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EscrEvEm os lEitorEs

Ser corajoSo num mundo 
dominado pelo medo

Há anos recebo a revista Arautos 
do Evangelho e, para mim, cada edi-
ção tornou-se uma pequena bibliote-
ca, com temas sempre interessantes e 
até surpreendentes.

Chamou-me a atenção um artigo 
da edição de dezembro de 2021, no 
qual Dr. Plinio Corrêa de Oliveira ex-
plica o significado da coragem, como 
sendo uma virtude da alma para en-
frentar grandes batalhas. Em um 
mundo dominado pelo medo a ponto 
de anular o senso comum, ele nos ex-
plica como ser corajosos, encarando 
as dificuldades com calma, mas com 
firmeza – certos de que não evitare-
mos os sofrimentos – e, sobretudo, 
pedindo o auxílio de Nosso Senhor, 
que foi o mais corajoso de todos os 
homens, pois somos débeis. Obriga-
da por tão magnífico apostolado, que 
Nossa Senhora os abençoe.

Patricia Navarro González 
Alajuela – Costa Rica

Sempre haverá quem 
defenda a verdade

Emmanuele Brunatto – Perseguin-
do os perseguidores do Padre Pio: 
 admirável história. Desanimador sa-
ber que integrantes da Santa Igreja se 
deixam levar por sentimentos tão ego-
ístas; porém, sempre haverá aqueles 
que lutarão e defenderão a verdade.

Donizete Vieira Coelho 
Via revista.arautos.org

ir. clare crockett: um 
exemplo próximo de nóS

Surpreendente história de nossos 
tempos, vital exemplo para os jovens 
de hoje. Uma moça que se deixou to-

car pela graça do Espírito Santo e mu-
dou totalmente de vida. Como cate-
quista, vejo com meus alunos histó-
rias de Santos que, às vezes, parecem 
muito distantes ou inalcançáveis. Mas 
o exemplo da vida da Ir. Clare está tão 
próximo de nós! Os jovens buscam a 
felicidade e a fama longe de Deus, e a 
Ir. Clare conseguiu felicidade e fama 
aproximando-se de Deus. Que im-
portante modelo de vida para os nos-
sos dias! Muito obrigada aos Arautos 
do Evangelho por nos apresentarem a 
Ir. Clare!

Andrea de Sánchez 
Via revistacatolica.org

o “kintSugi” e a 
reStauração da igreja

Fiquei emocionado ao ler sobre o 
kintsugi, na edição de abril, e aplicar 
à situação atual da nossa Santa Ma-
dre Igreja. Por mais que a “estilhaças-
sem em mil pedaços” – doutrina, tra-
dição, respeito ao sagrado… –, quan-
do Deus, por intermédio de sua Mãe 
Santíssima, aplicar o kintsugi e res-
taurar sua Igreja, ela será ainda mais 
bela, mais luminosa e mais santa do 
que antes!

Victor H. G. Silva 
Via revista.arautos.org

perSpectiva que o mundo 
deSeja ocultar

O Editorial de maio está cheio de 
sabedoria! É fenomenal notar, com 
toda a emoção, como, à medida que 
vão passando os meses, o Editorial 
da revista Arautos do Evangelho nos 
coloca na perspectiva das coisas que 
o demônio, o mundo e a carne que-
rem ocultar-nos!

Muito obrigado, queridos arautos, 
por serem a mão suave da Esposa do 
Divino Espírito Santo para abrir os 
nossos olhos! Deus lhes pague!

Fernando Propatto 
Via revistacatolica.org

oraçõeS peloS arautoS 
na gruta de lourdeS

Sou vosso admirador. Nos últimos 
dias fiz uma peregrinação a Lourdes 
onde, percorrendo várias vezes a Gru-
ta de Massabielle, pensei também em 
vós, Associação Nossa Senhora de Fá-
tima e Arautos do Evangelho, pedin-
do a Maria que vos proteja sob o seu 
manto. Nas intenções de oração por 
numerosos sacerdotes, incluí o nome 
de todos os sacerdotes dos Arautos do 
Evangelho, em particular Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias.

