiros 
discípulos!

Quando essas circunstâncias passam, o jus-
to se lamenta: “Que pena ter durado tão pouco! 
Tenho saudades do tempo em que eu era amaldi-
çoado, perseguido, odiado!” E assim reage não 
pela recompensa que receberá no Céu, mas pelo 

desejo de ser alvo dos mesmos ódios que o Re-
dentor, não contemporizando em nada com os 
maus.

São Mateus registra oito bem-aventuranças; 
São Lucas, apenas quatro, mas, mostrando-se 
muito positivo nessa matéria, acrescenta quatro 
impressionantes maldições.

O vício mais nocivo à salvação eterna
24 “Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes 
vossa consolação!”

Como entender essa reprovação do Divino 
Mestre aos ricos, se a própria Igreja apresenta 
muitos deles como exemplo de santidade, elevan-
do-os à glória dos altares? No decorrer da His-
tória, quantos reis e nobres alcançaram alto grau 
de perfeição em meio à opulência, administrando 
seus bens com inteiro desprendimento!

A riqueza condenada por Jesus neste versícu-
lo é a do coração, pela qual o homem tira Deus do 
centro de suas cogitações e põe a si mesmo, jul-
gando-se um colosso. Dominado pelo egoísmo, 
encontra sua “consolação” em tudo quanto lhe 
satisfaz o amor-próprio, por mais banal e passa-
geiro que seja, e vai perdendo aos poucos o apre-
ço às sublimidades do Céu.

Nada é tão nocivo à salvação quanto esse ví-
cio, como alertará Nosso Senhor em outra oca-

sião: “É mais fácil um camelo passar pelo 
buraco de uma agulha do que um rico en-
trar no Reino de Deus” (Mt 19, 24).

Destino eterno dos que 
abraçam o pecado
25 “Ai de vós, que agora tendes fartu-
ra, porque passareis fome! Ai de vós, 
que agora rides, porque tereis luto e 
lágrimas!”

Quando o homem tenta preencher com 
o pecado o anseio de infinito que somente 
Deus pode satisfazer por inteiro, ele sem-
pre quererá mais, até se tornar seu escra-
vo (cf. Jo 8, 34). É a “fartura” exigida pelas 
paixões desordenadas, que levam a alma a 
voltar-se para as criaturas dando as costas 
ao Criador. 

Ao proclamar 
as bem- 
-aventuranças, 
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Detalhe do “Juízo Final”, por Fra Angélico -  
Museu Isabella Stewart Gardner,  
Boston (Estados Unidos)
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Quem morre em tais condições não está apto 
para entrar no Céu. Por isso, Jesus é incisivo nes-
sas duas maldições, fazendo uma clara alusão ao 
inferno, “onde haverá choro e ranger de dentes” 
(Mt 13, 42). 

De fato, os condenados padecem a mais terrí-
vel das fomes, que jamais será saciada: a privação 
de Deus, chamada pena de dano. Querem estar 
com Ele, mas se sentem eternamente rejeitados e, 
por esta razão, almejam destruí-Lo ou aniquilar a 
si mesmos. Como não conseguem nem isto nem 
aquilo, estão sempre num extremo desespero. 
26 “Ai de vós quando todos vos elogiam! Era 
assim que os antepassados deles tratavam os 
falsos profetas”.

Neste versículo, o Divino Mestre alerta con-
tra o risco de acomodar-se aos gostos do mundo, 
do qual não se pode ser bom amigo sem consti-
tuir-se inimigo de Deus (cf. Tg 4, 4). Ressalta, as-
sim, uma importante verdade: a nossa existência 
na terra é feita de luta e de contradição e, se so-
mos autênticos discípulos de Nosso Senhor Je-
sus Cristo, trilharemos, como Ele, o caminho da 
cruz. 

Consideradas no seu conjunto, as bem-aven-
turanças e as maldições nos colocam na perspec-
tiva perfeita para contemplarmos com sabedo-
ria a realidade e enfrentarmos as dificuldades da 
vida, até o momento em que compareça-
mos diante do Senhor para sermos julga-
dos: de um lado, estarão os esplendores do 
Céu, a bondade e o poder de Deus; de ou-
tro, o inferno, o sofrimento e a nossa pró-
pria miséria.

III – vIvamos em 
fUnção do céU!

O profeta Jeremias, na primeira leitu-
ra deste domingo, nos oferece uma expres-
siva imagem da infelicidade daqueles que 
põem sua esperança nos bens passageiros 
e não nos eternos: “Maldito o homem que 
confia no homem e faz consistir sua força 
na carne humana, enquanto o seu coração 
se afasta do Senhor; como os cardos do de-
serto, ele não vê chegar a floração, prefere 
vegetar na secura do ermo, em região salo-
bra e desabitada” (17, 5-6).

Eis a grande prova de todos os batiza-
dos: apegar-se ao que é meramente huma-

Se buscarmos 
nossa 
satisfação nas 
loucuras deste 
mundo, nos 
tornaremos 
dignos das 
maldições 
proferidas por 
Nosso Senhor

no e terreno, esquecendo-se de sua condição de 
filhos de Deus, ou viver em função das realida-
des eternas, a elas devotando o melhor de suas 
energias. 

No Sermão da Montanha, Nosso Senhor ensi-
na que a Providência nos consola e nos faz bem-
-aventurados já nesta terra quando mantemos os 
nossos olhos no Céu, em meio às batalhas e do-
res, sabendo que “os sofrimentos da presente vida 
não têm proporção alguma com a glória futura 
que nos deve ser manifestada” (Rm 8, 18). Mas 
se, pelo contrário, buscamos a nossa própria sa-
tisfação nas loucuras do demônio, do mundo e da 
carne, nos tornamos dignos dos “ais” pronuncia-
dos por Nosso Senhor. 

Cabe fazer aqui um exame de consciência e 
nos perguntarmos: serei eu um bem-aventura-
do ou um maldito? O certo é que, se nos entre-
garmos nas mãos de Nossa Senhora e n’Ela pu-
sermos toda a nossa confiança, através d’Ela re-
ceberemos graças para abandonar qualquer ví-
cio, por pior que seja. E, se nos aproximarmos 
com frequência dos Sacramentos, sobretudo da 
Eucaristia e da Confissão, sobre nós há de pai-
rar a promessa de Jesus: “Quem come a minha 
Carne e bebe o meu Sangue tem a vida eterna” 
(Jo 6, 54). 

Peçamos que Eles nos transformem, infundin-
do em nosso coração o desejo das coisas do Céu. ²



Ney Henrique Meireles

A paz de Cristo  
   e a paz do mundo

P
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Deus Nosso Senhor disse: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como o mundo a dá”. Qual é a paz que Cristo nos 
concede e que o mundo não pode oferecer?

erguntemos aos homens de 
nossos dias o que mais an-
seiam para si e para o mun-
do, e a maioria certamente 

responderá: a paz! Já afirmava San-
to Agostinho ser ela “um bem tão no-
bre que, mesmo entre as coisas mor-
tais e terrenas, não há nada mais gra-
to ao ouvido, nem mais doce ao dese-
jo, nem superior em excelência”.1 

Entretanto, em especial no último 
século, o desejo da paz tanto aumen-
tou que tomou contornos diversos. 

Bem anelado, mas não alcançado

As duas guerras mundiais deixa-
ram profundas sequelas nos homens, 

devido à sua violência e capacidade 
de destruição. Como se não bastas-
se, terminada em 1945 a mais terrível 
delas, o comunismo soviético conti-
nuou a amedrontar muitos dos povos 
eslavos e orientais, e o mundo assis-
tiu a novos enfrentamentos, sobretu-
do na Ásia e na África.

No período que ficou conhecido 
como Guerra Fria, apesar da aparente 
ausência de um embate formal, Esta-
dos Unidos e União Soviética dispu-
taram uma corrida armamentista que 
apontava para, mais cedo ou mais tar-
de, um conflito nuclear de drásticas 
proporções. Algo semelhante deu-se 
no limiar do terceiro milênio, com o 

aparecimento do terrorismo em gran-
de escala.

Não assusta, pois, que o ideal de 
paz aflorasse como um objetivo a ser 
alcançado entre os homens, cansados 
de sangue, morte e destruição. Que 
resposta o mundo poderia dar a tais 
calamidades? Tratados, acordos entre 
Estados e reuniões dos maiores pode-
res da terra, com o compromisso de 
preservar a paz, foram e continuam 
sendo realizados.

Esses esforços trouxeram, além de 
alentadora promessa, uma cruciante 
interrogação: se alcançariam os resul-
tados esperados? Ou seriam vãs ten-
tativas de realizar uma quimera? Não 

Por uma hábil 
manipulação,  
fez-se crer que a paz 
consistia na pura 
ausência de guerra e 
na plena satisfação 
dos prazeres carnais

Soldados britânicos em 1916, após a 
Batalha do Somme (França)
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muito tempo após o início desses fa-
tos, pessoas como o conceituado teó-
logo dominicano Pe. Victorino Rodrí-
guez já dariam resposta negativa a tais 
perguntas: “A ONU se constituiu para 
garantir a paz entre as nações. O ano 
de 1986 foi proclamado Ano Interna-
cional da Paz. Contudo, não se alcança 
a desejada paz; nem a paz messiânica 
em que germinou o Evangelho, nem a 
paz octaviana na qual se desenvolveu 
o Direito; nem quando o poder dissua-
sório da defesa nuclear parecia bastar 
para que os homens deixassem de fa-
zer ou fomentar a guerra”.2

Tamanha era a preocupação mun-
dial, que deram à paz até novos signi-
ficados, afastados do verdadeiro. Na 
década de 1960, por exemplo, o mo-
vimento hippie ecoava seu mais co-
nhecido lema: “peace and love”. Ha-
bilmente manipulado, tal slogan fa-
zia crer que sua realização consistia 
na pura ausência de guerra e na plena 
satisfação dos prazeres carnais.

Diante desse quadro, cabe inda-
garmos: afinal, como entender a ver-
dadeira concórdia? Como conquistá-
-la? Deus Nosso Senhor disse: “Dei-
xo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como o mundo a dá” 
(Jo 14, 27). Qual é a paz que Cristo 
nos concede e que o mundo não pode 
oferecer? 

Paz, tranquilidade e ordem

Santo Agostinho define a paz como 
“a tranquilidade da ordem”.3 Esses 
dois elementos se conjugam de ma-
neira estreitíssima. A bem dizer, am-
bos estão de tal forma vinculados que 
são praticamente inseparáveis; se dis-
sociados, tendem a tornar-se uma cari-
catura de si mesmos.

A ordem é a reta disposição das 
coisas de acordo com a sua natureza e 
fim. Encontramos uma imagem des-
se princípio na rica e complexa orga-
nização do corpo humano. Nele todos 
os sistemas possuem uma finalidade, 
segundo os órgãos que os compõem; 
estes, por sua vez, dependem do bom 

funcionamento dos tecidos e células. 
Dizemos, portanto, que o corpo hu-
mano é ordenado porque suas par-
tes têm uma função e finalidade, que 
concorrem para o bem do conjunto.

A ordem deve favorecer a tran-
quila liberdade das partes. Por exem-
plo, em uma nação na qual os cida-
dãos são vigiados constantemente e 
onde o cumprimento da lei é alcança-
do sob a sombra do medo, há uma or-
dem violenta e, por isso mesmo, ins-
tável. Ela não gera paz, pois lhe falta 
a tranquilidade. 

A verdadeira tranquilidade pode 
ser definida como a quietude e sosse-
go do ente que se compraz na situa-
ção em que está, não por indolência, 
comodismo ou estagnação, mas por-
que nela cumpre sua finalidade. As-
sim se passa com a inteligência quan-
do conhece a verdade, com a vonta-
de ao possuir o bem, ou com a crian-
ça nos braços da mãe, pois “sabe” 
que suas necessidades serão supridas 
pelo cuidado materno.

Para constituir genuína paz, a tran-
quilidade deve provir da verdadeira 
ordem. Não é à toa que Santo Agos-
tinho definiu a paz como a tranquili-
dade da ordem. Caso contrário, bus-
ca-se a tranquilidade em função de si 
mesmo e, com frequência, se encon-
tra a tranquilidade na desordem.4 Tra-
ta-se de uma segurança espúria, uma 
tranquilidade enganosa, a falsa paz de 
que falam as Escrituras: a dos pecado-
res empedernidos que já não sentem 
a mordedura dos remorsos (cf. Sl 72, 
4-9) e exclamam “‘Paz, paz!’, quando 
não há a paz” (Jr 6, 14). É este ilusório 
sossego que reina, por exemplo, numa 
família em que os pais cedem a todos 
os caprichos do filho com o mentiroso 
pretexto de que assim poderão “ter um 
pouco de paz”5 ou, no eloquente exem-
plo dado por Dr. Plinio Corrêa de Oli-
veira, a pseudopaz do pântano onde, 
na aparente quietude da água estagna-
da e podre, regurgitam todo tipo de or-
ganismos deletérios. 

A verdadeira paz é fruto 
do Espírito Santo

A paz autêntica – e, portanto,  cristã 
– só pode ser entendida à luz da divi-
na Revelação. A Santa Igreja sempre  

Como entender a 
verdadeira paz? 
Santo Agostinho a 
define, conjugando 
dois elementos: 
a tranquilidade 
e a ordem

Santo Agostinho de Hipona - Igreja de 
São Marcial, Angoulême (França)
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recordou a existência dos frutos do 
Espírito Santo, mencionados por São 
Paulo na Carta aos Gálatas: “O 
fruto do Espírito é caridade, 
alegria, paz, paciência, afa-
bilidade, bondade, fidelidade, 
brandura, temperança” (Gal 5, 22-23).

Ao agraciar a alma batizada com 
as virtudes infusas e os dons sobre-
naturais, Deus espera dela obras dig-
nas do Céu, o que só é possível com 
o auxílio do Paráclito. À medida que 
o batizado deixa-se modelar por Ele, 
“então se dirá que a ação do homem é 
fruto do Espírito Santo”.6

Emprega-se o termo na Teologia 
por analogia com a natureza. Assim 
como o fruto de uma árvore é o que 
de melhor e mais prazeroso ela pro-
duz, da mesma forma o fruto do Es-
pírito Santo é o ato humano que pro-
vém do influxo divino e traz consigo 
certo deleite.7

Entre tais frutos, o Apóstolo enu-
mera a paz, antecedida, porém, pela 
caridade e pela alegria. Qual é a ra-
zão dessa sequência?

Frutos dos quais procede a paz

A caridade é a mais importante 
das virtudes e o primeiro dos frutos, a 
“fonte e o termo de sua prática cristã. 
A caridade assegura e purifica nossa 
capacidade humana de amar, elevan-
do-a à perfeição sobrenatural do amor 
divino”.8 Longe de ser um mero senti-
mento, ela implica a ordenação do ho-
mem para Deus, numa atitude de sub-
missão filial e obediência dócil, con-
forme ensina Nosso Senhor: “Se Me 
amais, guardareis os meus preceitos” 
(Jo 14, 15). 

À caridade sucede a alegria pois, 
segundo o Doutor Angélico, é próprio 
desta última ser “causada pelo amor, 
ou porque aquele que amamos está 
presente, ou porque ele está em pos-
se de seu bem próprio e o conserva”.9 
Ora, São João afirma em sua primeira 
epístola: “Quem permanece no amor, 
permanece em Deus e Deus nele” 
(4, 16). Pela caridade o Senhor Se 

faz presente naquele que O ama e lhe 
concede, assim, a posse do maior dos 
bens. Logo, a alegria espiritual, fruto 
do Espírito Santo, deflui naturalmente 
do amor a Deus.

Só alcançaremos a alegria perfeita 
no Céu, onde “haverá o gozo completo 
de Deus, no qual obteremos também 
tudo quanto poderá ser objeto de nos-
sos desejos acerca dos outros bens”.10 
Não obstante, nesta vida a felicidade 
que vem do Espírito Santo dá ao bati-
zado um prelúdio do gáudio eterno. E 
quando a alegria é plena – na medida 
em que é possível nesta terra – então 
se obtém a paz, por duas razões.

Só em Deus o coração 
humano encontra repouso

Em primeiro lugar, porque a paz 
supõe “o descanso da vontade na pos-
se estável do bem desejado”.11 Com 
efeito, não tem gáudio completo quem 

está insatisfeito com o objeto que o 
alegra, e desse descontentamen-
to advém a inquietação interior.

É natural ao homem ter dese-
jos, e nesta vida nunca estaremos 

livres deles. A experiência cotidiana 
demonstra que o ser humano nunca 
se satisfaz com aquilo que tem, seja 
em relação ao dinheiro, à saúde físi-
ca ou ao prazer; situação que o põe 
diante de um dilema: buscar sem-
pre mais os bens terrenos, na ilusão 
de encontrar o que procura, ou amar 
o único Ser – eterno e infinitamente 
bom – capaz de atender em plenitude 
a todos os seus anseios.

É o que expressa a consagrada fra-
se de Santo Agostinho: “Fizeste-nos 
para Ti, Senhor, e inquieto está nos-
so coração até que repouse em Ti”.12  
Já Isaías aconselhava os seus a esse 
respeito, dirigindo-lhes as seguin-
tes palavras da parte de Deus: “Por 
que despender vosso dinheiro naqui-
lo que não alimenta, e o produto de 
vosso trabalho naquilo que não sa-
cia? Se Me ouvis, comereis excelen-
tes manjares, uma suculenta comida 
fará vossas delícias. Prestai-Me aten-
ção, e vinde a Mim” (Is 55, 2-3).

“Que nada perturbe os 
vossos corações”

Ademais, a paz que decorre da ca-
ridade e da alegria exige “a ausência 
de agitação”,13 pois não podemos des-
frutar adequadamente de um bem se 
perturbações de origem interna ou 
externa nos incomodam. 

A vida do homem sobre a terra, 
todos sabemos, é uma luta constan-
te, cujo embate principal se dá em 
nosso interior. As paixões nos fazem 
guerra e, com frequência, não prati-
camos o bem que desejamos, mas o 
mal para o qual nos sentimos arras-
tados. Por outro lado, no nosso sacrá-
rio interior, Deus Se faz presente pela 
graça e nos adverte pela voz da cons-
ciência. As leis do espírito e da carne 
se digladiam neste campo de batalha 
que somos nós.