Colaborar convosco e conhecer-
-vos foi uma graça que Maria me deu. 
Lembro sempre de vós em minhas 
orações. Avante!

Gianluca Cervetti 
Roma – Itália

meio límpido para um 
convívio íntimo com deuS

“Porque meu povo se perde por fal-
ta de conhecimento” (Os 4, 6). Ao ler a 
revista Arautos do Evangelho, o leitor 
sente não encontrar apenas luz para 
esclarecer os pontos doutrinários que 
a fraca mente humana ainda insiste 
em manter nas trevas da ignorância e 
do relativismo, mas encontra em suas 
páginas aquilo que o homem constan-
temente deseja: os meios mais límpi-
dos e verdadeiros para chegar ao con-
vívio íntimo com Deus.

Laura Maria 
Via revista.arautos.org

um grande deSpertar

A revista Arautos do Evangelho 
nos traz um grande despertar. Que 
graça enorme a nossa de poder ter 
em mãos artigos tão preciosos como 
O sono do rei, da edição de janei-
ro, para a nossa família estar sempre 
mais perto do Bom Deus e da Vir-
gem Santíssima!

Dailane Santos 
Via revista.arautos.org
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Editorial

risto, arquétipo de sacerdote, elevou o antigo sacerdócio a um patamar inédi-
to. Como Bom Pastor, passou a vida fazendo o bem (cf. At 10, 38); como Pão 
dos Anjos, entregou sua própria carne em Comunhão; como Cordeiro Imacula-

do, ofereceu-Se no Altar da Cruz pela humanidade corrompida; como restaurador dos 
 levitas, expulsou os vendilhões do Templo. Perseguido especialmente pelos pontífices, 
erigiu uma nova ordem sacerdotal, segundo Melquisedec. Sua Paixão foi um supre-
mo ato exorcístico contra a turbamulta ensandecida; sua vida foi a ruína dos iníquos.

“Como o Pai Me enviou, também Eu vos envio” (Jo 20, 21). A fim de perpetuar 
sua obra, Jesus enviou em primeiro lugar os Apóstolos, aqueles que são, pela própria 
etimologia, os enviados. A estes, o Homem-Deus conferiu o Sacramento da Ordem, 
para que não apenas seguissem seu exemplo, como atuassem em sua Pessoa – in per-
sona Christi. Foram ordenados, portanto, a se opor a tudo o que é “anticrístico”.

Há três substantivos que, no vocabulário corrente, designam os ministros ordena-
dos: sacerdote, padre e presbítero.

Sacerdote significa aquele que dá as coisas sagradas – sacra dans. De fato, “sua 
função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados” (Hb 5, 1). Tal sacralização pode 
ser resumida no papel de mediador entre Deus e os homens, seja erguendo oblações 
para o Altíssimo, seja d’Ele recolhendo bênçãos em favor dos fiéis.

Em sentido contrário, os ministros do Anticristo propinam o profano. São “falsos 
cristos” (Mc 13, 22), simoníacos disfarçados de humildes, que desprezam o decoro 
da Liturgia e têm alergia aos Sacramentos.

Padre, por sua vez, vem do latim pater, ou seja, pai. O padre é pai porque gera os 
filhos de Deus pelo Batismo e os educa nas trilhas do Divino Mestre, além de aco-
lher tantos “filhos pródigos” no Sacramento da Reconciliação.

Em contrapartida, “o Anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho” (I Jo 2, 22). 
Como “filhos do diabo” (Jo 8, 44), seus ministros desprezam a família e o que nela 
há de tradição; como nepotistas, protegem os seus, ao passo que, com escândalos, 
afastam os pequeninos do Reino do Céus.

Por fim, o termo grego presbítero significa ancião, não no sentido cronológico, 
mas de maturidade. O presbítero há de ser maduro, quer dizer, sereno, firme, pru-
dente e corajoso. Deve tender à perfeição – ao per-feito –, ou seja, feito até o fim, que 
nada mais é do que a santidade, perfeição da caridade. 