A autêntica paz, 
fruto do Espírito 
Santo, procede  
da alegria espiritual  
que deflui 
naturalmente  
do amor a Deus

Espírito Santo - Basílica da Virgem dos 
Desamparados, Valência (Espanha)
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A esse combate se somam as doen-
ças, as adversidades, os desentendi-
mentos e os perigos de toda ordem. 
Em consequência, com facilidade sur-
gem em nosso interior aqueles senti-
mentos tão comuns aos homens quan-
do não reagem convenientemente aos 
infortúnios: cansaço, fastio, desâni-
mo, tédio, depressão e inquietação…

Entretanto, outras são as disposi-
ções da alma inteiramente entregue 
à ação do Espírito Santo. Quem ama 
exclusivamente a Deus não é pertur-
bado por nada pois, como São Pau-
lo, tudo considera lixo, diante do 
bem supremo de ganhar a Cristo e 
ser achado n’Ele (cf. Fl 3, 8-9). E, 
no mesmo sentido, canta o salmista: 
“Grande paz têm aqueles que amam 

vossa Lei, não há para eles 
nada que os perturbe” 

(118, 165). Nada pode 
perturbar a segurança 
de quem sabe que está 
com o Todo-Podero-
so: “Se Deus é por 
nós, quem será contra 
nós?” (Rm 8, 31).

Objetivo impossível sem 
a graça divina

Introduzido na ordem sobrenatu-
ral, elevado à participação na nature-
za divina e feito templo da Santíssima 
Trindade, o batizado deve viver se-
gundo o que esta condição lhe pede. 
Ora, isso é impossível sem a graça de 
Deus.

A ordenação interna do batizado 
está em levar uma vida reta e íntegra, 
mediante a frequência aos Sacramen-
tos, a oração e as boas obras. Quan-
do o homem peca e perde a graça san-

Os ímpios são como 
um mar encapelado, 
que não pode acalmar-
-se; os justos desfru-
tam da paz mesmo 
em meio aos tormen-
tos e dificuldades

tificante, ele estabelece para si um 
fim ruim, diverso daquele para o qual 
Deus o destinou. É óbvio que nesse 
caminho ele não encontrará paz, mas 
frustração e remorso.

Donde conclui o Doutor Angé-
lico que, “sem a graça santificante, 
não pode haver verdadeira paz, mas 
somente uma paz aparente”,14 pois a 
graça traz a amizade com Deus.

O coração do ímpio 
e a paz do justo

A Escritura ilustra bem essa ver-
dade, demonstrando não haver paz 
para os que estão fora da graça de 
Deus e violam os seus Mandamentos.

O profeta Isaías descreve com 
eloquência a perturbação dos que 
desprezam o Senhor: “Os ímpios 
são como um mar encapelado, que 
não pode acalmar-se, cujas ondas re-
volvem lodo e lama” (57, 20). O ím-
pio, porque se faz inimigo do Cria-
dor, não pode desfrutar de verdadei-
ra paz. Seus pensamentos são como 
“um mar encapelado”, onde a trai-
ção, o erro e a infâmia são maqui-

Mar tempestuoso em  Mar tempestuoso em  
Porthcawl (País de Gales);  Porthcawl (País de Gales);  

em destaque,  Cristo abençoando -  em destaque,  Cristo abençoando -  
Catedral de Barcelona (Espanha)Catedral de Barcelona (Espanha)



Rainha da paz, da luta e do sofrimento

18      Arautos do Evangelho · Fevereiro 2022

Fr
an

ci
sc

o 
Le

ca
ro

s

Plinio Corrêa de Oliveira

a Ladainha Lauretana, Nossa 
Senhora é invocada como Re-

gina Pacis, Rainha da Paz. Procure-
mos analisar o significado mais pro-
fundo desse título que a devoção cató-
lica atribuiu à Santíssima Virgem.

A paz referida nessa invocação 
pode ser considerada sob dois aspec-
tos. Em primeiro lugar, a do íntimo 
das almas; em segundo, a exterior, 
isto é, da sociedade.

Conceito errôneo de paz interior
Para compreendermos a primei-

ra acepção, devemos antes tomar em 
conta que diversos conceitos e pala-
vras atinentes a assuntos de pieda-
de sofreram, ao longo dos últimos 
tempos, ponderosas distorções no 

modo de defini-los.
Assim, costuma-se julgar que 

a paz interior de uma pessoa 
consta de dois elementos. Ela 
não é assaltada por nenhuma 
tentação, nem se vê, portanto, 
às voltas com lutas internas. 
Sua vida espiritual é tranqui-

la, distendida, agradável, sem pro-
blemas. Essa pessoa se assemelharia 
a alguém que está sentado dentro de 
um helicóptero em ascensão, no qual, 
sem qualquer esforço, chega ao céu 
com toda a paz.

Em consequência, ela não tem ne-
nhuma cruz ou sofrimento. Não pas-
sa por angústias a propósito de doen-
ças, de carências materiais ou de di-
ficuldades familiares. Para ela, tudo 
transcorre numa serena e perfeita or-
dem, sem atritos nem adversidades 
com os quais tenha de lutar. Tal é o 
conceito corrente de paz interior.

Falsa noção de paz externa
Vejamos agora a ideia comum que 

se tem de paz externa.
Segundo a noção hoje propalada, 

a paz não é a obra da justiça, da vir-
tude, mas de uma certa prosperidade 
materialista. Importa, antes de tudo, 
a estabilidade econômica, as contas 
bancárias conservadas e nutridas, as 
aposentadorias asseguradas, as pes-
soas alimentadas, com o conforto e 

N

nados. E em seu coração, sujo pela 
maldade de seus crimes, se “revol-
vem lodo e lama”. O próprio Senhor 
dos Exércitos é categórico ao afir-
mar que “não há paz para os maus” 
(Is 48, 22). 

Por sua vez, o justo desfruta de 
verdadeira paz mesmo em meio aos 
tormentos e dificuldades. Isto é cau-
sa de desgosto e inveja para seus ini-
migos, pois não compreendem como 
pode gozar de tamanha tranquilida-
de. “As almas dos justos estão na mão 
de Deus, e nenhum tormento os toca-
rá. Aparentemente estão mortos aos 
olhos dos insensatos: seu desenlace 
é julgado como uma desgraça. E sua 

morte como uma destruição, quando 
na verdade estão na paz!” (Sb 3, 1-3).

Cristo, Autor da paz

“Quão belos são sobre os montes os 
pés do mensageiro que anuncia a paz” 
(Is 52, 7), exclamava estupefato Isaías 
séculos antes de o Verbo encarnar-Se. 
E São Jerônimo, comentando esse tre-
cho, explica: “Nossa paz é Ele mesmo, 
que mediante o Sangue de sua Cruz 
pacificou tudo no Céu e na terra”.15

Nosso Senhor é o verdadeiro Autor 
da paz pois, como afirma o Catecismo 
“pelo Sangue de sua Cruz, Ele ‘matou a 
inimizade na própria carne’, reconciliou 
os homens com Deus e fez de sua Igreja 

Virgem da Paz - Igreja de  Virgem da Paz - Igreja de  
São Mateus, Lucena (Espanha)São Mateus, Lucena (Espanha)

o sacramento da unidade do gênero hu-
mano e de sua união com Deus”.16 

Enfim, Ele nos alcançou a paz 
com Deus, pagando a dívida que 
contra nós pesava, conforme excla-
ma São Paulo: “Justificados, pois, 
pela fé temos a paz com Deus, por 
meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Por Ele é que tivemos acesso a essa 
graça, na qual estamos firmes, e nos 
gloriamos na esperança de possuir 
um dia a glória de Deus” (Rm 5, 1-2)

Se queres paz,  
prepara-te para a guerra!

Fato curioso, mas inevitável, ao 
nos propormos a tratar da paz aca-
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bem-estar diários garantidos. Não há 
brigas por questões pecuniárias, to-
dos vivem alegres e tranquilos. Então 
a paz reina na nação.

Quando todos os povos se encon-
trassem nessa feliz situação, alguns 
imaginam que não haveria confron-
tos internacionais, nenhum país de-
sejaria agredir outro e a população 
mundial levaria uma existência cal-
ma e pacífica.

Não teria a Rainha da Paz 
padecido angústias?

De acordo com esse equivocado 
conceito, a devoção a Nossa Senho-
ra Rainha da Paz consistiria em cul-
tuar a Mãe de Deus enquanto pro-
tetora desse róseo estado de coisas, 
pois é o modelo da pessoa que nunca 
teve provações, angústias, dores. Ela 
foi concebida sem pecado original e, 
portanto, sua vida inteira foi muito 
calma, sem dificuldades. Teve um Fi-
lho e um esposo muito bons, residiu 
numa pequena cidade chamada Na-
zaré, onde não havia atrito de nenhu-
ma espécie, e Ela passava seus dias 
inteiramente desanuviada.

Verdade é que seu Filho, a certa 
altura, sofreu e Maria, durante a Pai-
xão, experimentou algum desgosto, 
do qual logo Se recuperou, resigna-

da. Pouco depois Ela O viu subir aos 
Céus, e Se alegrou ao perceber o Fi-
lho bem colocado. Acabaram-se os 
problemas, Ela passou o resto de sua 
vida na tranquilidade doméstica, sob 
os filiais cuidados do Apóstolo João.

Esse é o ideal de certas mentalida-
des, quando falam de Nossa Senho-
ra da Paz.

Um predicado que não 
exclui lutas e sofrimentos

Ora, a procura de uma correta in-
terpretação desse título mariano nos 
levaria a considerar que a primeira no-
tícia de Nossa Senhora nas Sagradas 
Escrituras no-La mostra como adver-
sária do demônio, e como Aquela que 
esmagaria a cabeça da Serpente: “Po-
rei inimizade entre ti e a Mulher”, dis-
se Deus à víbora, “entre tua descen-
dência e a d’Ela” (Gn 3, 15). Ou seja, 
há uma atitude fundamental de repul-
sa e de combate ao mal naquela que é 
invocada como Rainha da Paz.

Além disso, como se infere das 
palavras divinas, todas as lutas tra-
vadas pela Igreja e pelos católicos 
contra os adversários da Fé têm na 
Mulher, isto é, em Nossa Senhora, o 
primeiro exemplo de coragem e de 
força para vencê-los. Então, se a paz 
fosse simplesmente ausência de luta, 

como a Virgem Maria seria a Rainha 
da Paz? 

Mais ainda. Se a paz consiste em 
não ter sofrimento nem angústias, 
como explicar as palavras de Simeão 
dirigidas a Nossa Senhora, segundo as 
quais um gládio de dor transpassaria 
o Coração d’Ela? Na verdade, Maria 
sofreu um dilúvio de dores na Paixão 
e Morte de Nosso Senhor Jesus Cris-
to. Ela viu surgirem e crescerem as an-
tipatias, as animosidades e o ódio em 
relação a seu Divino Filho; d’Ele ou-
viu a predição de que sofreria e mor-
reria crucificado, e não O abando-
nou um só instante, acompanhando-
-O e partilhando de seu martírio até 
o consummatum est no alto do Calvá-
rio, até a deposição do Corpo sagrado 
na sepultura. E tudo Ela sofreu numa 
 atitude de luta e de paz, para a reden-
ção do gênero humano, para esmagar 
o demônio e vencer a morte.

Assim, a autêntica noção de paz 
não exclui a luta nem o sofrimento. E 
onde está a Rainha da Paz, está a ini-
mizade contra a Serpente e contra o 
mal. ²

Extraído, com pequenas adapta-
ções, de: Dr. Plinio. São Paulo.  

Ano XI. N.124 (jul., 2008); p.10-14

bamos recorrendo à ideia da guer-
ra. Dois adversários lutam pela he-
gemonia no coração do homem: 
de um lado, Nosso Senhor Jesus 
Cristo propõe a única e verdadeira 
paz; de outro, o mundo, com suas 

mentiras e ilusões, busca perdê-
-lo apresentando-lhe uma carica-
tura dela.

Contudo, ambos os contendores 
diferem não só no dom que oferecem, 
mas também nos meios que empre-

gam para conseguir seu intento. Que 
caminho sugere o demônio para se 
obter a paz mundial? E Cristo, quais 
vias nos proporciona? São questões 
que responderemos em um próximo 
artigo. ²



A santa que não entrará no Céu

N
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Deus, quando exige a renúncia de algum bem, o restitui depois 
com superabundância. Por isso, os que souberem ser  
“pobres de espírito” nesta vida, receberão “um tesouro no Céu”.

ossa frágil natureza hu-
mana contém em si duas 
leis opostas: a da carne 
e a do espírito. Quan-

do queremos fazer o bem, é o mal que 
se nos apresenta; quando nos afervo-
ramos na virtude, o desejo de nos-
sos membros nos convida ao pecado 
(cf. Rm 7, 21-23). 

Submetidos a essa árdua contradi-
ção, a luta contra o mal existente em 
nós mesmos passou a ser o único ca-
minho para a salvação. E para sair-
mos bem nessa peleja, Deus nos con-
cedeu poderosas armas, como a ora-
ção, a vigilância, a caridade, a alegria 
e tantas outras. 

Ora, assim como um soldado 
não porta todos os seus utensí-
lios de guerra durante o cor-
tejo triunfal da vitória, al-
gumas dessas armas 
de combate espiritual 
não nos acompanha-
rão à felicidade eter-
na, pois sua serven-
tia terá cessado. Este 
é o caso da virtude 
da pobreza.

Uma necessidade 
nascida do pecado

Antes do primeiro pecado, 
Adão e Eva não possuíam em 
si a desordem das paixões, as 
quais estavam sempre sub-
missas à razão, e esta, por sua 

vez, à fé, pelo dom de integridade. A 
virtude era praticada por eles, portan-
to, sem nenhum esforço ou luta, e de 
seu interior nunca surgia inclinação 
para o mal. Inteiramente livres, ambos 
podiam desfrutar de todas as maravi-
lhas do Paraíso, que eram como um 
“álbum de fotografias” de Deus: atra-
vés delas podiam conviver com seu 
Artífice em espírito de contemplação.

Ora, a fim de os colocar à prova e 
coroá-los de méritos, Deus permitiu 
que a Serpente se intrometesse no Pa-
raíso e sugerisse a eles o pecado ori-
ginal. Seduzidos, então, pela falsa sa-
tisfação que lhes traria comer do úni-
co fruto proibido naquele jardim de 

delícias, pecaram e condenaram con-
sigo toda a sua descendência a uma 
perpétua guerra interior contra as 
próprias más tendências.

Nesta nova realidade, as criaturas, 
que antes eram para eles um vínculo 
com o Criador, tornaram-se um peri-
go de perdição. Suas paixões desequi-
libradas levaram-nos a desejar de for-
ma egoísta – portanto, sem uma finali-
dade sobrenatural – a mera fruição de 
todas as coisas, que se transformaram 
em pesos a prendê-los ao mundo e os 
arrastar, assim, à condenação.

Por essa razão, surgiu a necessi-
dade de o ser humano se controlar no 
uso dos bens materiais e muitas vezes 
até de se abster deles, a fim de domi-
nar seu coração. 

Virtude católica por 
excelência

Em semelhante con-
texto de luta interior, 
a prática da pobreza 
educa a alma e a faz 
voltar-se para Deus, 
enquanto o homem pe-

regrina neste vale de lá-
grimas. Por isso, ela não 

é própria apenas aos reli-
giosos, como pensam alguns, 
mas a todos os que desejam 
salvar-se. 

Contudo, cabe esclare-
cer que esta virtude consis-
te sobretudo num estado de 

“A luta entre o bem e o mal”, por Victor Orsel -  
Museu de Belas Artes, Lyon (França)

O homem está sujeito a uma perpétua guerra interior  
contra suas más tendências

Francisco Lecaros

Bruna Almeida Piva
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 espírito. A mera ca-
rência de bens ma-
teriais não é sufi-
ciente, nem sequer 
imprescindível, para 
praticá-la, como afir-
ma Bento XVI: “A 
pobreza de que aqui 
se trata é um fenôme-
no simplesmente ma-
terial. A simples po-
breza material não re-
dime […]. O cora-
ção daqueles que nada 
possuem pode estar en-
durecido, envenenado, 
ser mau, – interiormen-
te cheio de cobiça pela 
posse das coisas, es-
quecendo-se de Deus 
e cobiçando as proprie-
dades externas”.1 Os pobres de espíri-
to de que nos fala o Evangelho (cf. Mt 
5, 3), não são tanto os indigentes, mas 
os que têm autêntico desapego dos 
bens terrenos e usam do mundo como 
se dele não usassem, certos de que sua 
figura passa (cf. I Cor 7, 29-31).

Em suma, a pobreza de espíri-
to “é, de algum modo, a virtude ca-
tólica por excelência, pois para fa-
zer inteiramente a vontade de Nos-
so Senhor” – nossa mais alta finali-
dade – “temos de ser desapegados de 
tudo o que possuímos. Do contrário, 
ao nos ser pedido, em nome do servi-
ço de Deus, a renúncia de algo a que 
nos afeiçoamos, bem mais difícil será 
a nossa conformidade com o superior 
desígnio divino”.2

Amar a Deus nas criaturas

Viver a virtude da pobreza assim 
concebida exige, porém, uma predis-
posição de alma muito importante. 

É preciso compreender que o cer-
ne da vida cristã consiste no amor 
a Deus. E isso deve ser praticado 
não apenas sobre todas as coisas, 
mas por meio de todas as coisas: 
tal como no Paraíso antes do peca-
do, devemos fazer das criaturas um 

meio de nos elevarmos a Deus e O 
servirmos. 

Se essa forma de despretensão re-
ger as nossas apetências, então sa-
beremos renunciar aos bens que nos 
afastam da santidade, e utilizar com 
desapego aqueles que nos são úteis e 
necessários.

Esse combate espiritual pelo des-
prendimento é, naturalmente, mui-
to árduo. No entanto, não durará para 
sempre. Os que não desistirem a meio 
caminho terão, na eternidade, o júbi-
lo de ver restaurada em suas  almas 
aquela pureza de intenção própria à 
integridade original da natureza hu-
mana elevada pela graça. Uma vez 
salvos, receberão de Deus inapre-
ciáveis e infindos tesouros pois, ao 
contrário do demônio, que promete 
conceder aquilo que vai nos roubar, 
Deus, quando nos exige a renúncia 
de algum bem, no-lo restitui depois 
com superabundância: “Todo aquele 
que por minha causa deixar irmãos, 
irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras 
ou casa receberá o cêntuplo e possui-
rá a vida eterna” (Mt 19, 29).