Os hierofantes de Satanás, por sua vez, são eternos adolescentes. Histriônicos, 
traduzem a vida como uma infinda brincadeira. Emasculados, fogem do combate 
como o diabo da cruz. Trepidantes, vivem de impulsos e não de convicções. São pio-
res que covardes, pois não temem o escuro, como as crianças, mas sim a luz…

Em conclusão, os sacerdotes de Cristo são ministros ordenados, não apenas por-
que pertencem à ordem dos clérigos, mas também porque tendem para a restauração 
da ordem sacral, paternal e presbiteral da sociedade. Portanto, “se a Revolução é a 
desordem, a Contra-Revolução é a restauração da ordem” – como definiu Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira –, os sacerdotes de Cristo são também arquétipos da Contra-Re-
volução: são ordenados para ordenar. ²

SacerdoteS de criSto  
e miniStroS do anticriSto

Sagrado Coração 
Eucarístico de 
Jesus - Basílica de 
Nossa Senhora da 
Conceição, Madri

Foto: Eric Salas
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A voz dos PAPAs

O sacerdote, como se costuma dizer com muita razão, é verdadeiramente 
outro Cristo, porque de certo modo ele dá continuidade ao próprio Jesus 

Cristo: “Como o Pai Me enviou, assim também Eu vos envio”.

gênero humano sentiu 
sempre a necessidade de 
ter sacerdotes, ou seja, va-
rões que, pela missão ofi-

cial a eles confiada, fossem media-
dores entre Deus e os homens; va-
rões que, inteiramente consagrados a 
essa mediação, fizessem dela a ocu-
pação de toda a sua vida; varões esco-
lhidos para oferecer a Deus orações 
e sacrifícios em nome da sociedade. 
Esta também, enquanto tal, tem obri-
gação de prestar a Deus culto público 
e social, de reconhecê-Lo como seu 
Supremo Senhor e primeiro princí-
pio; de dirigir-se a Ele como a seu fim 
último, agradecendo-Lhe e procuran-
do torná-Lo propício. […]

Contudo, à esplendorosa luz da Re-
velação Divina, o sacerdote se apre-
senta revestido de uma dignidade in-
comparavelmente maior, prefigura-
da pela misteriosa e venerável figura 
de Melquisedec, sacerdote e rei (cf. Gn 
14, 18), que São Paulo evoca, aludin-
do à pessoa e ao sacerdócio do pró-
prio Jesus Cristo (cf. Hb 5, 10; 6, 20; 
7, 1.10.11.15).

Conforme a magnífica definição 
dada pelo mesmo São Paulo, o sacer-
dote é sem dúvida um homem esco-
lhido entre os homens, mas estabe-
lecido em favor dos homens nas coi-
sas referentes a Deus: sua missão não 
tem por objeto as coisas humanas e 

transitórias, por mais altas e estimá-
veis que pareçam, mas sim as coi-
sas divinas e eternas; coisas que, por 
 ignorância, podem ser objeto de des-
prezo e de zombarias, podem até ser 
combatidas com malícia e furor dia-
bólico – como uma triste experiência 
demonstrou muitas vezes, e continua 
demonstrando –, mas que ocupam 
sempre o primeiro lugar nas aspira-
ções individuais e sociais da huma-
nidade, desta humanidade que sen-
te irresistivelmente que foi criada 
por Deus e somente n’Ele encontra-
rá repouso. 

Sacerdócio antigo  
e Sacerdócio Eterno

Nos Livros Sagrados do Antigo 
Testamento, ao sacerdócio instituído 
por uma disposição divina positiva, 

promulgada por Moisés sob inspira-
ção de Deus, foram minuciosamente 
assinalados os deveres, as ocupações 
e os ritos particulares. […]

Entretanto, a majestade e a glória 
desse sacerdócio antigo provinham 
exclusivamente do fato de ser uma 
prefiguração do sacerdócio cristão, 
do sacerdócio do Novo e Eterno Tes-
tamento, confirmado pelo Sangue 
do Redentor do mundo, Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro Ho-
mem.

O Apóstolo dos Gentios exprime 
com precisão tudo quanto se pode di-
zer da grandeza, dignidade e missão 
do sacerdócio cristão: “Que o homem 
nos considere, pois, como ministros 
de Cristo e dispensadores dos misté-
rios de Deus” (I Cor 4, 1).