Como afirmava Santa Teresinha 
do Menino Jesus, a pobreza é  santa, 
mas não entrará no Céu!3 Será, isto 

1 BENTO XVI. Jesus de Nazaré. Do Batis-
mo no Jordão à Transfiguração. São Pau-
lo: Planeta, 2007, p.81.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. O par-
tido de Jesus e o do mundo. In: Dr. Plinio. 
São Paulo. Ano XI. N.118 (jan., 2008); 
p.12.

3 Cf. SANTA TERESINHA DO MENINO 
JESUS. Não morro… entro na vida. Últi-
mos colóquios. 3.ed. São Paulo: Paulinas, 
1981, p.68. 

sim, o castigo dos 
que escolherem ser 
ricos de coração 
nesta vida. 

Sejamos exemplos 
vivos de desapego!

Poucas virtudes 
foram tão deturpadas 
pela maldade huma-
na, ao longo dos sé-
culos, quanto a pobre-
za. Lamentavelmen-
te ela é muitas vezes 
confundida com o mi-
serabilismo – projeta-
do inclusive nas igre-
jas e no serviço do al-
tar –, com a sujeira ou 
mesmo com um filan-
tropismo ateu, que se 

vangloria de alimentar os estômagos, 
mas esquece de salvar as almas… 

Tais deturpações, porém, não pas-
sam de egoísmo disfarçado de vir-
tude, que nega ao serviço de Deus e 
do próximo aquilo que deseja guar-
dar para si. O genuíno espírito de po-
breza, ao contrário, sabe utilizar-se 
de tudo para amar e glorificar a Deus.

É nossa missão de católicos ser 
exemplos vivos do autêntico desape-
go ensinado no Evangelho. Sempre 
trabalhando para aumentar a glória 
da Igreja e conquistar almas, despre-
zemos tudo aquilo que nos enfraque-
ce no amor a Deus, e assim estaremos 
apressando a instauração do feliz rei-
nado de Jesus e de Maria sobre todo o 
universo! ²

À esquerda, “A caridade”, por Manuel Ocaranza - Museu Nacional  
de Arte, Cidade do México; à direita, “Usurário com uma mulher chorosa”,  

por Gabriel Metsu - Museu de Belas Artes, Massachusetts (EUA)

É mais pobre de espírito um rico temente a Deus, do que um 
pobre ganancioso que faz pouco caso de seu Criador



Ângelo Francisco Neto Martins

Leitor, deixo-lhe  
a escolha do título 
deste artigo

E
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alguns sofismas Do munDo Contemporâneo

Muitos fabricam falsos silogismos com a explícita intenção  
de enganar. Mais nocivos, porém, são aqueles que se 
transformam em propagadores do erro sem perceber.  
Estaremos nós nesta triste situação?

m uma das suas famosas ti-
radas de gênio, Joseph De 
Maistre fez a seguinte ana-
logia: “As falsas opiniões 

assemelham-se à falsa moeda, que pri-
meiro é cunhada por grandes culpados 
e, em seguida, utilizada por pessoas 
honestas, que perpetuam o crime sem 
saber o que fazem”.1 E essas “moe-
das”, em geral, têm nome: sofismas.

O sofisma é uma falha de raciocí-
nio. Embora cometamos muitos er-
ros, do ponto de vista lógico só há 
duas formas de fazê-lo: ou discorren-
do mal com dados corretos, ou bem, 
com dados falsos.

Mas não podemos concluir que 
toda falha no pensamento correspon-
da a um sofisma. Para que este últi-
mo ocorra, é preciso mais um ele-
mento: má-fé. Muitos fabricam falsos 
silogismos com a explícita intenção 
de enganar. Os mais nocivos, porém, 
são aqueles que se transformam em 

 propagadores do erro, sem se darem 
bem conta disso. Daí a precisão da 
analogia com a falsa moeda, apresen-
tada pelo célebre autor ultramontano.

Tal razão me leva a crer que, se o 
leitor está surpreso por conhecer esse 
mal, talvez se espante mais sabendo 
que possivelmente encontra-se afeta-
do por ele… Pois bem, a fim de pre-
venir – ou curar – a doença, elenco 
brevemente cinco dos mais habituais 
sofismas do mundo contemporâneo, 
fazendo da caneta, bisturi, e da Lógi-
ca, medicina.

Fanáticos do antifanatismo

Era um dia de chuva amena aquele 
em que um sacerdote me narrou um 
fato singular: conversava ele com um 
indivíduo que se declarava bom cató-
lico. O clérigo, dotado de privilegia-
do senso psicológico, ficou descon-
fiado: “Ah… sim. Mas, apenas por 
curiosidade, o senhor assiste à  Missa 

aos  domingos?” A resposta veio 
com uma segurança desconcertante: 
“Tanto assim não, padre; sou católi-
co, mas não sou fanático!”

Intriguei-me… Antigamente os 
critérios para receber o epíteto de fa-
nático pareciam um tanto mais exi-
gentes. Enfim, as coisas mudam com 
o tempo, talvez fosse o caso de revi-
sar os conceitos. Recorrendo a um 
bom dicionário, encontrei a seguinte 
acepção no verbete fanatismo: “Zelo 
religioso obsessivo que pode levar a 
extremos de intolerância”.2 

“Extremos”. Parece-me que aí se 
encontra o clou do problema. Atual-
mente, para ser fanático, basta sus-
tentar uma ideia de forma convicta 
e ter um oponente que o contradiga. 
Porque, a partir do momento em que 
há contraponto, existem dois extre-
mos; e onde há extremos, na concep-
ção medíocre do homem contempo-
râneo, existe extremismo ou,  melhor, 
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fundamentalismo. Assim, quem sus-
tenta uma posição – qualquer posi-
ção – com vigor, leva a tacha de fa-
nático na testa. Logo, o propugnador 
da verdade será fanático-extremista 
também.

Então todo o conhecimento huma-
no – exatamente porque se baseia na 
verdade – entra em agonia. Começa 
pela Aritmética: alguém defende que 
3 somado a 3 equivale a 6; um outro 
se lhe opõe, anunciando que 3 com 3 
é igual a 2; entra um antiextremista 
extremado que faz a média e afirma 
que 3 e 3 são 4. Haverá quem já pre-
pare o esquife das ciências exatas…

Outro caso: os ateístas creem – 
porque é preciso crer – que Deus não 
existe; a Igreja prega que existe. Se 
decidirmos fugir do “fanatismo”, te-
remos de temperar as duas correntes: 
Deus existe pela metade. A bem di-
zer, creio que este seja o cemitério de 
todas as ideologias. 

O mal não está em ser extremis-
ta na acepção hodierna da palavra – 
estar decidido ao tomar uma posição. 
Encontra-se, isto sim, em abraçar um 
extremo falso. Ou, mal talvez pior – 
para utilizar o idolatrado “talvez” 
dos fanáticos do antifanatismo –, em 
opor-se ferrenhamente a tomar qual-
quer partido.

Oh, antifanatismo, quantos fana-
tismos tu não tens suscitado?

Alguém poderia questionar: “Mas 
e o princípio de que ‘a virtude está no 
meio’?” Respondo: convém precisar 
que esta máxima aristotélica adotada 
por São Tomás de Aquino não é abso-
luta, em primeiro lugar porque não se 
aplica às virtudes teologais. Ademais, 
o Angélico3 explica que, mesmo às 
cardeais, ela se impõe apenas em cer-
to sentido, enquanto tais virtudes me-
deiam entre dois vícios opostos, geral-
mente excessos de um equilíbrio, como 
acontece, por exemplo, com a valentia, 
que se encontra entre a covardia e a te-
meridade. Toda virtude é, sim, um ex-
tremo, enquanto se conforma ao máxi-
mo com a reta razão, em oposição aos 
vícios, que se distanciam desta. Seria 
ridículo queixar-se de que um juiz está 
sendo justo em excesso, ou que um po-
lítico tem sido por demais honesto…

Um círculo de quatro pontas

“Sou católico, mas não sou faná-
tico”. Ainda ecoa a frase em minha 
mente, evocando logo outra expres-
são, análoga e também muito difun-
dida: “católico não praticante”. 

É de se perguntar o que entendem 
estes por católico. Se o qualificativo 
correspondesse a um cargo profissio-

nal ou denominação honorífica, dos 
quais alguém pode manter-se como ti-
tular sem precisar exercê-lo, ou, quem 
sabe, se designasse simplesmente 
aquele que crê nos dogmas, quiçá te-
riam razão. Tratar-se-ia dos tais “cató-
licos de IBGE” de que tem se falado 
nos últimos tempos. Contudo, Marti-
nho Lutero já fez o favor de obrigar a 
Igreja a esclarecer para os séculos fu-
turos que quem julga ser necessária 
apenas a fé, sem obras, é herege.

Católico no sentido estrito é, por 
definição, aquele que pratica a Reli-
gião Católica. Agora, o que vem a ser 
um praticante que não pratica? Não 
faço ideia…

Na verdade, isso faz lembrar uma 
expressão latina vinda do catálogo dos 
sofismas, denominada contradictio in 
terminis, contradição nos termos, que 
consiste em unir duas realidades que 
se excluem mutuamente. Exemplifi-
co: um círculo quadrado contém duas 
realidades excludentes, porque a for-
ma circular pressupõe a ausência de 
ângulos.

Aliás, também a nossa cara Mate-
mática o atesta: 2 é igual a 2. Logo, 2 
menos 2 é igual a 0. Da mesma forma: 
católico é igual a praticar o Catolicis-
mo; católico menos praticar o Catoli-
cismo é igual a 0.

Igreja de São Pedro, Drogheda (Irlanda);  
na página anterior, “O prestidigitador”, por El Bosco - Museu de Saint-Germain-en-Laye (França)

Se todos os que se dizem católicos frequentassem os Sacramentos, as igrejas não estariam vazias
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Deus é um só
Época houve em que feras circen-

ses se fartaram das carnes de homens 
convictos de seus ideais religiosos; 
fogueiras em praças regurgitantes ti-
veram as chamas da fé como combu-
rente; espadas tiraram faíscas de ou-
tras em defesa das próprias crenças. 
Mas esses tempos acabaram. Ou me-
lhor, acabaram com eles.

Para que os homens não mais se 
imolassem pela verdade, optou-se por 
se imolar a verdade no altar da con-
ciliação. 

“Há um só Deus” (Ef 4, 6). As re-
ligiões monoteístas creem em um só 
Deus; logo, creem na mesma Divin-
dade. “Deus é um só”… ouve-se mui-
to aqui, lá e acolá. Eis um dos cutelos 
sacrificadores da verdade.

Sim, se a Lógica fosse uma pessoa, 
creio que há muito já estaria morta. 
Entretanto, dentro do túmulo, teria 
por certo dado volta e meia em face 
de tão grande sofisma. Volta e meia 
porque o cutelo vibrou o golpe numa 
regra basilar do silogismo, a qual en-
sina a não valorizar de forma diferen-
te as palavras nas premissas. Anali-
semos: “crer em um Deus” e “crer no 
mesmo Deus” são coisas diferentes. 

O próprio São Paulo não afir-
ma sem mais que “há um só Deus”. 

falaciosas: são como as moedas fal-
sas. Pois bem, deixei para o fim deste 
artigo as duas mais comuns.

Segundo o parecer de um esta-
dista de nomeada como  Metternich 
– que pode soar heresia aos ouvi-
dos contemporâneos, mas toda ver-
dade tem seus matizes –, “duas pa-
lavras são suficientes para criar o 
mal; duas palavras que à força de se-
rem esvaziadas de todo sentido prá-
tico, encantam no vazio os sonhado-
res. Essas palavras são liberdade e 
igualdade”.4 

Comecemos pela primeira. Ela 
tem, é claro, um valor inapreciável, 
quando verdadeira. Porém a maioria 
das moedas que circulam com esse 
nome não possui autenticidade.

Como identificar a que temos no 
bolso? É tão simples como ler a ins-
crição que nela vem escrita. O ter-
mo liberdade, continua Metternich, é 
como religião. De que credo se trata? 
Da mesma forma, a que liberdade se 
está referindo? O que se entende por 
liberdade?

Recitam as Institutas de Justiniano5 
que ela consiste na faculdade de fazer 
o que quiser, exceto aquilo que a lei 
proíbe. Qualquer sociedade com um 
mínimo de civilização imporá limites 
aos seus cidadãos. Do contrário, se es-
tabelece o caos. Mas quais são as fron-
teiras da verdadeira liberdade?

Se em sua moeda estiver timbrado 
“minha liberdade termina onde co-
meça a do outro”, saiba que se trata de 
uma falsificação, porque, no fundo 
dessa ideia, está a de que a moral se 
baseia num mero trato de coexistên-
cia pacífica, sem fundamento em va-
lores absolutos. A baliza passa a ser 
simplesmente a própria comodidade. 
Perdoe-me a truculência dos exem-
plos: Quer acabar com sua saúde co-
metendo todo tipo de excessos? Fique 
à vontade, desde que não me amole 
a vida. Deseja acabar com sua famí-
lia? Se seus membros não se sentirem 
ofendidos, qual é o problema? Optou 
por se matar? Por favor, só não me 

Imediatamente antes disso, ele preci-
sa: “Há um só Senhor, uma só fé, um 
só Batismo” (Ef 4, 5-6). Traduzo em 
miúdos o que diz o Apóstolo: segue 
da existência de um único Deus e Se-
nhor que há uma única verdade a res-
peito d’Ele – uma só fé – e uma única 
prática conforme a essa verdade – um 
só Batismo.

O mesmo Ser Supremo não pode, 
simultaneamente, ordenar preceitos 
que se excluam: proibir e permitir 
que se coma carne de porco; aprovar 
e censurar a poligamia ou o divórcio; 
acolher e repudiar o culto às imagens; 
anunciar, por um lado, que há um prê-
mio e um castigo eternos e, por ou-
tro, que não há vida após a morte, ou 
que estamos sujeitos à reencarnação. 
Deus não pode estar em contradição 
consigo.

A verdade é una e imutável. Onde 
há verdades diferentes, de duas uma: 
nenhuma das verdades ou apenas 
uma é… verdadeira. Se existe tão so-
mente um Deus, o que se conclui pela 
razão natural, só pode haver uma 
doutrina autêntica sobre Ele. 

Cuidado com estas  
moedas falsas

Mencionei de início a considera-
ção de De Maistre sobre as opiniões 

“A Conquista de Jerusalém pelos cruzados”, por Émile Signol - Palácio de Versailles (França)

Tempo houve em que a maioria dos homens não receava derramar o 
próprio sangue por sua fé
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1 DE MAISTRE, Joseph. Les 
soirées de Saint-Pétersbourg. 
2.ed. Lyon: J. B. Pélagaud, 
1870, t.I, p.24.

2 FANATISMO. In: HOUAISS, 
Antônio; VILLAR, Mau-
ro de Salles. Grande Dicioná-
rio Houaiss da Língua Portu-
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cause contratempo com isso… Onde 
iremos parar?

A liberdade não consiste em ser es-
cravo dos próprios instintos e paixões, 
mas no nosso império sobre o que te-
mos de mais caro: nós mesmos. Ela é 
a moeda com que compramos o Céu, 
pois nos dá a possibilidade de adqui-
rirmos mérito; quando não falsificada 
ou vil ouropel, é “a gloriosa liberdade 
dos filhos de Deus” (Rm 8, 21).

Entretanto, como na maioria das 
vezes esse conceito não se encontra 
bem definido nas mentes, torna-se fá-
cil transformá-lo numa espécie de cha-
vão demagógico e etéreo, que todo o 
mundo ama, defende, procura… sem 
saber exatamente do que se trata. É o 
que a Lógica chama de equivocidade, 
ou seja, empregar uma palavra com 
vários sentidos distintos, para levar o 
raciocínio aonde se quer.

O que diria Terêncio?

Falta abordar a igualdade, em cuja 
exposição remeto-me a uma brilhan-
te explicitação de Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira.6 Quantas vezes não se es-
cuta: “A justiça manda que, no pon-
to de partida da vida, todos tenham 
as mesmas oportunidades”. Será real 
a assertiva?

Tomemos a célula-mãe da socie-
dade: a família. Há um fator natural, 
misterioso e sagrado, que está inti-
mamente ligado a ela: a hereditarie-
dade biológica. É evidente que algu-
mas famílias são melhor dotadas, sob 
esse ponto de vista, do que outras.

Há famílias em que se transmi-
te através de muitas gerações o sen-
so artístico, ou o dom da palavra, ou 
o tino médico, ou a aptidão para os 

 negócios. A própria natureza – e, por-
tanto, Deus, que é seu Autor – invali-
da, através da família, o princípio da 
igualdade no ponto de partida. Ora, 
por que a implicância em impô-la ar-
tificialmente no patrimônio, na cultu-
ra e em tantos outros campos?

Um dos famosos oradores toga-
dos, Terêncio de nome, discursou em 
defesa de uma ideia que depois se 
vulgarizou no seguinte adágio: “Duo 
cum faciunt idem non est idem”.7 
Uma vez mais, os antigos tinham ra-
zão. Ainda que todos fizessem e pen-
sassem o mesmo, fariam e pensariam 
de forma diferente.

Não sei que título dar  
a este artigo

Chegando ao fim da dissertação, 
surgiu a dificuldade: que título lhe 
dar? Pensei em chamá-la Problemas 
da atualidade, mas a formulação era 
por demais banal. Seria o enésimo ar-

tigo – elevado à centena – a ter esse 
nome pomposo para designar o fe-
nômeno mais comum de nossos dias: 
problemas. 

Exclamei “Hereges!”, baseado no 
espirituoso modo com que Chester-
ton os definiu: “Um homem cuja vi-
são das coisas tem a audácia de dife-
rir da minha”.8 De fato, já não haven-
do verdades absolutas, este é o único 
critério que ainda se utiliza para taxar 
alguém com o solene epíteto.

Insatisfeito, recorri a outros: 2+2 
ainda é igual a 4?, ou quiçá Na úl-
tima vez que sacrificaram a Verda-
de, Ela ressuscitou ao terceiro dia, 
mas nada encaixava com o todo do 
artigo. 

À falta de inspiração, desisti de in-
titulá-lo. Parecia a parte mais fácil e, 
no entanto… Há certas posturas de 
alma tão ilógicas que realmente se 
torna difícil qualificá-las. Deixo, en-
tão, ao leitor a escolha do título. ²

“A festa da razão em Notre-Dame de Paris”, por Charles-Louis Müller -  
Museu Santa Cruz, Poitiers (França)

A multiplicação dos conceitos errados de liberdade é uma das  
principais causas do caos contemporâneo



Plinio Corrêa de Oliveira

Opinião Pública e  
homens-chave

É

Se nossos primeiros 
pais não tivessem 
pecado, a Opinião 
Pública seria, no 
Paraíso, o conjunto 
sempre harmônico das 
impressões de todos 
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Discorrendo sobre o importante papel das tendências e das ideias 
no confronto entre Revolução e Contra-Revolução, Dr. Plinio analisa 
o poder da Opinião Pública e a influência exercida na sociedade por 
aqueles que ele denomina homens-chave. 

possível estabelecer, a res-
peito da força da Opinião 
Pública, uma verdadeira 
doutrina. Inicialmente, po-

deríamos nos perguntar no que ela 
deveria consistir no Paraíso, antes do 
pecado de Adão e Eva. Se estes não 
tivessem caído, e se sua descendência 
houvesse continuado no Éden, existi-
ria uma Opinião Pública? Qual seria 
seu valor e seu dinamismo?

Para responder a essas pergun-
tas, algumas ponderações tornam-se 
necessárias. 

De máximo grau de verdade 
a que se poderia chegar…

Como ponto de partida devemos 
ter presente que, no Paraíso Terrestre, 
o homem não estava sujeito a erro. De 
onde se conclui, à primeira vista, que 
todas as opiniões seriam iguais. E isto 
porque, se não o fossem, uma neces-
sariamente deveria estar errada. Logo, 
imperioso era haver uma uniformida-
de absoluta de pensamento.

Entretanto, uma análise mais pro-
funda nos mostra que essa concepção 
é incorreta. Dado que cada homem 
discerne na realidade algum aspecto 
de modo mais completo do que os ou-

tros, sem ser necessário dizer que o 
próximo esteja errado, pode-se afir-
mar que cada homem é mais espe-
cialmente dotado para ver uma deter-
minada característica da criação. 

Três ou quatro artistas que, diante 
do quadro de um grande pintor, pas-
sem a tecer comentários, embora con-
siderem o mesmo quadro, cada qual, 
com a sensibilidade artística que lhe 
é peculiar, vê na tela um conjunto de 
aspectos que os outros não veem, e 
sente o que os outros não sentem. 

Assim, numa conversa que se rea-
lizasse antes do pecado original, não 
haveria discussão, uma vez que nin-
guém estaria em erro, mas cada um 
opinaria para completar o pensamen-
to do outro. A Opinião Pública sobre 

Adão e Eva sendo expulsos do Paraíso - 
Basílica de Santa Catarina de Alexandria, 
Galatina (Itália)



Um exemplo de 
contágio no plano 
das tendências são 
os desfiles militares, 
os quais transmitem 
impressões rápidas 
que marcam a alma
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um determinado assunto seria, por-
tanto, o conjunto das impressões de 
todos os homens a respeito daquela 
questão. Em outras palavras, seria o 
máximo grau de verdade a que os ho-
mens poderiam chegar a propósito de 
certa matéria. 

É bem evidente que uma Opinião 
Pública assim concebida se constitui-
ria, para os homens, numa autoridade 
extraordinária, com uma força natu-
ral imensa, e numa não menor satis-
fação. Segundo esta ordem de coisas, 
a sociedade deveria deixar-se ilus-
trar e guiar por ela, pois o ser huma-
no, pela sua própria essência, foi feito 
para pensar e agir em função de uma 
Opinião Pública.

…a um consenso geral 
sujeito a erro

Com o pecado original, os homens 
tornaram-se passíveis de erro, embo-
ra tenham continuado com a tendên-
cia a se deixar governar pela Opinião 
Pública. Esta, por sua vez, passou 
também a ser sujeita a erros, de ma-
neira que a situação do homem tor-
nou-se dolorosa: de um lado, perma-
neceu com uma extraordinária vonta-
de de concordar com a Opinião Pú-
blica; de outro, sentiu-se na obrigação 
de exercer um controle sobre ela. 

Discordar da Opinião Pública é 
uma das atitudes mais desagradáveis a 
que o homem tem de se submeter. Su-
ponhamos uma roda de rapazes onde 
cada qual se gaba das imoralidades 
que praticou. A certa altura, pergun-
tam a um deles: “E você, o que fez on-
tem à noite?”

Se o jovem responde que foi dor-
mir, há uma espécie de desaponta-
mento geral: “Este sem-graça dormiu. 
É um bobo!” E o rapaz, que era o úni-
co com razão naquela roda e que bem 
poderia chamar todos os outros de ce-
lerados, não tem coragem de fazê-lo. 
Cala-se, porque é terrível o peso da 
Opinião Pública. 

Situações semelhantes são difíceis 
de enfrentar, posto que o pensamen-

to do próximo a nosso respeito se re-
veste de uma importância desmesu-
rada. Torna-se penoso romper com o 
consenso geral, pois somos poderosa-
mente influenciáveis pelas opiniões e 
condutas alheias.

A contagiabilidade humana nas  
tendências e nas ideias

Daí podemos tirar uma noção à 
qual daríamos o nome de princípio 
da contagiabilidade humana. 

Imaginemos, a título de exem-
plo, que morássemos com o  Cardeal 
Merry del Val, Secretário de Esta-
do de São Pio X, morto em odor de 

santidade. Sem dúvida, a presença do 
ilustre e virtuoso purpurado exerce-
ria um grande efeito sobre toda a casa 
em que habitássemos. Na hora do jan-
tar, ele tomaria a cabeceira da mesa 
e nós, instintivamente, desligaríamos 
o rádio que estivesse dando o últi-
mo noticiário. Ele passaria a conver-
sar. Ninguém, é claro, teria coragem 
de lhe dirigir perguntas como esta: 
“Eminência, soube da nova anedota 
do português e do turco?” 

Ele nem entenderia algo desse ní-
vel! Daria um tão gélido sorriso pro-
tocolar, que logo se compreenderia o 
erro cometido e elevar-se-ia o tônus 
da conversa. A este contágio de dig-
nidade que se produziria com a sim-
ples presença do Cardeal Merry del 
Val, poderíamos chamar de contágio 
no plano das tendências. 

Outro exemplo, na mesma linha, 
são os desfiles militares. Por que, 
para estimular o patriotismo, fazem-
-se paradas? À primeira vista pode-
ria parecer que um discurso seria 
mais eficiente. Na verdade, não é o 
que acontece. Os tanques de guerra 
que passam, a cavalaria com seus cla-
rins, as legiões de infantaria rufando  

“Desfile do regimento de infantaria”, por Alexander Pock -  
Museu de História Militar, Viena
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tambores, tudo isso atrai de modo su-
perlativo. Quando, então, troam os 
canhões, e começam a tocar o hino do 
país, todos ficam eletrizados. Dá-se 
o contágio pelo simples fato de con-
templar o exército que desfila, assim 
como se daria ao ver um frade que ca-
minha ou uma procissão que avan-
ça. Trata-se de impressões de poucos 
minutos, mas que marcam profunda-
mente a alma.

Há também o contágio no plano 
das ideias. Se lêssemos determinado 
argumento num livro, 
acabaríamos por de-
corá-lo como se fosse 
matéria aprendida em 
uma aula. Entretanto, 
se um colega que tem 
sobre nós uma certa 
influência sustentas-
se aquela mesma tese, 
esta pareceria tomar 
vida e passaríamos a 
achá-la interessante. 
Ela se tornaria tão di-
ferente do argumen-
to lido no livro quanto 
uma borboleta voando 
é distinta de uma que 
se acha morta no mu-
seu de História Natu-
ral. Adquiriria outra vitalidade e ou-
tra capacidade de penetração. Essa é 
a contagiabilidade. 

Influência entre pessoas 
e nos ambientes

Donde se deduz não haver fato 
na vida social isento de um efeito de 
Opinião Pública no plano Revolução 
e Contra-Revolução. Duas pessoas 
que conversam, se não tomarem cui-
dado, contagiar-se-ão mutuamen-
te. É impossível dois homens se ve-
rem sem que exerçam, um sobre o 
outro, uma influência, por mínima 
que seja. 

Como corolário da afirmação an-
terior, podemos dizer que um homem 
colocado em determinado ambiente, 
ou pratica uma reação constante para 

não se deixar influenciar, ou, mesmo 
contra a sua vontade, deixar-se-á con-
taminar por ele. A recíproca também 
é verdadeira: o ambiente irá sofrer, de 
sua parte, um certo contágio. 

Como exemplo, citemos o rádio. 
Quem haveria de dizer, antes da in-
venção deste aparelho, que as ondas 
emitidas pela torre da BBC de Lon-
dres chegariam até nós e que seria 
possível ouvi-las somente apertan-
do um botão? Ora, isso é uma ima-
gem do que se passa no mundo das al-
mas. Toda alma, por mais apagada e 
modesta que seja, é, em proporções 
maiores ou menores, uma como que 
torre da BBC, com ondas mais lon-
gas ou mais curtas, porém capazes de 
vencer longas distâncias. A questão 
está em detectá-las.

O princípio  
dos homens-chave

Essa ideia nos con-
duz a outro princípio, 
o dos homens-chave. 

Há, na sociedade, 
alguns homens nos 
quais a função de irra-
diar é particularmente 
intensa. Isso se verifi-
ca em três categorias 
de pessoas: homens 
que exercem essa fun-
ção por vocação divi-

na; homens que a exercem por seu es-
tado; homens que a exercem por ca-
pacidade pessoal. 

Entre os primeiros tomemos, a tí-
tulo de exemplo, São Francisco de 
Assis. Narram as crônicas um fato de 
sua vida que, no terreno das tendên-
cias, é verdadeiramente maravilhoso. 

Certa vez São Francisco convidou 
um de seus frades, Frei Leão, para 
irem pregar um sermão ao povo. Saí-
ram do convento, percorreram várias 
ruas da cidade e retornaram. Na volta 
Frei Leão, um tanto confuso, pergun-
tou ao Santo qual era a prédica que ti-
nham feito, ao que ele respondeu: “O 
andarmos pela rua foi o sermão que 
pregamos”. 

É precisamente a aplicação do prin-
cípio acima enunciado. Ver alguém 

Os homens-chave  
por chamado divino 
têm como missão 
transluzir  
o sobrenatural  
pela sua simples 
presença

São João Maria Vianney - Basílica de Ars, Ars-sur-Formans (França);  
em destaque, São Francisco de Assis, por Fra Angélico -  

Museu de São Marcos, Florença (Itália)
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como São Francisco, tão pobre, tão 
humilde, tão recolhido, tão suave, tão 
profundo, tão compenetrado de sua 
vocação, tão elevado, tão sobrenatu-
ral, equivale a ouvir uma pregação. 

Outro exemplo de homem-chave 
por vocação divina é São João Ma-
ria Vianney. Era pouco inteligente e 
de personalidade modesta. Contudo, 
só por vê-lo pregar no púlpito, de lon-
ge, embora mesmo sem conseguir ou-
vi-lo, muitos se convertiam. O Cura 
d’Ars pertencia a essa categoria de ho-
mens a quem Deus conferiu a missão 
de, sob algum aspecto, tornar translú-
cido o sobrenatural, de maneira que 
perto deles as pessoas sentem o que 
os Apóstolos experimentaram no Ta-
bor junto a Nosso Senhor Jesus Cristo.

Um exemplo de homem-chave  
por seu estado

Ao lado daqueles que por voca-
ção divina têm essa missão, há ou-
tros que a possuem por seu estado. 
Os homens de uma alta categoria so-
cial, por exemplo, devem ser pessoas 

emblemáticas, capazes de irradiar de-
terminadas verdades que conservem 
a integridade e a ordem da sociedade 
na qual vivem. 

Podemos citar o famoso caso do 
Grão-Duque Nicolau Nikolaevich 
durante a revolução comunista. Tra-
tava-se de um homem muito alto, de 
rosto comprido, longo nariz e com a 
característica de ter a extremidade do 
queixo terminada por uma pera bran-
ca. Era hercúleo, eslavo vigoroso, pa-
recendo sair das florestas, mas bem 
penteado e disciplinado. 

Em sua época estourou a revolu-
ção bolchevista. O fantasmático, fra-
co e tíbio Nicolau II abdicou. As va-
gas da revolução estavam soltas por 
São Petersburgo, agitadores cor-
riam de um lado para outro gritan-
do  slogans e fazendo tremular a ban-
deira vermelha, operários saquea-
vam as lojas que encontravam pela 
frente. O Grão-Duque Nikolaevich, 
ao saber dessa situação, resolveu sair 
de seu palácio para ir ter ao czar e hi-
potecar-lhe sua solidariedade. Vestiu 
seu uniforme repleto de condecora-
ções, entrou numa grande limousine 
com seu ajudante de ordens, e se pôs 
em marcha. O inevitável aconteceu. 
A certa altura os revolucionários pa-
raram o veículo e começaram a que-
brar os vidros, tentando matar o grão-
-duque. Este se levantou e, de toda a 
sua estatura, cravou os olhos no povo, 

Existem  
homens-chave  
que, devido a seu 
estado, devem 
irradiar os princípios  
que sua posição 
representa

passou-lhe uma áspera descompostu-
ra, intimando-o a que se retirasse. To-
dos se afastaram e o automóvel che-
gou ao palácio imperial! 

O grão-duque era um homem que 
tinha por dever de estado espelhar a 
majestade real, e sabia fazê-lo. Como 
militar, devia manter a disciplina, e sa-
bia simbolizá-la, tanto assim que, sozi-
nho, dispersou uma multidão furiosa.

Nesse sentido, cumpre dizer que 
todo homem deve externamente re-
fletir a sua função na sociedade. O 
que o francês chama le physique du 
rôle – ter um físico de acordo com o 
papel que se desempenha – é algo a 
se exigir de cada pessoa. Um magis-
trado não pode apresentar um ar apa-
lhaçado; se o fizer, estará traindo sua 
missão. Além de conhecer muito bem 
as leis, deve ser um homem imbuí-
do da dignidade de seu cargo. A um 
militar não cabe o perfil de um jano-
ta. O sacerdote não pode ter aspecto 
de leigo; e nada pior do que um leigo 
com aspecto de padre. Cada papel so-
cial possui o seu feitio próprio, e exis-
te um feitio para cada papel. 

Homem-chave  
por capacidade pessoal

Há, finalmente, indivíduos que ma-
nifestam esse dom de irradiação por 
capacidade pessoal. Muitas vezes, so-
mente pelo seu silêncio, pelo seu olhar, 
por uma meia palavra, pela sua sim-
ples presença, tais homens criam uma 
série de estados de espírito. Outros 
têm a mesma qualidade no terreno da 
lógica ou do sofisma: argumentam tão 
bem que o adversário fica esmagado 
pelo seu raciocínio. 

São pessoas a quem Deus outor-
gou a tarefa de guiar os outros para 
o bem, dentro da própria ordem natu-
ral. E, se alguém tem essa capacida-
de, fica obrigado a exercê-la. ²

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

São Paulo. Ano II. N.13  
(abr., 1999); p.11-14

Grão-Duque Nicolau Nikolaevich,  
entre 1903 e 1904



Ir. María del Pilar Perezcanto Sagone, EP

Amar é servir…  
sempre sorrindo!

N
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Beata umBelina De Jully

Menina exemplar, de temperamento fogoso e dotada  
de abundantes qualidades naturais, a via do matrimônio 
parecia ser aquela pela qual Umbelina chegaria  
à santidade. Mas Deus tinha para ela  
planos mais elevados…

o longínquo século XII, 
residia na Borgonha, 
França, uma nobre famí-
lia constituída por Tes-

celino, senhor de Fontaines, sua espo-
sa, a piedosa Alice, e seus sete filhos: 
Guido, Gerardo, Bernardo – que seria 
o grande abade de Claraval –, Umbeli-
na, André, Bartolomeu e Nivardo.

No castelo onde a abençoada pro-
le veio ao mundo, a harmonia e o es-
pírito religioso próprio à Idade Mé-
dia reinavam entre todos, sendo o in-
centivo mútuo à prática da virtude o 
pão de cada dia. Conversava-se sobre 
o Criador com naturalidade, e a fide-
lidade aos Mandamentos era moeda 
corrente. Os deveres dos quais a San-
ta Igreja incumbia os guerreiros ca-
tólicos – defendê-la e amar-se entre 
si – eram valorosamente cumpridos 
por Tescelino, cujo exemplo os filhos 
logo começaram a espelhar. 

Em meio a uma sociedade que con-
siderava a Cavalaria como a melhor 
expressão das virtudes morais de um 
varão, os seis meninos da família pos-
suíam todos os predicados para se 

 tornarem figuras famosas e bem-suce-
didas. E para Umbelina, a única dama 
da plêiade de irmãos, o futuro também 
sorria de modo promissor. Dotada de 
uma beleza fora do comum, nela se 
uniam a doçura e a fortaleza, a gentile-
za e a intrepidez, e não faltariam pre-
tendentes à altura de sua dignidade.

Não era difícil prever um porvir 
brilhante para cada um dos membros 
dessa família. O que ninguém pode-
ria imaginar é que eles refulgiriam na 
História com uma glória muito supe-
rior àquela conquistada por qualida-

des humanas, ainda que elevadas, e 
atravessariam os tempos enaltecidos 
pela Igreja com a honra dos altares.

Uma mãe exemplar
Conhecida no ducado por sua pro-

funda despretensão e generosidade 
para com os necessitados, Alice de 
Montbard constituiu o sólido alicerce 
da santidade de seus filhos. De cará-
ter firme e bondoso, ela incutiu-lhes 
no coração não só o horror ao pecado, 
como também a generosidade para 
com Deus, a tal ponto que todos eles 
souberam renunciar a um bem – a Ca-
valaria – para abraçar outro maior: a 
vocação à qual a Providência os des-
tinara, na vida religiosa.