O sacerdote é ministro de Jesus 
Cristo; é, pois, instrumento nas mãos 
do Divino Salvador para continuar 
sua obra redentora em toda a sua uni-
versalidade mundial e eficácia divi-
na, para a edificação dessa admirável 
obra que transformou o mundo; o sa-
cerdote, como se costuma dizer com 
muita razão, é verdadeiramente outro 
Cristo, porque de certo modo ele dá 
continuidade ao próprio Jesus Cristo: 
“Como o Pai Me enviou, assim tam-
bém Eu vos envio” (Jo 20, 21); con-
tinua ele também, como Jesus, a dar 
“glória a Deus nas alturas e paz na 

Como ministro de 
Jesus, o sacerdote 
é instrumento nas 
mãos do Divino 
Salvador para 
continuar sua 
obra redentora
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terra aos homens de boa von-
tade” (Lc 2, 14). […]

Caráter e graça sacerdotal

Tão excelsos poderes con-
feridos ao sacerdote por meio 
de um Sacramento instituí-
do especialmente para isso, 
não são transitórios e passa-
geiros, mas estáveis e per-
pétuos, unidos como estão a 
um caráter indelével, impres-
so em sua alma, pelo qual ele 
foi constituído sacerdote para 
sempre (cf. Sl 109, 4), à seme-
lhança d’Aquele de cujo sa-
cerdócio eterno ele se tornou 
participante. Esse caráter, ja-
mais conseguirá o sacerdote 
extirpá-lo de sua alma, mes-
mo em meio às mais deplo-
ráveis aberrações nas quais 
possa cair devido à humana 
fragilidade. 

Contudo, junto com esse 
caráter e esses poderes, o Sa-
cramento da Ordem confe-
re ao sacerdote uma graça nova e es-
pecial, com direito a auxílios espe-
ciais; assim ele – se, por sua ação livre 
e pessoal, cooperar fielmente com a 
ação infinitamente poderosa da mes-
ma graça – poderá dignamente cum-
prir todos os árduos deveres do subli-
me estado a que foi chamado e assu-
mir, sem ser oprimido por elas, as tre-
mendas responsabilidades inerentes 
ao ministério sacerdotal que incutiam 
temor até mesmo aos mais vigorosos 
atletas do sacerdócio cristão, como 
São João Crisóstomo, Santo Ambró-
sio, São Gregório Magno, São Carlos 
e tantos outros. […]

Os próprios inimigos da Igreja […] 
demonstram, à sua maneira, que co-
nhecem toda a dignidade e impor-
tância do sacerdócio católico quan-
do dirigem contra ele os primeiros e 
mais fortes golpes, pois sabem bem 
quão íntima é a união existente entre 
a Igreja e os seus sacerdotes. Os mes-
mos são, hoje, os inimigos mais en-

carniçados de Deus e os do sacerdó-
cio católico, título honroso que torna 
este ainda mais digno de respeito e de 
veneração.

Outros Cristos

Assim, pois, veneráveis irmãos, é 
altíssima a dignidade do sacerdote; e 
as fraquezas de alguns sacerdotes in-
dignos, por mais dolorosas e deplorá-
veis que sejam, não podem empanar 1 CIC 1917, cân. 124.

seus resplendores. Tais fraque-
zas não devem bastar para re-
legar ao olvido os méritos de 
tantos outros sacerdotes insig-
nes pela virtude ou pela ciên-
cia, pelo zelo ou até pelo mar-
tírio. Tanto mais que a indig-
nidade do ministro não invali-
da de forma alguma seus atos 
ministeriais: a indignidade do 
ministro não prejudica a vali-
dez dos Sacramentos, os quais 
recebem sua eficácia do Sacra-
tíssimo Sangue de Cristo, in-
dependentemente da santidade 
do sacerdote; como se diz em 
linguagem teológica, eles pro-
duzem seu efeito ex opere ope-
rato. […]

Além disso, se a todos os 
cristãos está dito “Sede per-
feitos como vosso Pai Celes-
te é perfeito” (Mt 5, 48), com 
quanta maior razão os sacer-
dotes devem considerar como 
dirigidas a eles essas palavras 
do Divino Mestre, pois estão 

especialmente chamados a segui-Lo 
mais de perto! 