“Não posso esquecer, escreve um 
dos amigos de São Bernardo, como 
esta dama ilustre procurava servir de 
exemplo e de modelo para seus filhos. 
Estando no lar, casada e no meio do 
mundo, ela imitava de alguma manei-
ra a vida solitária e religiosa, por suas 
abstinências, pela simplicidade de 
suas vestes, por seu afastamento dos 
prazeres e das pompas do século; reti-

Naquela bela jovem 
uniam-se a doçura  
e a fortaleza, 
a gentileza e a 
intrepidez; não 
faltariam pretendentes 
à sua altura
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rava-se sempre que possí-
vel das agitações da vida 
mundana, sendo perseve-
rante nos jejuns, nas vigí-
lias, na oração, e compen-
sando com as obras de ca-
ridade o que poderia fal-
tar à perfeição de uma 
pessoa engajada no matri-
mônio e no mundo”.1 

Fervorosa devota de 
Santo Ambrósio, Ali-
ce faleceu na festa des-
te Doutor da Igreja do 
ano de 1110, após rece-
ber o Viático e a Unção 
dos Enfermos. Pouco an-
tes de expirar, pediu aos 
circunstantes que rezas-
sem a Ladainha de todos 
o Santos. Enquanto reci-
tavam a jaculatória “pela 
vossa Cruz e Paixão, li-
vrai-nos Senhor”, ela se 
levantou, fez o sinal da cruz com pro-
funda reverência, elevou os braços ao 
Céu e recostou-se serenamente, entre-
gando sua alma a Deus. 

Diz-se que, de todos os filhos, o 
que mais sentiu a morte da mãe foi o 
jovem Bernardo, então com dezenove 
anos de idade. Atenta à voz da graça, 
Alice compreendera bem ser ele es-
pecialmente chamado pela Providên-
cia, e deitara particular atenção em 
sua formação. 

Os frutos desse autêntico carinho 
materno logo despontaram de maneira 
excelente: aos vinte e um anos de ida-
de, Bernardo decidiu fazer-se monge 
cisterciense, ramo reformado dos be-
neditinos, então incipiente e sem pro-
jeção aos olhos do mundo. Muitos fa-
miliares, inclusive sua irmã, ficaram 
desconcertados com a decisão; porém, 
isso não constituiu o mínimo obstá-
culo para ele. Se tal era a vontade de 
Deus, nada o faria voltar atrás.

E Bernardo não iria sozinho: tendo 
incentivado um a um de seus irmãos 
a se entregarem a Deus por completo, 
todos eles o seguiram. O próprio pai 

terminaria seus dias como irmão lei-
go na comunidade de Claraval. 

A última a abandonar o mundo 
para abraçar as vias da perfeição 
foi Umbelina, completando-se as-
sim a “coroa de sete estrelas celestes 
que a mãe de São Bernardo porta no 
Reino dos Céus”.2

Dama de caráter fogoso, 
modelado na virtude

Umbelina possuía um caráter fogo-
so, que os progenitores souberam mo-
delar no santo temor de Deus. Conta-

-se que cavalgava com 
destreza e participava de 
arriscadas caçadas com 
o pai e irmãos. Atraves-
sava sarças e espinheiros, 
e quando caía se levanta-
va com a agilidade e des-
preocupação de um com-
batente. Sua formosura 
refletia a pureza de sua 
alma, na qual brilhava a 
virtude fundamental para 
realçar toda qualidade ou 
dom: a humildade.

Como todos os irmãos 
se tornaram religiosos, 
as propriedades e fortu-
na da família se concen-
traram nas mãos da jo-
vem Umbelina. Pouco 
depois, ela se casou com 
Guy de Marcy, sobrinho 
do duque da Borgonha. 
Embora tivesse assumi-

do a vida matrimonial com seriedade, 
logo se deixou arrastar pelas vaidades 
do mundo, entregando-se a diversões 
e passatempos fúteis e procurando go-
zar ao máximo do luxo e das pompas 
que sua condição lhe proporcionava. 

Uma visita a Claraval
Certo dia, cheia de saudades de 

seu amado irmão Bernardo, Umbeli-
na foi visitá-lo no Mosteiro de Clara-
val, do qual era abade. Quem a re-
cebeu foi outro de seus irmãos, An-
dré, que na ocasião exercia a função 
de porteiro. Ao ver a irmã engalana-
da de modo aparatoso, acompanhada 
de um faustoso séquito, o jovem reli-
gioso não pôde esconder seu espanto 
e reprovação. Pediu que ela aguardas-
se enquanto ia comunicar ao abade a 
visita que o esperava.

Alguns instantes depois André re-
tornou com um recado que fez Umbe-
lina prorromper em pranto: Bernardo 
não iria recebê-la. Entendendo que o 
desprezo do irmão se devia aos exces-
sos de luxo com que se apresentava – 
sinal de haver ela cedido às ilusões do 

Alice de Montbard 
lançou o alicerce da 
santidade de seus 
filhos  incutindo-lhes, 
sobretudo, uma 
grande generosidade 
para com Deus

Família da Beata Umbelina - Igreja de Santa Úrsula, Montbard  
(França); na página anterior, Beata Umbelina, por Adrien Richard -  

Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Orgelet (França)
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demônio –, reconheceu seu deplorável 
estado espiritual e insistiu com André: 
“Sou pecadora, mas pelos pecadores 
Cristo morreu. É porque sou má que 
busco a companhia e o conselho dos 
bons. Se meu irmão não estima o seu 
próprio sangue, que não despreze nem 
desampare minha alma. Venha ver-
-me, mande-me fazer o que bem en-
tender, pois estou disposta a executar 
o que ele queira de mim”.3 

O santo abade, inteirando-se da 
boa reação de Umbelina, encheu-se 
de compaixão e mandou chamar to-
dos os demais irmãos para vê-la. Com 
a firmeza e doçura que lhe eram pró-
prias, o Doutor Melífluo lembrou-
-lhe o exemplo da virtuosa mãe, per-
suadindo-a de que a santidade não era 
incompatível com o matrimônio. E a 
exortou: “Será possível que somente 
tu, entre tantos irmãos, serás escrava 
de teu corpo, enquanto eles se preocu-
pam apenas com a saúde de sua alma? 
Tantos suspirando pelo Céu, e somen-
te tu sepultada na terra? Tantos pen-
sando a cada instante na morte, e tu 
como se fosses permanecer para sem-
pre no mundo? Prevalecerá o teu crité-
rio, e somente tu te gloriarás na podri-
dão que servirá de pasto para os ver-
mes, e viverás para sempre esquecida 

do bem e utilidade de tua alma? Com 
que hás de restituir na outra vida esses 
deleites passageiros, essa glória mo-
mentânea e tanto gasto supérfluo?”4

Conversaram longamente… Um-
belina sentiu-se banhada como por 
uma água fresca e perfumada. Com-
preendeu que só em Deus se encon-
tra a verdadeira felicidade e que todas 
as riquezas da terra jamais saciariam 
sua sede de infinito. 

Quando a suntuosa comitiva par-
tiu de Claraval, Umbelina havia to-
mado uma importante decisão. 

Mudança repentina e completa
De volta ao Castelo de Fontaines, 

Umbelina começou uma nova vida: 

abandonando todos os excessos de 
luxo, passou a seguir uma rotina per-
meada de austeridades, com mortifi-
cações e longos períodos dedicados 
à oração. 

Ao cabo de dois anos, pediu ao es-
poso autorização para retirar-se a um 
convento, pois sentia claramente a 
voz da graça chamando-a a uma vida 
de total renúncia a tudo o que é ter-
reno, de holocausto contínuo em lou-
vor a Deus. Embora ainda não tives-
sem filhos, não foi fácil a Guy aceder. 
Só depois de haver ponderado bem e 
se certificado de ser aquela a vontade 
de Deus, consentiu, e logo sentiu pro-
funda alegria de alma.

Tendo acertado a questão matri-
monial segundo a disciplina da San-
ta Igreja, ela ingressou afinal no con-
vento beneditino de Jully-sur-Sarce, 
do qual Isabel de Forez, sua cunhada, 
era abadessa.

Umbelina avançou a passos lar-
gos no caminho da santidade, mos-
trando-se exemplar na obediên-
cia, radical nas austeridades, humil-
de a todo momento. Realizava com 
simplicidade os trabalhos mais bai-
xos, desejando expiar assim a vida 
mundana que havia levado. Passa-
va muitas noites em contínua  oração, 

São Bernardo 
indagou: “Somente 
tu te gloriarás na 
podridão que servirá 
de pasto para os 
vermes, esquecida do 
bem de tua alma?”

Encontro de São Bernardo com sua irmã Umbelina na Abadia de Claraval,  
por Andreas Meinrad von Ow - Mosteiro da Floresta, Sigmaringa (Alemanha)
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1 D’HÉRICAULT, Charles. Les 
mères des Saints. 2.ed. Paris: 
Gaume et Cie, 1895, p.124-125.

2 Idem, p.134.

3 MUÑIZ, O. Cist, Roberto. 
Medula historica cistercien-
se. Valladolid: Imprenta de la 
Viuda de D. Tomás de Santan-
der, 1785, t.IV, p.4.

4 Idem, p.5.
5 Idem, p.8-9.
6 Do latim: “Que alegria quan-

do me disseram: vamos à casa 
do Senhor”.

7 RAYMOND, OCSO, M. La 
familia que alcanzó a Cris-
to. Barcelona: Herder, 2003, 
p.231.

 meditando a dolorosa Paixão de 
Nosso Senhor.

Ficou surpresa ao ser eleita priora 
do convento por unanimidade, quan-
do Isabel foi enviada a dirigir uma 
nova casa. Nesse cargo, soube 
transmitir a fortaleza e a doçu-
ra de seu Esposo, Jesus Cris-
to, a ponto de alguns a terem 
qualificado como versão fe-
minina do grande abade de 
Claraval.

Alegre até na morte!
A alegria dos Santos transpa-

rece inclusive na morte. Ao com-
pletar cinquenta anos de idade, dos 
quais dezesseis transcorreram na vida 
religiosa e cerca de onze como aba-
dessa, Umbelina sentiu que as for-
ças começavam a lhe faltar. Ao ser in-
formado do delicado estado de saúde 
da irmã, já obrigada a guardar o lei-
to, São Bernardo dirigiu-se a Jully em 
companhia de André e Nivardo. 

Estar com Bernardo era o maior an-
seio de Umbelina, e bastou ouvir-lhe 
a voz para recobrar o alento e iniciar 
uma agradável conversa com os três ir-
mãos. Declarou o quanto era feliz por 
ter seguido os conselhos de Bernardo, 
dizendo-lhe: “A melhor vida, que é a 
de minha alma, devo-a à tua persua-
são e doutrina; agora é tempo de pros-
seguires, para livrar-me, como espero, 
das penas eternas”.5

Após um breve convívio, no qual 
ela se mostrava contente e animada, 
os irmãos resolveram deixá-la e re-
colher-se na hospedaria do conven-
to. Contudo, poucos instantes depois, 
um Anjo apareceu para o confessor 
de Umbelina, que também se encon-
trava ali, e advertiu-lhe que ela esta-
va prestes a expirar. Logo as tábuas 
do assoalho começaram a ranger sem 

Umbelina avançou 
largamente no 
caminho da santidade, 
tomando para si 
um lema enviado 
por seu irmão: 
“Amar é servir”

que ninguém as tocasse e, tendo to-
dos no mosteiro acorrido para ver o 
que sucedia, o sacerdote lhes avisou 
da iminente morte da abadessa. 

Acorreram então para junto de seu 
leito e ela, sorridente, foi cumprimen-
tando um a um dos que chegavam, até 
o momento em que exclamou o Sal-

São Bernardo assiste à morte de sua 
irmã Umbelina - Igreja de  

São Leodegário, Gigny (França)

mo: “Lætatus sum in his quæ dicta 
sunt mihi: in domum Domini ibimus” 
(121, 1).6 Seu rosto se encontrava ilu-
minado por um brilho celestial. Depois 
de alguns instantes, fixou o olhar no 

céu e com inefável serenidade en-
tregou sua alma a Deus. Era o 

dia 21 de agosto de 1141. 
Segundo narram alguns, 

seu corpo exalava uma for-
te fragrância que conforta-
va a todos os circunstantes, 

e seu belo rosto dava a ideia 
de que não havia passado por 

nenhuma enfermidade.

“Amar é servir”
Se quiséssemos sintetizar a vida 

da Beata Umbelina em três palavras, 
bastaria remontarmos ao lema que ela 
mesma tomou para si: “Amar é servir”. 
Conta-se que tal frase lhe foi enviada 
por São Bernardo, escrita num peque-
no pergaminho, como resposta a uma 
carta na qual a irmã se queixava da 
quantidade de afazeres dos quais esta-
va incumbida e que quase não lhe dei-
xavam tempo para a meditação. 

Ela considerava essas três palavras 
tão valiosas quanto um extenso trata-
do, pois lhe apontavam o ideal para o 
qual vivia, o motivo pelo qual deve-
ria sempre dar de si mesma, resistindo 
ao cansaço sem desanimar, sentindo-
-se irritada sem o demonstrar e conti-
nuar desejando a solidão sem ter ja-
mais um momento para si. 

Como bem expressou certo autor, 
essa frase fazia soar no coração de 
nossa Bem-Aventurada a voz de seu 
querido irmão Bernardo, como a re-
petir-lhe constantemente: “Umbeli-
na, nosso Amado é um amante zeloso 
que não tolera regateios no sacrifício. 
Trabalha por Ele até à morte, e faze-o 
sorrindo!”7 ²

Reprodução



Francisco Javier Ottati Aray

Um navio sem comandante?

N
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O passado nos oferece exemplos do fracasso daqueles que 
preferiram contar com suas próprias forças a confiar no auxílio  
de um bom general. Conheçamos um deles, ocorrido no período 
das grandes navegações.

inguém ignora que o des-
cobrimento das Amé-
ricas marcou a fundo a 
História da humanida-

de. Se bem que o fim desejado quan-
do se iniciaram as grandes navegações 
fosse diverso daquele que de fato se al-
cançou – a meta original era cruzar o 
Oceano Atlântico para atingir as Ín-
dias – tal empreendimento continuou 
revelando-se extremamente ousado, 
tendo em consideração os recursos ru-
dimentares da época. 

Para levar a cabo esse desafio, 
 fez-se necessária a participação de 
homens valorosos e destemidos, dis-
postos a entregar-se inteiramente por 
um ideal, ainda que a custo da vida. 

Em uma palavra, aquelas expedições 
exigiram heróis. Contudo, elas não 
teriam se realizado sem o concurso 
de outro fator: a coesão, força miste-
riosa capaz de transformar elementos 
díspares em um corpo compacto e in-
destrutível, desde que postos na luta 
por um valor mais alto. 

Nesse sentido, a história das nave-
gações narra inúmeros fatos de triun-
fo e glória de tropas que obtiveram 
sucesso, porque reconheceram a ne-
cessidade de ter um chefe que as aglu-
tinasse em função de um ideal e as 
conduzisse.

Não obstante, o passado oferece 
igualmente o exemplo contrário do fra-
casso daqueles que preferiram contar 

com as próprias forças a confiar na vi-
tória seguindo as ordens de um gene-
ral. De episódios como estes também 
devemos nos servir, a fim de evitar-
mos o “naufrágio” de nossa embarca-
ção. Consideremos um deles, que su-
cedeu poucos anos depois da chegada 
dos descobridores às Américas.

A tripulação de  
Dom Alonso de Ojeda

Estava à frente de um grupo de es-
panhóis no continente recém-desco-
berto Dom Alonso de Ojeda, um mi-
litar de Cuenca, veterano da Guerra 
de Granada, que chegara às Américas 
na segunda viagem de Cristóvão Co-
lombo. “Homem temperado, audaz, 
duro, pequeno de corpo, mas grande 
em coragem e em inteligência”.1

No ano 1510, o valoroso capitão 
aportou com seus guerreiros numa 
praia caribenha, que passou a se cha-
mar São Sebastião. Ali estabeleceram 
um forte, mas logo viram-se acossados 
pelos constantes ataques dos nativos, 
cujas flechas envenenadas penetravam 
qualquer couraça, e pela falta de ví-
veres. Enquanto tentavam sobreviver 
com os poucos frutos que lhes oferecia 
o local, um dos vigias divisou no hori-
zonte a chegada de uma embarcação. 

O entusiasmo foi geral. Ojeda 
 expôs a seus homens o plano de par-
tir ele mesmo naquele navio, a fim tra-
zer reforços e provisões. Os soldados 
não duvidaram em face da proposta do Representação das naus de Cristóvão Colombo

As grandes navegações tiveram glórias e triunfos porque os homens  
que as viveram reconheceram a necessidade de ter um líder
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capitão, porque confiavam totalmen-
te em sua valentia e grande habilidade.

Entretanto, era também necessário 
salvaguardar o novo forte. As tropas 
deveriam ficar em São Sebastião, sob 
o comando de um veterano de guerra, 
duro, sem muita instrução, mas aven-
tureiro e bastante empreendedor, cujo 
nome era Francisco Pizarro – o futu-
ro conquistador do Peru. Se o capitão 
não regressasse em cinquenta dias, 
deveriam deixar a praça.

Qual não deve ter sido a estupefa-
ção do esperançado Ojeda quando, 
pouco depois de empreender viagem, 
tomou conhecimento de que os ma-
rujos daquele barco eram nada mais, 
nada menos que os primeiros piratas 
do Novo Mundo, sob o comando de 
um certo Bernardino de Talavera.2

Navegando nos mares do Caribe

Dom Alonso de Ojeda não se  deixou 
abater. Aproveitando sua condição de 
oficial experimentado e conhecedor 
daqueles mares, declarou-se logo único 
chefe do navio. Os bandidos aceitaram 
a princípio, mas após alguns dias de 
percurso no imenso deserto das águas 
americanas, estando longe do forte e 
vendo a facilidade com que ele gover-
nava a embarcação, julgaram poder fa-
zer o mesmo. Decidiram então usurpar 
o comando e amarrar com correntes o 
desafortunado militar espanhol na pri-
são do barco.

Ora, depois de quatro dias de mo-
tim, os marinheiros – que nada sabiam 
dos mares do Caribe – começaram a 
encontrar muita dificuldade na nave-
gação, sobretudo quando foram sur-
preendidos por uma terrível tempesta-
de. Sem saber o que fazer nessa hora 
trágica, arriaram todas as velas, fican-
do à mercê da tormenta; a embarcação 
começou a sofrer vários danos… A si-
tuação provocou inevitavelmente a li-
bertação de Ojeda, já que ele era o úni-
co capaz de salvar a tripulação. 