Por isso empenha-se a Igreja em in-
culcar a todos os clérigos esta gravíssi-
ma obrigação, inserindo-a em seu có-
digo legislativo: “Os clérigos devem 
ter interior e exteriormente uma vida 
mais santa que a dos leigos, devem 
servir-lhes de exemplo na prática da 
virtude e das boas obras”.1 Na qualida-
de de embaixador de Cristo, o sacer-
dote há de viver de maneira que pos-
sa dizer como o Apóstolo: “Sede meus 
imitadores como eu o sou de Cristo” 
(I Cor 11, 1); há de viver como outro 
Cristo que, com o resplendor de suas 
virtudes, iluminou e continua ilumi-
nando o mundo. ²

Excertos de: PIO XI.  
Ad catholici sacerdotii, 20/12/1935 –  

Tradução: Arautos do Evangelho

Pelo Sacramento da 
Ordem, o sacerdote 
recebe graças 
especiais para 
cumprir os deveres 
do sublime estado 
ao qual foi elevado

Imposição das mãos durante uma  
ordenação presbiteral na Basílica de  

Nossa Senhora do Rosário, Caieiras (SP)
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a  EvangElho  A
5 Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vi-
via um sacerdote chamado Zacarias, 
do grupo de Abias. Sua esposa era des-
cendente de Aarão e chamava-se Isabel. 
6 Ambos eram justos diante de Deus e 
obedeciam fielmente a todos os man-
damentos e ordens do Senhor. 7 Não ti-
nham filhos, porque Isabel era estéril, e 
os dois já eram de idade avançada. 
8 Em certa ocasião, Zacarias estava 
exercendo as funções sacerdotais no 
Templo, pois era a vez do seu gru-
po. 9 Conforme o costume dos sacer-
dotes, ele foi sorteado para entrar no 
Santuário, e fazer a oferta do incen-
so. 10 Toda a assembleia do povo esta-
va do lado de fora rezando, enquanto 
o incenso estava sendo oferecido. 
11 Então apareceu-lhe o Anjo do Se-
nhor, de pé, à direita do altar do incen-
so. 12 Ao vê-lo, Zacarias ficou perturba-
do e o temor apoderou-se dele. 13 Mas 
o Anjo disse: “Não tenhas medo, Za-
carias, porque Deus ouviu tua súplica. 
Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e 
tu lhe darás o nome de João. 14 Tu fica-
rás alegre e feliz, e muita gente se ale-
grará com o nascimento do menino, 
15 porque ele vai ser grande diante do 
Senhor. Não beberá vinho nem bebi-
da fermentada e, desde o ventre ma-
terno, ficará repleto do Espírito San-
to. 16 Ele reconduzirá muitos do povo 
de Israel ao Senhor seu Deus. 17 E há 
de caminhar à frente deles, com o es-
pírito e o poder de Elias, a fim de con-
verter os corações dos pais aos filhos, e 
os rebeldes à sabedoria dos justos, pre-
parando para o Senhor um povo bem 
disposto” (Lc 1, 5-17). Aparição do Anjo a Zacarias -  

Igreja de São João Batista, Halifax (Canadá)
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São João 
Batista foi 
idealizado 
pelo Criador 
para ser  
um varão- 
-píncaro, que 
antecederia o 
Homem-Deus

Comentário ao evangelho –  
natividade de São João BatiSta (miSSa da vigília)

Nos fatos que circundam a milagrosa concepção e 
o nascimento do Precursor, vemos a mão de Deus 
governando os acontecimentos, para sua maior glória.

I – PredestInado desde 
toda a eternIdade

Com a celebração da Missa da Vigília, a San-
ta Igreja inicia a Solenidade da Natividade de São 
João Batista, cuja figura ímpar mereceu ser elo-
giada pelos lábios do próprio Salvador: “Entre os 
filhos das mulheres, não surgiu outro maior que 
João Batista” (Mt 11, 11). Ele é o único Santo – 
exceção feita de Nossa Senhora – comemorado 
no dia de sua partida para o Céu, a 29 de agosto, 
e sobretudo no de seu nascimento; privilégio este 
decorrente do fato de, já libertado das cadeias do 
pecado original no seio materno, ter vindo a este 
mundo adornado pela plena posse da graça santi-
ficante.1 Com efeito, ele foi idealizado por Deus, 
desde toda a eternidade, para ser um varão-pín-
caro que antecedesse o Homem-Deus na “pleni-
tude dos tempos” (Gal 4, 4).