Tendo permanecido quatro noites 
na escuridão do porão da nau, o capi-
tão como que acordou de um pesadelo 

e reassumiu o comando, conseguindo 
assim chegar a Cuba, a ilha mais próxi-
ma. Quando se aproximavam da praia, 
porém, uma grande aflição assaltou os 
tripulantes: o barco, quase desfeito por 
causa da tremenda borrasca, começou 
a partir-se por baixo. Graças a Deus, 
eles se encontravam próximo à praia, 
e a duras penas conseguiram salvar-se 
dos flagelos do mar. 

Novos perigos em Cuba

Estando em terra firme, a história 
novamente se repetiu: os piratas revol-
taram-se contra Ojeda e retiraram-lhe 
suas próprias armas de guerra, pois 
pensavam conseguir facilmente assu-
mir o governo da região. 

Nova insensatez, fruto da preten-
são daqueles homens sem lei, que se 
viu logo desfeita pelas flechadas dos 
nativos, apenas tinham eles adentrado 
alguns metros no interior da ilha. Em 
face do perigo, os piratas preferiram 
pedir mais uma vez auxílio ao coman-
dante, ainda que isso os pusesse em 
risco de serem mais tarde castigados 
por seus crimes com a pena capital.

Ojeda teve de embrenhar-se em um 
pântano com sua tripulação improvi-
sada. O percurso durou uma semana, 

durante a qual eles estiveram continua-
mente molhados e infestados por mi-
ríades de mosquitos. A cada dia mor-
riam alguns, sobrevivendo apenas trin-
ta e cinco homens dos setenta e seis que 
haviam embarcado em São Sebastião.

Finalmente chegaram a uma aldeia 
próxima, cujo pacífico cacique ajudou-
-os a se dirigirem até a Jamaica. Ali to-
dos os participantes do motim foram 
executados por ordem do vice-rei.

Necessidade de uma autoridade

O ocorrido com Dom Alonso de 
Ojeda é muito semelhante ao que pode 
suceder na sociedade. São Tomás de 
Aquino3 afirma que, assim como numa 
embarcação é necessário o auxílio de 
um piloto experiente que saiba con-
duzir o navio para o seu destino, en-
tre os homens faz-se igualmente indis-
pensável a presença de uma autorida-
de que os guie rumo ao porto da ple-
na felicidade.

Construir uma sociedade funda-
mentada na autogestão é uma meta 
utópica. Poderia haver ordem e leis 
num conjunto desprovido de gover-
nantes? E, sem ordem, é possível che-
gar a algum lugar? 

Talvez sim. Contudo, o porto para 
o qual ruma o igualitarismo total não 
é a felicidade, mas o fracasso, a misé-
ria… e o naufrágio. ²

1 ESPARZA, José Javier. La cruzada del 
océano. La gran aventura de la conquista 
de América. Madrid: La Esfera de los Li-
bros, 2015, p.75.

2 Cf. Idem, p.148. Segundo outra versão, os 
piratas declararam-se tais ao desembar-
car em São Sebastião, revelando que ha-
viam se dirigido até lá com vistas a ven-
der aos espanhóis alguns víveres roubados 
(cf. CARDONA CASTRO, Francisco Luis 
Cardona [Dir.]. Pizarro. Madrid: Edimat 
Libros, 2003, p.62-63). Para crer nisso, se-
ria preciso admitir que um militar experi-
mentado como Ojeda tenha cometido a te-
meridade de embarcar sozinho num navio 
de bandidos.

3 Cf. SÃO TOMÁS DE AQUINO. Tratado 
de la ley. L.I, c.1.

Dom Alonso de Ojeda, por Ignacio 
Castillo Cervantes - Academia 

Colombiana de História, Bogotá

É indispensável uma autoridade que 
guie os homens à plena felicidade



Uma senhora  
de épocas melhores
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A chamada mentalidade “moderna”, cujos derradeiros  
e amargos frutos ainda provamos em nossos dias,  
Dona Lucilia a rejeitou com seriedade e firmeza.  
Aceitá-la constituía, no seu modo de ver,  
o abandono de uma via que jamais deveria deixar.

o findar a guerra em 1918, 
inicia-se o período que os 
historiadores denominam 
entre-deux-guerres.1 Os har-

mônicos acordes da valsa são substi-
tuídos pelos estridentes e cacofônicos 
sons do jazz; as sóbrias e graves car-
ruagens puxadas a cavalo são suplan-
tadas em definitivo pelo automóvel, 
que imprime novo ritmo à existência; 
e as senhoras, até então rainhas do lar, 
dão os primeiros passos rumo à igual-
dade dos sexos. Quase de uma só vez, 
as saias sobem dos tornozelos aos joe-
lhos, libertando os passos dos longos 
e belos vestidos de outrora; enceta-
va-se assim resoluta caminhada cujo 
termo final era – todos o sentiam – o 
despudor.

Os cabelos naturais das senhoras, 
cuidadosamente penteados, como 
coroas a honrar sua dignidade, são 
cortados em aras à moda e ao prag-
matismo. Era o estilo chamado à la 
garçonne.2 O rouge e o bâton, que a 
dama ciosa de sua honra nunca usa-
ria, irrompem nos costumes, até en-
tão recatados. O riso, que antes ocu-

pava discreto papel na vida, passou 
a ser considerado símbolo necessá-
rio de felicidade – ideia amplamen-
te difundida pelo cinema de Holly-
wood –, relegando a segundo plano, 
nas reuniões sociais, todos os que não 
sabiam contar piadas e não tinham o 
pseudocarisma de provocar constan-
te hilaridade.

Era inerente a esse novo modo de 
ser o desenfreado desejo de ganhar 
dinheiro, muito dinheiro. Deus, mo-
ral, reflexão, tradições, requinte, bom 
gosto, educação, eram mitos do pas-
sado e deviam ser abandonados, pois 
o importante era viver “bem” o mo-
mento presente.

Essa nova mentalidade, chama-
da de “moderna”, cujos derradeiros 
e amargos frutos ainda provamos em 
nossos dias, Dona Lucilia a rejeitou, 
sempre à sua maneira cortês e afável, 
mas ao mesmo tempo séria e firme. 
Aceitá-la constituía, no seu modo de 
ver, o abandono de uma via que ja-
mais cumpriria deixar. Para ela, a Re-
ligião não se limitava à observância 
dos sagrados preceitos da Lei de Deus 

e à prática de piedosas devoções, des-
ligadas da boa ordem temporal. In-
cluía, além disso, uma concepção da 
vida modelada segundo as revelações 
e os ditames do Sagrado Coração de 
Jesus, que deveriam abarcar todos os 
aspectos da atividade humana. Con-

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Para Dona Lucilia, 
a prática da Religião 
incluía o dever de 
modelar seu dia 
a dia segundo os 
ditames do Sagrado 
Coração de Jesus

Dona Lucilia em Paris, no ano 1912
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forme essa concepção, ela procurava 
primorosamente moldar seu dia a dia, 
o governo da casa, a educação dos fi-
lhos e até sua vida social.

Um pequeno e comovedor episó-
dio ilustrará, com nitidez, a resistên-
cia que ela vinha opondo ao espírito 
“moderno”.

Dona Lucilia recusa a nova moda

Durante um almoço do qual parti-
cipavam amigos e parentes, tentavam 
todos convencer Dona Lucilia a cortar 
os cabelos à la garçonne e a se pintar, 
pois era a única pessoa daquela roda 
social que não aderira à nova moda. 
Talvez sua mansa mas inabalável per-
sistência na fidelidade aos antigos cos-
tumes importasse em certa fricção 
moral com os mais chegados.

Enquanto pôde, durante a con-
versa, Dona Lucilia foi jeitosamen-
te esquivando o problema, para não 
se mostrar desagradável aos visitan-
tes; porém, estes continuaram sua in-
cômoda insistência. Em determina-
do momento, notando que as pressões 
passavam do limite tolerável, num as-
sunto só a ela concernente, reagiu, 
como tantas vezes fazia, guardando 
expressivo silêncio.

Sentado ao lado dela, Plinio, então 
com aproximadamente doze anos, 
que possuía um natural loquaz e afir-
mativo, assistia calado a toda a con-
versa; não era permitido aos meno-
res falarem à mesa. Encantado com 
sua mãe e notando nela a inteira ade-
quação da apresentação externa com 
o nobre interior de alma, ao perceber 
o silêncio em que ela se pusera, resol-
veu intervir para sustentar a boa posi-
ção. Afastou sua cadeira e ajoelhan-
do-se aflito diante de Dona Lucilia, 
carinhosamente implorou: 

— Mamãe, a senhora vai me pro-
meter que enquanto viver não cortará 
o cabelo nem usará bâton?

Enternecida com a atitude de seu 
filho, voltou-se para os presentes e, 
como que gracejando, encerrou suave 
e amavelmente a discussão:

— Estão vendo? Plinio não quer 
que eu corte os cabelos. Então não 
vou cortar…

Um silêncio geral pairou sobre a 
sala. E nunca mais familiares ou ami-
gas tocaram nesse assunto até o fim 
dos longos dias de Dona Lucilia.

Quando, pela última vez, seus fi-
lhos a viram jazente em seu caixão, lá 
estava ela com seus veneráveis cabe-
los prateados e seus lábios, para sem-
pre cerrados, isentos de bâton. Mor-
reu atendendo ao pedido que seu filho, 
quando ainda menino, com um drama 
na alma, genuflexo lhe fizera.

A pretexto dos bondes, 
as saias encurtam

Com referência ao traje feminino, 
Dona Lucilia notou o primeiro sinal 
de decadência moral não muito de-
pois de se generalizar o uso do bon-
de elétrico, como principal meio de 
transporte urbano.

Ela assistira à inauguração da pri-
meira linha em São Paulo, em 1900. 
Anos depois, contava a seus filhos 
haver sido tão grande a euforia da 
população, pelo fato de poder an-
dar num veículo movido a eletricida-
de – somando-se a isso o transporte 
gratuito no primeiro dia –, que pes-
soas viajavam até em cima do teto do 
bonde.

Tal euforia serviu de ocasião para 
uma grave e profunda modificação 
na moda feminina. Dona Lucilia co-
mentava que as senhoras, por usarem 
saias que iam até o tornozelo, tinham 
certa dificuldade para descer do bon-
de, pois um traje tão comprido fazia 
tropeçar nos degraus. Por estas e ou-
tras razões, os vestidos foram se en-
curtando, ao longo dos anos, até che-
garem à altura dos joelhos. A cada 
encurtamento, Dona Lucilia via o pe-
rigo aumentar.

O “estouro da boiada”

Quem, entrando no Coliseu ro-
mano, não terá sido tomado por uma 
sensação de respeito e veneração, 

pensando na imolação dos milhares 
de mártires que ali foram devorados 
pelas feras, por se recusarem a quei-
mar incenso aos ídolos?

Não menor, e por certo mais sub-
til, tem de ser o heroísmo de alguém 
que queira manter a integridade dos 
princípios ensinados pela Santa Igre-
ja, numa sociedade que caminha em 
rumo oposto à verdade e ao bem. É 
pelo pânico dos efeitos desta separa-
ção, em relação ao próprio ambiente, 
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Assistindo a toda a 
conversa, Plinio, com 
aproximadamente 
doze anos, resolveu 
intervir para 
sustentar a boa 
posição de sua mãe

Plinio aproximadamente em 1920
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que milhões de pessoas cedem e es-
piritualmente perecem.

Perante a avassaladora onda for-
jada em Hollywood, a atitude de 
Dona Lucilia foi a de enfrentar com 
serenidade tudo quanto contundia 
suas convicções católicas.

De futuro contaria ela, de modo 
discreto, embora manifestando toda 
a sua censura, um escândalo ocorri-
do por aquela ocasião em São Paulo. 
O fato passou-se entre famílias abas-
tadas e, portanto, muito em destaque 
na sociedade.

Deixando sua esposa, um homem 
foi morar com certa senhora que tam-
bém abandonara o marido, passando 
a viver ambos em regime de concubi-
nato duplamente adúltero. Para con-
ferir ares de legitimidade a seu péssi-
mo proceder, foram ao Uruguai e, de 
lá voltando, fizeram constar terem-
-se casado no civil. Amigas e conhe-
cidas ouviram, da própria concubina, 
que aquela união era verdadeiramen-
te um “casamento”, o que redundava 
em equiparar o concubinato ao matri-
mônio. Manifestando por sua fisio-
nomia toda a censura que o fato lhe 
causava, Dona Lucilia, ao narrar este 
episódio, acrescentava haver ainda 
naquela época restos de moral, razão 
pela qual o acontecido provocou em 
todos uma atitude de repúdio.

Certo dia, entretanto, uma paren-
te de Dona Lucilia foi fazer compras 
na Casa Mappin – estabelecimento 
que, naquele tempo, só trabalhava 
com artigos muito finos, sendo por 
isso frequentado pela melhor socie-
dade – e presenciou uma cena insó-
lita. Ouviu, de repente, uma algazar-
ra, pouco demorando a deparar-se 
com duas mulheres que se atraca-
vam a tapas e pontapés. Eram a es-
posa legítima e a concubina mencio-
nadas acima.

Conhecida de ambas, a referida 
senhora preferiu retirar-se rapida-
mente do local, com receio de aca-
bar por ver-se envolvida naquela bri-
ga indecente, o que não queria por ne-
nhum preço. Almoçando esse dia em 
casa dos Ribeiro dos Santos, contou o 

fato, provocando vivos comentários à 
mesa. Dona Lucilia ouviu tudo em si-
lêncio. No entanto, quando se come-
çou a dizer que o concubinato era um 
absurdo, mas que as senhoras deve-
riam suportar com mais paciência a 
sem-vergonhice dos maridos, ela sus-
pirou profundamente e disse:

— Suportar, suportar! Não es-
perem muito… Os homens pinta-
ram tanto que deixaram as mulhe-
res numa situação que não suportam 
mais. E, além dos costumes péssi-
mos dos maridos, o cinema e a lite-
ratura imorais fazem com que elas 
vão ficando tão ruins quanto eles. 
Esse fato mostra que está começan-
do o “estouro da boiada”…

Era uma judiciosa observação, 
uma previsão muito bem feita, po-
rém as palavras de Dona Lucilia fo-
ram acolhidas com gargalhadas por 
alguns, não porque achassem ridícu-
lo o que dizia, mas porque lhes diver-
tira a expressão “estouro da boiada”. 
Não entenderam o fundo do pensa-
mento, que o correr das décadas não 
fez senão confirmar. Hoje o divór-
cio generalizou-se, e o concubinato 
também: “a boiada” debandou.

Despretensão, placidez e esmero

Inteiramente segura de si, Dona 
Lucilia não acompanhava o frene-

À medida que  
a nova mentalidade 
se difundia,  
os que permaneciam 
fiéis às tradições  
iam sendo  
postos de lado

À esquerda, damas da aristocracia paulista participam de uma festa, no tempo da infância de Plinio;  
à direita, militares norte-americanos fotografados durante a ceia de Ação de Graças, no ano 1918
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1 Período compreendido entre a Primeira e a 
Segunda Guerra Mundial.

2 Expressão francesa que significa aproxi-
madamente “à moda de rapazote”.
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Dona Lucilia 
manteve-se fiel 
à antiga placidez 
paulista, em meio 
a um mundo que 
aderia cada vez mais 
à agitação moderna

Dona Lucilia  
um mês antes de sua morte, aos  

noventa e um anos de idade

si, as aflições, o espírito competiti-
vo e os sustos tão comuns entre as 
senhoras e moças de seu tempo, que 
se deixavam influenciar pela onda 
hollywoodiana.

O que restava de pomposo 
no teor de vida de então ain-
da exigia o comparecimento 
a bailes em elegantes e dis-
tintos trajes, inspirados em 
geral nos modelos france-
ses. Revistas de Paris, as-
sinadas pelas senhoras da 
alta sociedade paulista, tra-
ziam fotografias das mais 
recentes e finas toilettes fe-
mininas. Qual devia ser a 
cor da seda do vestido para 
se harmonizar com certo pen-
teado; como devia ser a com-
binação do chapéu com os sa-
patos e a bolsa; que joias esta-
vam mais adequadas a determina-
do traje, tudo era meticulosamente 
analisado e discutido pelas leitoras, 
tendo em vista as reuniões sociais. 
Com frequência as senhoras man-
davam executar seus projetos numa 
grande casa especializada, La Sai-
son, muito bem decorada ao gos-
to francês. A proprietária, Madame 
Françoise, brasileiramente chama-
da de Dona Francisquinha, ou suas 
auxiliares, costumavam ir às casas 
das clientes para levar amostras de 
tecidos, tirar as medidas e fazer as 
provas.

Dona Lucilia, sem fugir à regra, 
igualmente se esmerava em compor 
e desenhar seus vestidos, comprar 
o tecido e exigir a perfeita confec-
ção de seus trajes. Participava tam-
bém das animadas conversas sobre 
tais temas. No entanto, nunca se dei-
xava tomar pela agitação suscitada 
pelo assunto.

Quando chegava o dia de algu-
ma festa, uma expectativa ardente 
tomava a maior parte das senhoras. 
Dona Lucilia estava preparada com 
tanto apuro quanto as outras. Cer-
ta de seu bom gosto, mas sem a me-

nor pretensão, denotava aquela tran-
quilidade e serenidade que nunca a 
abandonavam.

Afirmando-se desse modo, man-
tinha-se fiel à antiga placidez paulis-
ta, em meio a um mundo que ia ade-
rindo cada vez mais à agitação da 
vida moderna.

Fidelidade, mesmo ao preço  
do isolamento

A admirável coerência de Dona 
Lucilia custou-lhe, no entanto, 

um terrível tributo, que ela su-
portou com a firme resignação 
própria a uma alma católica: o 
isolamento.

À medida que a nova men-
talidade se difundia por toda 
parte, os que permaneciam 
fiéis às tradições e ao modo 
de ser do passado iam sen-
do postos de lado, caindo so-
bre eles a dura pena do ostra-
cismo. Suas conversas, ou-
trora apreciadas como atraen-

tes, já não mais interessavam. 
Suas atitudes cerimoniosas não 

condiziam com os padrões ditos 
modernos. Só o engraçado, o ex-

citante, o espontâneo, tinham direi-
to de cidadania.

Foi quando esses ventos de mudan-
ça sopravam mais fortes que Dona Lu-
cilia viu seus filhos atingirem a ado-
lescência, fase tão delicada na vida 
de uma pessoa, na qual tudo se pode 
ganhar ou perder. Para  Rosée, já com 
doze anos, havia ainda a vantagem de 
ser educada no ambiente doméstico. 
Quanto a Plinio, pelo contrário, apro-
ximava-se inevitavelmente o dia em 
que teria de frequentar algum colé-
gio. Tendo recebido elevada educação, 
era necessário que enfrentasse agora a 
luta contra o respeito humano. Auxílio 
do Céu nunca lhe faltaria, nem as fer-
vorosas orações de sua mãe.

No entanto, quantas apreensões 
sofreu o coração de Dona Lucilia! ²

Extraído, com pequenas  
adaptações, de: Dona Lucilia.  

Città del Vaticano-São Paulo: LEV;  
Lumen Sapientiæ, 2013, p.226-231
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Espanha – Como já é tradição, membros e cooperadores dos Arautos oriundos de diversas cidades do país se 
reuniram no dia 18 de dezembro em Saragoça, para agradecer à Virgem do Pilar, com uma Missa e oferenda de 

flores, a maternal proteção recebida ao longo do ano.
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Colômbia – Membros da Escola de Carabineiros participaram de uma Eucaristia celebrada na Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima, em Tocancipá (esquerda). Nesse mesmo município, mais de quatrocentos funcionários 

acompanharam a Imagem Peregrina durante sua visita às instalações de uma conhecida produtora de flores (direita).

Fo
to

s:
 M

at
hi

as
 A

lv
ar

ez

Paraguai – No dia 21 de novembro houve uma solene cerimônia de consagração a Maria Santíssima na Igreja de 
Nossa Senhora do Bom Conselho, em Ypacaraí (esquerda). E, durante o período de Advento, concertos natalinos 

foram realizados em concorridos logradouros, como o Shopping Paseo de la Galeria (direita).
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Portugal – Nos dias 4 e 5 de dezembro, foram celebradas Eucaristias em homenagem ao Menino Jesus nas 
Igrejas de São Tiago, em Bragança (esquerda), e de São Francisco, em Guimarães (centro e direita). A primeira 

foi presidida por Dom José Manuel Garcia Cordeiro (esquerda), recentemente nomeado Arcebispo Primaz.
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México – Por ocasião da Solenidade da Imaculada Conceição, cerca de cem pessoas se consagraram a Maria 
Santíssima na Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Zacamulpa (esquerda). Dias depois, outro conjunto de 

fiéis renovou sua consagração durante uma solene Adoração Eucarística realizada na Catedral Metropolitana (direita).
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Moçambique – Mais de cento e cinquenta fiéis receberam o Sacramento da Crisma na Comunidade São José, 
em Matola, durante cerimônias presididas nos dias 18 e 19 de dezembro pelo Núncio Apostólico, Dom Piergiorgio 

Bertoldi (esquerda), e pelo Arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, OFMCap (centro e direita).
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Salvador – Para comemorar o Dia do Marinheiro, o comando do 2º Distrito Naval da Marinha Brasileira promoveu a 
celebração de uma Santa Missa na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Ela foi presidida por Dom Dorival 

Souza Barreto Júnior, Bispo Auxiliar de Salvador. Membros dos Arautos do Evangelho auxiliaram no cerimonial. 
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Brasília – Alunos do Colégio Arautos do Evangelho de Cotia (SP) viajaram à capital do país para participar da 
cantata natalina organizada pelo Presidente da República no Palácio da Alvorada (esquerda), e solenizar a Missa de 

Natal celebrada pelo Núncio Apostólico, Dom Giambattista Diquattro, no Supremo Tribunal de Justiça (direita).
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Cuiabá – A Missa e cerimônia em honra a Nossa Senhora de Fátima realizadas no dia 4 de dezembro na catedral 
metropolitana de Cuiabá, por ocasião da comunhão reparadora do primeiro sábado (esquerda), foram seguidas por 

uma concorrida apresentação de cânticos em honra ao Menino Jesus (direita).



Fevereiro 2022 · Arautos do Evangelho      43

Le
an

dr
o 

S
ou

za

Fortaleza – No dia 27 de novembro, cento e oitenta pessoas se consagraram a Jesus por meio de Maria, durante 
uma solene Missa celebrada na catedral metropolitana pelo Pe. Lourenço Ferronatto, EP. O curso preparatório, de 

várias semanas de duração, constou de aulas online e presenciais.
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Brasil – Durante as férias, estudantes do Colégio Arautos do Evangelho de Mairiporã (SP) homenagearam o Divino 
Infante com apresentações musicais em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas fotos, 

concertos realizados na casa dos Arautos de Joinville (esquerda), e na catedral de Itapetininga (direita).
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Nova Friburgo (RJ) – Entre as numerosas atividades desenvolvidas no mês de dezembro pelo setor feminino dessa 
cidade fluminense, destacam-se a cantata natalina realizada na Praça Governador Portela, de Duas Barras (esquerda), 

e a visita ao Núcleo de Atenção à Terceira Idade de Cordeiro, conduzindo uma imagem do Menino Deus (direita).
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Mais de mil atos antirreligiosos 
na França em 2021

Segundo o ministro do Interior da 
França, Gérald Darmanin, os meses 
de janeiro a outubro de 2021 registra-
ram cerca de mil e quatrocentos atos 
antirreligiosos em seu país, desde in-
sultos até vandalismo. Apesar de ter 
havido um declínio se comparados 
com o ano de 2019, os números ain-
da são elevados, sobretudo em rela-
ção ao Cristianismo, contra o qual fo-
ram cometidos 686 ataques.

E a violência continua. No dia 8 
de dezembro, Solenidade da Ima-
culada Conceição, alguns fiéis que 
participavam de uma procissão en-
tre duas igrejas, na cidade de Nan-
terre, foram agredidos verbalmen-
te e ameaçados por várias pessoas. 
O ministro do Interior recomendou 
à diocese que denuncie o aconteci-
do, declarando que ameaças de mor-
te são completamente inaceitáveis.

 simbolizada através de imagens que 
permaneceram intactas após a ocor-
rência de algum cataclismo.

Desta vez o fato ocorreu com uma 
estátua de Nossa Senhora com o Me-
nino Jesus nos braços, localizada na 
área externa da Igreja da Ressurrei-
ção na cidade de Dawson Springs, 
em Kentucky, Estados Unidos. O 
templo foi destruído devido à passa-
gem de um tornado, mas a imagem 
permaneceu de pé, sofrendo apenas 
pequenas avarias.

Entre os dias 10 e 11 de dezembro 
de 2021, pelo menos trinta e sete tor-
nados atingiram vários estados ame-
ricanos, entre os quais Kentucky, que 
foi golpeado por pelo menos quatro 
deles, deixando dezenas de falecidos, 
desaparecidos e milhares de edifica-
ções perdidas.

Descoberta uma sinagoga  
do tempo de Cristo em Magdala

Em 2009 havia sido encontrada, 
nas terras de Santa Maria Madalena, 
as ruínas de uma sinagoga dos tem-
pos de Jesus. Em dezembro de 2021, 
a Autoridade de Antiguidades de Is-
rael deu a conhecer a descoberta de 
outra sinagoga a apenas cento e ses-
senta metros daquela, datada do mes-
mo período. Ambas parecem ter so-
frido os efeitos da guerra, sobretudo 
por ocasião da destruição de Jerusa-
lém pelos romanos, no ano 70 d.C.

A cidade de Magdala encontrava-
-se aos pés do Monte Arbel, às mar-
gens do Mar da Galileia, caminho na-
tural de Nazaré a Cafarnaum, o que 
leva a crer, pelos relatos bíblicos, que 
Jesus visitou essas sinagogas com 
seus discípulos.

Encontrado anel da era romana 
com efígie do Bom Pastor

A figura do Bom Pastor, uma das 
mais remotas representações artís-
ticas de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, é com frequência associada às 
catacumbas romanas dos primei-
ros anos da era cristã. Agora, porém, 

ela  apareceu num tesouro encontra-
do por mergulhadores da Autorida-
de de Antiguidades de Israel na costa 
mediterrânea deste país, proveniente 
de dois naufrágios ocorridos perto do 
antigo porto de Cesareia, um deles no 
século III.

Entre o material retirado das águas 
estava um grosso anel de ouro da era 
romana com uma pedra verde em for-
mato octogonal. No centro da joia 
vê-se claramente a efígie de um jo-
vem pastor carregando uma ovelha 
nos ombros, características típicas da 
mencionada representação do Reden-
tor. A Autoridade de Antiguidades de 
Israel reconheceu ser este um símbo-
lo de salvação, bem como de um tes-
temunho da fé em Jesus Cristo. O de-
partamento numismático da insti-
tuição afirmou ainda que se trata de 
uma descoberta excepcional, a qual 
revela o crescimento do Cristianismo 
no século III.
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Imagem de Maria Santíssima 
permanece intacta após 
passagem de tornado

O mundo tem sido assolado por 
inúmeras catástrofes naturais nos 
últimos meses, e a Santíssima Vir-
gem parece ter querido manifestar 
sua ação protetora em muitas delas, 

Odetinha é declarada Venerável

No mês de novembro foram reco-
nhecidas as virtudes heroicas de Odet-
te Vidal Cardoso – conhecida carinho-
samente por Odetinha –, que agora re-
cebe o título de Venerável, avançando 
assim mais um passo em seu processo 
de canonização. Odetinha poderá vir a 
ser a primeira santa carioca.

Nascida em 15 de setembro de 
1930, no Rio de Janeiro, foi um lírio de 
inocência e faleceu com apenas nove 
anos, em 25 de novembro de 1939, ví-
tima de paratifo. Desde os quatro anos 
tinha colóquios íntimos com Jesus Sa-
cramentado, por quem nutria enorme 
devoção, tendo feito sua Primeira Co-
munhão em 15 de agosto de 1937, aos 
sete anos. 
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Lançada biografia  
de Bento XVI em português
Fundação Vaticana Joseph Rat-
zinger-Bento XVI promoveu, 

no início de dezembro, a apresenta-
ção do livro Benedetto XVI. Una 
vita, biografia do Papa Emérito 

escrita por Peter Seewald.
Passados poucos dias, em 

12 de dezembro, Bento XVI re-

cebeu das mãos de Mons. Antônio 
Luiz Catelan Ferreira, recém-no-
meado Bispo Auxiliar do Rio de Ja-
neiro, membro da Comissão Teoló-
gica Internacional e secretário da 
Sociedade Ratzinger do Brasil, uma 
edição de sua biografia em portu-
guês.

O processo de beatificação de Ode-
tinha foi iniciado em janeiro de 2013 e, 
desde então, os restos da menina estão 
expostos à devoção popular na Basíli-
ca da Imaculada Conceição, na capital 
fluminense.

Assassinado um catequista 
católico em Moçambique

No dia 15 de dezembro, enquan-
to se dirigia com sua esposa e filhos 
para um campo agrícola na região de 
Cabo Delgado, norte de Moçambi-
que, Matias Buscam, um catequista 
católico, foi abordado por terroristas 
muçulmanos, que o degolaram cruel-
mente. Os assassinos ainda obriga-
ram a esposa a carregar a cabeça do 
marido, a fim de apresentá-la às auto-
ridades com a mensagem: “Nós ainda 
estamos aqui”.

O Administrador Apostólico da 
Diocese de Pemba, Dom António Ju-
liasse Ferreira Sandramo, manifestou 
grande preocupação com o aumento 
de ataques terroristas em sua jurisdi-
ção, afirmando que há muita insegu-
rança, apesar da presença de militares 
estrangeiros na região. Desde outubro 
de 2017, mais de três mil pessoas fo-
ram mortas em ataques armados.

Estudiosos tentam recriar 
som dos sinos medievais da 
Basílica da Natividade

A música que se tocava, há quase 
oitocentos anos, no local onde  Nosso 
Senhor Jesus Cristo nasceu pode 
voltar a ressoar em nossos dias. As-
sim esperam investigadores de uni-
versidades europeias que estudam 
os sinos medievais da Basílica da 

Natividade, com o intuito de fundir 
cópias funcionais.

David Catalunya, investigador das 
Universidades de Oxford e de Würz-
burg e diretor do projeto, explica que 
no século XIII, às vésperas da ocu-
pação muçulmana da Terra Santa, os 
cruzados que se encontravam na ci-
dade de Belém enterraram os treze si-
nos de bronze do templo a fim de sal-
vá-los da destruição.

Segundo o Pe. Stephane, liturgista 
da Custódia Franciscana da Terra San-
ta, os sinos foram descobertos a prin-
cípios do século XX, junto com os 222 
tubos de cobre do órgão medieval da 
igreja de Belém, durante uma obra de 
reparação do edifício. Os sinos forma-
vam parte de um carrilhão que acom-
panhava os cantos dos fiéis nas cele-
brações ali realizadas.



Onde vou morar?
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História para crianças... ou adultos cHeios de fé?

Desolado, Manuelino buscou socorro diante de uma imagem 
do Sagrado Coração de Jesus. Nada em sua vida dava certo… 
Com as mãos no rosto, chorava copiosamente, até que 
alguém lhe tocou no ombro.

ra uma vez um homem po-
bre e aflito, que se chama-
va Manuelino. Andava 
por aqui, lá e acolá, muito 

preocupado. O que lhe causava tanta 
inquietação? O coitado não tinha onde 
morar e procurava uma casa em que 
pudesse residir.

O grande problema estava em sua 
falta de recursos; não havia um tos-
tão em seu bolso maltrapilho e fura-
do. Se queria encontrar uma solução 
para sua vida, precisava oferecer-se 
para algum trabalho. E não perdeu 
tempo em fazê-lo.

Perambulando pelas ruas, encon-
trou um magnífico palacete e pen-

sou: “Por ser um local tão grande, tal-
vez precisem de um funcionário para 
a limpeza”.

— Toc, toc, toc! 
— Quem é? – perguntou o por-

teiro.
— Vim pedir trabalho nesta casa – 

respondeu Manuelino.
— Hum… Espere, vou chamar a 

governanta.
Passados vários minutos, apareceu 

uma elegante senhora. Olhou curiosa 
para o Manuelino, aparentando boa 
disposição em atendê-lo.

— Posso ajudar em algo?
Tendo ele explicando seu aperto, 

ouviu as seguintes palavras:

— Coitado! Imagino o apuro em 
que você se encontra. Já conto com 
bom número de criados, mas aceito 
seus trabalhos contanto que o mordo-
mo designe para você alguma tarefa.

A gentil dama convidou-o para en-
trar e apresentou-o ao responsável. 
Este, porém, sempre tão bem tratado, 
encheu-se de inveja pela bondade da 
governanta para com o desafortunado. 
Disfarçando sua maldade, retrucou:

— Senhora, aqui já somos muitos. 
Contudo, conheço uma casa que ne-
cessita de empregados. 

Anotou o endereço num papelzi-
nho e o deu para o visitante. A gover-
nanta, mais aliviada, desejou-lhe boa 
sorte e deixou-o seguir seu caminho. 
Os dados, porém, eram falsos; con-
duziram-no a um bairro desabitado, 
onde só havia mato… Manuelino en-
tendeu a artimanha e resolveu não re-
correr novamente à amabilidade da-
quela dama. 

Partiu o desventurado, disposto a 
fazer uma nova tentativa.

No caminho de volta, encontrou 
uma hípica em cujo frontispício ha-
via o seguinte cartaz: “Estamos con-
tratando”. Prontificou-se e foi acei-
to. Seu ofício seria limpar os cavalos, 
dar-lhes alimento e cuidar deles du-
rante os passeios. Teria uma choupa-
na próxima aos animais, onde pode-
ria se alojar.

Logo de manhã, tudo parecia estar indo bastante bem; contudo,  
quando soltou os cavalos, eles desembestaram
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Logo de manhã iniciou a limpeza 
pedida, e parecia estar se dando bas-
tante bem no serviço. Contudo, quan-
do soltou os equinos, todos desem-
bestaram. A entrada da hípica estava 
aberta e muitos saíram por ali, o que 
resultou num esforço tremendo para 
recuperá-los. Sete horas se passaram 
até recolhê-los nos estábulos. O pro-
prietário, furioso, despediu Manueli-
no sem pagar um centavo sequer.

Partiu o desventurado, disposto a 
fazer uma nova tentativa.

Viu uma renomada loja de qua-
dros. Seu dono pintava paisagens 
primorosas sob encomenda. Como 
eram muitos os fregueses, passava 
noites e dias trabalhando, e precisa-
va do auxílio de alguém para enca-
minhar suas obras aos compradores.

O pobre homem pôs-se à disposi-
ção para servir o artista, que o acei-
tou de bom grado. Am-
bos dividiriam o teto 
e comeriam à mes-
ma mesa, a fim de o 
ajudante estar a todo 
momento ao lado do 
patrão, pronto para 
auxiliá-lo.

Contudo, ao fim do pri-
meiro mês acumulavam-
-se muitas reclamações dos 
clientes: os quadros que ha-
viam chegado não eram os 
pedidos. Cansado pelas ma-
drugadas em claro, Manuelino ti-
nha confundido a maioria dos des-
tinatários, trocando as mercadorias.

O pintor se apiedou do miserável, 
mas, ciente do ditado “muito ajuda 
quem não atrapalha”, demitiu-o logo.

Partiu o desventurado, disposto a 
fazer uma nova tentativa.

Desta vez, Manuelino decidiu se 
encomendar ao auxílio celeste. Era 
um homem humilde e cheio de es-
perança na intervenção divina. En-
quanto caminhava e rezava, depa-
rou-se com um mosteiro. Uma ideia 
então lhe veio: “E se eu me tornar 
religioso?”

Bateu à porta do majestoso edi-
fício e narrou ao abade, com toda a 
franqueza, o infortúnio de que era 
objeto. O monge sentiu pena. Não 
podia aceitar alguém sem vocação, 
mas, para ajudá-lo, permitiu que 
morasse por algum tempo com eles.