Deus nos concebeu desde todo o sempre

Cada um de nós possui a noção clara de ter 
vindo ao mundo pelo concurso de um pai e de 
uma mãe, a quem conhecemos e amamos; mui-
tas vezes, porém, nos esquecemos de que, antes 
de sermos gerados fisicamente por nossos pais, 
fomos concebidos e conhecidos por Deus a partir 
de um “momento” impossível de ser determina-
do, já que o foi desde todo o sempre. Nossa pobre 

inteligência não é capaz sequer de imaginar como 
é a mente divina, na qual não existe passado nem 
futuro, e tudo é presente.

Saídos das mãos de Deus, que cria diretamen-
te cada alma, cabe-nos cultivar um relacionamen-
to fortíssimo com Ele, sem o qual não vivemos, 
por sermos seres contingentes. Se não for assim, 
teremos as mesmas reações de uma criança aban-
donada que, embora goze de algumas alegrias, 
ignora a felicidade de pertencer a uma família. 
Por sua parte, longe de ser como uma mãe des-
naturada que se desfaz do filho, Deus jamais nos 
desampara e quer estabelecer um estreito conta-
to conosco, conforme lemos na Escritura: “Pode 
uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? 
Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E 
mesmo que ela o esquecesse, Eu não te esquece-
ria nunca” (Is 49, 15).

No nascimento de São João Batista, torna-se 
patente sua predestinação a uma altíssima mis-
são, seguida de uma intensa proteção divina, 
como sublinham as leituras de ambas as Missas 
desta Solenidade – a da vigília e a do dia –, que 
narram o chamado do profeta Jeremias e o do pro-
feta Isaías, perfeitamente aplicáveis ao Precursor: 
“Antes de formar-te no ventre materno, Eu te co-
nheci; antes de saíres do seio de tua mãe, Eu te 
consagrei e te fiz profeta das nações” (Jr 1, 5); “O 
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Embora 
sob as 
aparências da 
normalidade, 
a concepção e 
o nascimento 
do Precursor 
estiveram 
cercados 
de aspectos 
místicos e 
miraculosos
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Senhor chamou-me antes de eu nascer; desde o 
ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu 
nome” (Is 49, 1).

II – a PersPectIva da fé

Na consideração dos episódios narrados pelo 
Evangelho desta vigília, notamos uma peculia-
ridade que atrai de maneira especial nossa aten-
ção: o modo pelo qual Deus realiza as obras 
grandiosas.

Fatos que mudaram a História 
da humanidade

Com efeito, desde a criação do homem e sua 
existência no Paraíso até o Juízo Final, nunca 
houve lance de maior importância e transcendên-
cia para a História da humanidade do que aquele 
que ali se dava. São João Batista, o maior dentre 
todos os nascidos de mulher, é gerado em mãe es-
téril e, além disso, quando seus pais já eram ido-
sos; pormenores que conferem ao acontecimen-
to um caráter inteiramente prodigioso. Já o anún-
cio de sua concepção e de seu nascimento dão-
-se dentro de um clima de mistério: Santa Isabel 
dá à luz assistida por Maria Virgem que, por sua 
vez, estava já no terceiro mês da gestação do Me-
nino Jesus, Segunda Pessoa da Santíssima Trin-
dade Encarnada.

O Precursor, entretanto, não veio ao mundo 
circundado de toda glória, esplendor e poder – 
dos quais goza agora na eternidade –, o que obri-
garia a todos os que mais tarde o escutassem a 

crer em sua palavra. Ao contrário, quando deu 
início à sua missão ele se apresentou vestido de 
pele de camelo, gafanhotos eram seu alimento, e 
apresentava características sui generis que exi-
giam de seus contemporâneos um ato de fé. As-
sim sendo, todos esses fatos impressionantes se 
realizaram dentro das aparências da normalida-
de, no decorrer comum da vida, e apesar de te-
rem sido muito comentados pelos parentes e vi-
zinhos na ocasião, não parece que estes tenham 
compreendido a fundo a dimensão sobrenatural 
que encerravam.

Em nossos dias, graças à perspectiva e ao co-
nhecimento que nos dão dois mil anos de Tradi-
ção da Igreja, podemos discernir com mais cla-
reza os aspectos místicos, miraculosos e extraor-
dinários de que estavam revestidos. Deles pode-
mos obter uma preciosa lição, ao considerar que, 
quando intervém, muitas vezes Deus não revela 
toda a magnitude dos atos aos quais nos é dado 
assistir, para não acontecer que, saindo de nos-
so estado de prova aqui na terra, passemos a vi-
ver da constatação, sem necessidade da fé, vindo 
a perder os méritos. E para que o justo viva pela 
fé (cf. Hab 2, 4), Ele permite que atravessemos os 
vales da aridez (cf. Sl 83, 7). Consideremos, pois, 
sob esse ponto de vista, os versículos escolhidos 
pela Liturgia para a vigília desta Solenidade.

Deus recompensa a santidade de um casal
5 Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia 
um sacerdote chamado Zacarias, do gru-
po de Abias. Sua esposa era descendente de 

“Nascimento e imposição do nome de São João Batista”, por Sano di Pietro -  
Metropolitan Museum of Art, Nova York
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Quando 
Zacarias se 
preparava 
para oferecer 
o incenso 
no altar dos 
perfumes, 
São Gabriel 
lhe apareceu 
a fim de 
transmitir 
a mensagem 
celeste sobre 
o menino

Aarão e chamava-se Isabel. 6 Ambos eram 
justos diante de Deus e obedeciam fielmen-
te a todos os mandamentos e ordens do 
Senhor. 

Depois de situar no tempo a cena a ser narra-
da, o Evangelista descreve, em poucas palavras, 
os principais predicados de São Zacarias e de sua 
esposa Santa Isabel, dentre os quais se destaca o 
único que na verdade é essencial, por ser o que 
permanece para a eternidade: ser justo diante de 
Deus e obedecer fielmente a todos os mandamen-
tos e ordens do Senhor. Acima de qualquer con-
sideração humana, podemos concluir que o olhar 
de Deus, ao pousar sobre aqueles santos esposos, 
os tornou dignos de acolher o grande milagre que 
Ele Se propunha realizar, segundo comenta San-
to Ambrósio: “Um é o olhar dos homens e outro 
o de Deus; os homens veem o rosto, Deus o cora-
ção. […] O mérito perfeito está em ser justo dian-
te de Deus”.2

A humilhação pública da esterilidade
7 Não tinham filhos, porque Isabel era esté-
ril, e os dois já eram de idade avançada. 

Semelhante a outras figuras célebres do Anti-
go Testamento, como Sara (cf. Gn 16, 1), Rebeca 
(cf. Gn 25, 21), Raquel (cf. Gn 29, 31), a esposa de 
Manué (cf. Jz 13, 2) ou Ana (cf. I Sm 1, 5), Isabel, 
tanto por natureza quanto pela já avançada ida-
de, estava impossibilitada de ser mãe. Sua condi-
ção era, por isso, de máxima humilhação públi-
ca (cf. Lc 1, 25), porque naquele tempo – tão dife-
rente de nossos dias, em que o fato de ter muitos 
filhos significa um desastre para certos pais –, a 
prole numerosa era sinal das bênçãos de Deus, e 
o contrário era considerado causa de vexame e in-
dício de castigo do Céu.3 A mulher estéril era vis-
ta como uma espécie de pária na sociedade, em 
muitos casos tratada com desdém (cf. Gn 16, 4; 
I Sm 1, 6-7), o que aumentava o sofrimento do ca-
sal. Tal situação contribuiu para realçar mais a 
ação de Deus ao promover o milagre do nasci-
mento de São João Batista, que os episódios pos-
teriores iriam confirmar.