Encarregou um dos frades de 
instruí-lo a respeito dos re-
gulamentos da comunida-
de. Manuelino, porém, não 
se encaixava no silêncio, nem 
nos horários, nem na discipli-
na monacal. Conversava mes-
mo nos momentos de maior 
recolhimento. Numa oca-
sião, interessando-se pelos 
sinos, começou a tocá-los; 
os monges acorreram e en-
contraram o pobre divertin-
do-se com as badaladas do 
carrilhão…

Após outras atitudes se-
melhantes, o abade teve 
de mandá-lo embora do mostei-

ro. Antes de o coitado partir, deu-
-lhe uma paternal bênção, que Ma-
nuelino recebeu aos prantos, e 
aconselhou-lhe:

— Meu filho, vá à igreja e reze 
diante do Sagrado Coração de 
Jesus. Estou certo de que Ele o 

ajudará!
Agradecido, mas desolado, 

para lá se dirigiu a fim de pe-
dir socorro:

— Meu bom Salvador, 
vede em que angústia me 

encontro! Sou inútil, 
para nada sirvo. Faço 
tudo errado e, por 
isso, todos me rejei-
tam. Não tenho casa, 

nem meios de susten-
tar-me. Abandonar-me-eis Vós tam-
bém? Tende piedade de mim, Senhor, 
pois já não vejo saída em minha la-
mentável situação.

Com as mãos no rosto, Manueli-
no chorava copiosamente diante da 
imagem. Passado um longo tempo, 
sentiu alguém lhe tocar no ombro. 

Enxugou as lágrimas e fitou a está-
tua: estava viva! 

Transbordante de bondade, Jesus 
lhe disse:

— Manuelino, meu filho, não 
te atormentes. Tudo isso aconteceu 
para que Eu pudesse te conceder uma 
enorme graça. Vês minha destra? Ela 
te chama. Vê agora minha mão es-
querda: ela te mostra para onde Eu te 
convido. Os sofrimentos pelos quais 
passaste e a confiança que deposi-
taste em Mim conquistaram do meu 
amor a entrada neste santuário di-
vino. Queres viver aqui para todo o 
sempre? 

— Sim, Senhor! Essa será minha 
morada eternamente!

— Então, meu filho, vem!
E, segurando-o com sua mão di-

reita, o Divino Salvador introduziu 
Manuelino em seu Sagrado Coração.

Deus permite que passemos por 
tribulações, mas sempre com o intuito 
de que resultem em bem maiores. Ja-
mais deixemos de confiar na bonda-
de de Jesus! No fim receberemos mui-
to mais do que havíamos perdido. ²

“Meu filho, não te atormentes! Tudo isso 
aconteceu para que Eu pudesse  
conceder-te uma enorme graça”
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Os santOs de cada dia  _________________________ FevereirO

1. São Sigisberto III, rei (†656). Fi-
lho do rei merovíngio Dagober-
to I. Construiu perto de Metz os 
mosteiros de Cugnon, Stavelot- 
Malmédy e São Martinho. Distri-
buiu largamente esmolas às igre-
jas e aos pobres. Morreu em Metz, 
França, aos vinte e seis anos.

2. Festa da Apresentação do 
Senhor.

Santa Catarina de Ricci, vir-
gem (†1590). Religiosa dominica-
na. Viveu misticamente a Paixão 
de Cristo e recebeu os estigmas. 
Manteve correspondência com 
São Filipe Néri, São Carlos Bor-
romeu e Santa Maria Madalena 
de Pazzi.

3. São Brás, Bispo e mártir (†c. 320 
Sebaste - atual Turquia).

Santo Oscar, Bispo (†865 Bre-
men - Alemanha).

Santa Vereburga, abadessa 
(†c. 700). Ingressou no mosteiro 
de Ely, Inglaterra, do qual foi aba-
dessa. Fundou depois vários ou-
tros mosteiros.

4. São Nicolau Studita, monge 
(†868). Abade do Mosteiro de 
Studion, em Constantinopla, hoje 
Istambul, Turquia. Foi exilado vá-
rias vezes por defender o culto às 
imagens.

5. Santa Águeda, virgem e mártir 
(†c. 251 Catânia - Itália).

São Sabas o Jovem, 
monge (†995). Com seu 
irmão, São Macário, propagou 
incansavelmente a vida 
cenobítica nas regiões da 
Calábria e da Lucânia, Itália.

6. V Domingo do Tempo Comum. 
São Paulo Miki e companhei-

ros, mártires (†1597 Nagasaki -  
Japão).

São Gastão, Bispo (†c. 540). 
Enviado por São Remígio, 
Bispo de Reims, para Arras, 
França, catequizou o Rei Clóvis, 
restabeleceu a igreja local e a 
dirigiu durante cerca de quarenta 
anos.

7. Beata Rosália Rendu, virgem 
(†1856). Religiosa das Filhas da 
Caridade, trabalhou no subúrbio 
mais pobre de Paris, visitando as 
casas dos necessitados. Incenti-
vou muitos jovens ricos à prática 
da caridade.

8. São Jerônimo Emiliani, 
presbítero (†1537 Somasca -  
Itália). 

Santa Josefina Bakhita, vir-
gem (†1947 Schio - Itália).

Santa Cointa, mártir (†249). 
Durante a perseguição do impe-
rador Décio, em Alexandria, Egi-
to, negou-se a oferecer incenso 

aos deuses. Foi atada a um cava-
lo, arrastada pelas ruas e depois 
lapidada.

9. São Marão, eremita (†c. 423). 
Eremita consagrado à oração e a 
rigorosas penitências num monte 
próximo da atual Alepo, Síria. 
Próximo ao seu sepulcro foi 
edificado um célebre mosteiro, 
no qual posteriormente teve 
origem a comunidade cristã 
denominada maronita.

10. Santa Escolástica, virgem 
(†c. 547 Monte Cassino -  
Itália).

Beato Aloísio Stepinac, Bis-
po (†1960). Encarcerado duran-
te longo tempo por sua fidelida-
de à Igreja, morreu consumido 
pela doença e pelas privações em 
Krašić, Croácia.

11. Nossa Senhora de Lourdes.
Santa Soter, virgem e 

mártir (†c. 304). Parente de 
Santo Ambrósio, preferiu a 
Fé à nobreza familiar e às 
honras humanas. Recusando-
se a obedecer à ordem de imolar 
aos ídolos, foi torturada e 
decapitada. 

12. São Ludano, peregrino (†1202). 
Natural da Escócia, filho do prín-
cipe Hildebold, dedicou-se ao ser-
viço dos doentes e construiu hos-
pitais e orfanatos. Morreu em 
Northeim, Alemanha, quando ia 
em peregrinação às basílicas dos 
Apóstolos.

13. VI Domingo do Tempo 
Comum. 

Beata Eustóquia Bellini, 
virgem (†1469). Religiosa da 
Ordem Beneditina em Pádua, 
a qual por permissão divina 
foi atormentada pelo demônio 
durante toda a vida. 

Apresentação de Nosso Senhor -  
Museu Nacional de Arte da 

Catalunha, Barcelona
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Os santOs de cada dia  _________________________ FevereirO
14. São Cirilo, monge (†869 Roma), 

e São Metódio, Bispo (†885 
Velehrad - República Checa).

Santo Antonino, abade 
(†c. 830). Monge da Abadia bene-
ditina de Monte Cassino. Quando 
ela foi destruída pelos lombardos, 
recolheu-se a uma vida solitária 
perto de Sorrento.

15. Santos Faustino e Jovita, már-
tires (†data inc.). Irmãos nasci-
dos em nobre família de Brés-
cia, Itália. Receberam a palma do 
martírio no tempo do imperador 
Adriano. 

16. Beata Filipa Mareri, virgem 
(†1236). De origem nobre, aban-
donou as riquezas e faustos do 
mundo, passando a morar numa 
propriedade da sua família em 
Borgo San Pietro, Itália, segundo 
o modelo de vida de Santa Clara.

17. Sete Santos Fundadores dos 
Servitas (†c. 1262-1310 Monte 
Senário, perto de Florença -  
Itália). 

São Pedro Yu Chŏng-nyul, 
mártir (†1866). Pai de família que, 
preso quando lia o Evangelho aos 
fiéis na casa de um catequista, foi 
açoitado até a morte, em Pyong-
yang, na atual Coreia do Norte.

18. São Teotônio, presbítero 
(†c. 1162). Após duas peregrina-
ções à Terra Santa, fundou em 
Coimbra, Portugal, a Congrega-
ção dos Cônegos Regrantes da 
Santa Cruz.

19. Beato Conrado Confalonieri, 
leigo (†1351). Nobre italiano vol-
tado para os prazeres da vida até 
que, durante uma caçada, man-
dou pôr fogo num bosque, no qual 
morreu queimado um menino. 
Fortemente abalado por esse fato, 
converteu-se. Sua esposa se tor-

nou freira clarissa e ele fez-se ter-
ciário franciscano. 

20. VII Domingo do Tempo 
Comum.

São Serapião, mártir (†c. 248). 
Teve de suportar cruéis suplícios 
e depois foi precipitado do alto de 
sua própria casa, em Alexandria, 
Egito. 

21. São Pedro Damião, Bispo e 
Doutor da Igreja (†1072 Faenza -  
Itália).

São Germano, abade (†c. 667). 
Morreu assassinado por um gru-
po de bandidos, no mosteiro de 
Grandval, Suíça.

22. Festa da Cátedra de São Pedro, 
Apóstolo.

Santa Margarida de Corto-
na, penitente (†1297). Conster-
nada pela trágica morte do no-
bre com o qual mantinha um 
relacionamento pecaminoso, ar-
rependeu-se da vida que leva-
ra e, depois de muitas provas, 
foi admitida na Ordem Terceira 
Franciscana.

23. São Policarpo, Bispo e mártir 
(†c. 155 Esmirna - atual Turquia).

Santa Milburga, virgem (†c. 
722). Filha do Rei Merewald de 
Mercia, na atual Inglaterra. Aban-
donou as riquezas mundanas, 
abraçou a vida religiosa e fundou 
o mosteiro de Wenlock, do qual 
foi abadessa.

24. Beato Marcos de Marconi, ere-
mita (†1510). Religioso da Ordem 
dos Eremitas de São Jerônimo, 
em Mântua, Itália, levou vida de 
estudo, oração e mortificações.

25. Beato Sebastião Aparício, reli-
gioso (†1600). Nascido na Espa-
nha, emigrou para o México, onde 
acumulou uma grande fortuna. 
Abandonou tudo para ingressar 

na Ordem dos Frades Menores, na 
qual morreu quase centenário.

26. Santa Paula de São José Cala-
sanz, virgem (†1889). Fundado-
ra do Instituto das Filhas de Ma-
ria das Escolas Pias, em Figueras, 
Espanha. Tinha como lema: pie-
dade e letras.

27. VIII Domingo do Tempo 
Comum.

São Gregório de Narek, mon-
ge e Doutor da Igreja (†c. 1005). 
Evangelizador dos armênios, ilus-
tre pela doutrina, escritos e ciên-
cia mística.

28. Santas Marana e Cira, virgens 
(†séc. V). Viveram em silêncio 
num estreito recinto de um lugar 
ermo da Bereia, Síria, expostas 
às intempéries, recebendo os ali-
mentos através de uma janela.

São Brás - Museu da Igreja 
Colegiada de Santa Maria,  

Calatayud (Espanha)
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Enquanto  
o rei dorme…

N
Ir. Adriana María Sánchez García, EP
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A vigilância é uma nota característica do instinto protetor e 
materno das leoas, que as torna tão violentas na defesa quanto 
no ataque. Entretanto, em tudo elas se mostram submissas ao 
rei da selva, pondo suas capacidades a serviço da alcateia.

as savanas da longín-
qua África, há um se-
nhor mais poderoso que 
o leão: o silêncio. Em 

meio aos combates pela sobrevivên-
cia animal, ele reina não como um ti-
rano, mas suavemente, propiciando o 
ambiente ideal para as mais intrépi-
das atuações.

Nesse cenário misterioso e arris-
cado, muitos julgam erroneamente 
que todo o mérito da soberania dos 
leões em relação aos outros animais 
deve-se ao rei da selva que, com sua 
juba e robusta compleição, impõe te-
mor reverencial a todos quantos dele 
se aproximam. Poucos, entretanto, 
valorizam uma heroína discreta e 
silenciosa… 

Com efeito, recaem sobre as leoas 
as tarefas mais importantes na alca-
teia. São elas que decidem a admis-
são de novos leões ao bando, zelan-
do pela “tradição” da linhagem, para 
que não se infiltrem elementos in-
desejados. Dotadas de forte  instinto 

familiar, compete a elas o cuidado 
da prole, tarefa na qual as leoas de 
um mesmo grupo apoiam-se mui-
to, a fim de não perder o controle 
que exercem. Possuem também um 
como que senso de propriedade, que 
as leva a não aceitar intromissões em 
seu território.

Por fim, cabe a elas obter o ali-
mento diário. A vigilância é uma 
das notas características do seu ins-
tinto protetor e materno, que as tor-
na tão violentas na defesa quanto no 
ataque.

Antes de sair para a caça, elas dei-
xam os filhotes aos cuidados das 
leoas mais jovens, ainda inaptas para 
essa árdua tarefa. Enquanto algumas 
ficam de atalaia, à espreita de qual-
quer perigo e prontas a prestarem o 
serviço que seja necessário, duas cer-
cam a presa para atacá-la no momen-
to exato. Tudo é medido e calculado, 
com uma perfeição própria ao instin-
to quase inerrante do animal, certa-
mente menos atingido que o huma-

no pelos efeitos do pecado original. 
Com segurança e precisão, elas se ati-
ram sobre a presa e a matam, sem ti-
tubear. Uma vez cumprido o objetivo 
com tanta eficácia e dedicação, arras-
tam o cadáver até seu território.

Em tudo, porém, as leoas mos-
tram-se verdadeiras servidoras, pon-
do suas capacidades a serviço do rei 
da selva, sem querer tomar a prima-
zia. Dir-se-ia que, tendo se esforça-
do na caça, elas possuiriam todo o 
direito sobre a presa, podendo logo 
se alimentar à vontade. Entretanto, 
as leoas não se impõem. Cientes do 
seu papel, caçam com despretensão e 
nada comem de sua “conquista” até 
que o leão tenha satisfeito seu apeti-
te e se retirado. 

A natureza, afirma São Boaven-
tura, é como um livro pelo qual po-
demos chegar até Deus pois, tendo 
sido criada por Ele, necessariamente 
O reflete, assim como aos seus. Des-
se modo, podemos comparar a leoa à 
“mulher forte” (Eclo 26, 2), ou seja, 
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a dama autenticamente católica, tão 
elogiada nas Escrituras. 

Ninguém ignora que “da mulher 
nasceu o princípio do pecado, e é 
por causa dela que todos morremos” 
(Eclo 25, 33), desde que Eva comeu 
o fruto proibido no Paraíso Terres-
tre. Entretanto, foi por meio de uma 
Mulher – Maria Santíssima – que 
Nosso Senhor Jesus Cristo Se en-
carnou para trazer aos homens a sal-
vação. Destinada a esmagar eterna-
mente a cabeça da Serpente (cf. Gn 
3, 15), Nossa Senhora tornou-Se o 
modelo para todas aquelas que de-
sejam trilhar o caminho da virtu-
de, particularmente quando invoca-
da como Acies Ordinata: “terrível 
como um exército em ordem de ba-
talha” (Ct 6, 10). 

Erra quem pensa que a luta com-
pete apenas ao sexo masculino pois, 
para vencer os obstáculos pelos quais 
todos passam neste vale de lágrimas, 
é indispensável que homens e mulhe-
res batalhem juntos e com varonili-
dade de alma. A História testemunha 
a heroicidade de mulheres que se le-
vantaram contra o mal no seu tempo, 
ora prefigurando a Santíssima Vir-
gem, ora A imitando. No Antigo Tes-
tamento, mais de uma vez o povo ju-

deu foi libertado dos seus inimigos 
pelas mãos de uma mulher, tal como 
ocorreu com Judite, Débora e Jael; 
em épocas mais recentes, encontra-
mos incontáveis exemplos de damas 
verdadeiramente guerreiras porque 
católicas, e vice-versa, como San-
ta Joana d’Arc ou Santa Teresa de 
Jesus.

Desde o princípio Deus criou a 
mulher para ser a “ajuda adequada” 
(cf. Gn 2, 20) do varão. E São Paulo 
revelou o altíssimo significado ocul-
to em tal conduta: “As mulheres se-
jam submissas a seus maridos, como 
ao Senhor, porque o marido é cabeça 
da mulher, como Cristo é cabeça da 
Igreja, seu Corpo, do qual Ele é o Sal-
vador” (Ef 5, 22-23).

A mulher virtuosa, cujo valor supe-
ra o das pérolas, não só “trabalha de 
mãos alegres” (Pr 31, 13) e “abre a sua 
mão para o necessitado” (Pr 31, 20), 
mas também “cinge os seus rins de 
fortaleza, e fortalece o seu braço” 
(Pr 31, 17), conforme canta o Livro 
dos Provérbios. Assim, à dama católi-
ca cabe demonstrar garra, determina-
ção e firmeza quando se trata de de-
fender os princípios da Fé, à seme-
lhança da leoa, que não vacila quando 
deve atacar! ²
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Nesta página:  
1. leoas com seus 
filhotes, Parque 
Transfronteiriço de 
Kgalagadi (África);  
2. leoa atacando 
um búfalo-africano, 
Parque Nacional de 
Serengeti, Tanzânia;  
3. leoas de 
atalaia; 4. casal 
de leões, Parque 
Transfronteiriço de 
Kgalagadi (África). 
Na página anterior: 
leoa do West Midland 
Safari Park, Bewdley 
(Inglaterra)



MM aria daria do Bom o Bom Sucesso é Rainha no Sucesso é Rainha no 
verdadeiro sentido da palavra. verdadeiro sentido da palavra. 

Tem majestade e, ao mesmo tempo, bon-Tem majestade e, ao mesmo tempo, bon-
dade. É batalhadora e triunfadora. Seu dade. É batalhadora e triunfadora. Seu 
semblante reflete semblante reflete a certeza da vitória.a certeza da vitória.

Plinio Corrêa de OliveiraPlinio Corrêa de Oliveira

Nossa Senhora do Bom Nossa Senhora do Bom 
Sucesso - Casa São Pedro, Sucesso - Casa São Pedro, 
Mairiporã (SP)Mairiporã (SP)