Eis mais um importante ponto a ser contem-
plado na Liturgia de hoje: ainda que estejamos 
diante dos obstáculos mais claros e patentes, a 
vontade de Deus sempre prevalece para realizar 
seus desígnios, pois para Ele nada é impossível 
(cf. Lc 1, 37).

Deus escolhe as cerimônias 
para Se manifestar
8 Em certa ocasião, Zacarias estava exercen-
do as funções sacerdotais no Templo, pois 
era a vez do seu grupo. 9 Conforme o costu-
me dos sacerdotes, ele foi sorteado para en-
trar no Santuário, e fazer a oferta do incen-
so. 10 Toda a assembleia do povo estava do 
lado de fora rezando, enquanto o incenso es-
tava sendo oferecido. 

Entre os sacerdotes era costume tirar à sor-
te, a fim de dividir as diversas funções de cul-
to no Templo. Todos os dias, pela manhã e à tar-
de, um deles devia entrar no Sancta para ofere-
cer o incenso a Deus sobre o altar dos perfumes, 
que ficava em frente ao Sancta sanctorum.4 De-
certo os mais fervorosos experimentavam algu-
ma ansiedade interior, desejando ser escolhidos, 
pois aquele era um momento no qual o ofertante 
se sentia assistido por graças e consolações espe-
ciais. No caso de Zacarias, vemos como Deus Se 
serviu desse sistema de sorteio para que ele fosse 
agraciado e pudesse ser objeto da manifestação 
grandiosa que logo ocorreria. 
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“Anunciação a São Zacarias”, por Pere Mates -  
Museu de Arte, Gerona (Espanha)
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Ao ver o Anjo, 
ele se encheu 
de temor, pois 
entibiara no 
exercício de 
suas funções 
sacerdotais e 
negligen ciara a 
contemplação 
sobrenatural
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Do átrio, separado pela cortina que oculta-
va o lugar santo, o povo acompanhava o ritual 
com preces, enquanto se formava uma linda nu-
vem de fumaça que escapava pelo véu, e a fra-
grância do incenso, usado em quantidade gene-
rosa, pervadia todo o ambiente. Os fiéis já sa-
biam, pela experiência, quanto tempo durava o 
cerimonial, que não era muito demorado. Con-
tudo, desta vez ele se estendeu mais do que o 
habitual…
11 Então apareceu-lhe o Anjo do Senhor, de 
pé, à direita do altar do incenso. 

Em vez de se comunicar por meio de um so-
nho ou de lhe aparecer em casa ou em outro lugar, 
o Anjo São Gabriel foi enviado a Zacarias para 
lhe transmitir a mensagem celeste no exato ins-
tante em que ele, glorificando a Deus, ia renovar 
as brasas e os aromas sobre a ara. Mostrava, des-
te modo, o valor que devemos dar ao altar do Se-
nhor, a serviço do qual estava Zacarias, e o quan-
to uma cerimônia litúrgica é agradável a Deus. 
Colocou-se o Anjo à direita para dar maior realce 
e importância àquele acontecimento, pois se apa-
recesse à esquerda seria menos nobre e digno, e à 
frente voltaria as costas ao altar.

Neste ponto transparece também o prêmio re-
servado por Deus aos que d’Ele se aproximam, 
recolhendo-se e isolando-se na sua presença, em 
qualquer lugar apropriado, como uma capela ou 
a sós no seu quarto (cf. Mt 6, 6), com o intuito de 
louvá-Lo. Todas as vezes que tivermos uma ne-
cessidade, não devemos procurar a solução no es-
forço humano, mas, sim, na oração. Deus saberá 
entrar em contato conosco e falar de alguma for-
ma em nosso interior, por meio de consolações ou 
até de fenômenos místicos extraordinários.

Um temor fruto do relaxamento
12 Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o te-
mor apoderou-se dele.

A aparição repentina de um Anjo causava pa-
vor no Antigo Testamento, pois, segundo a cren-
ça comum, era algo tão grandioso que anunciava 
a morte imediata de quem a presenciava (cf. Jz 6, 
22-23; 13, 21-22). Em Zacarias, porém, a pertur-
bação e o temor demonstram que estava ele um 
tanto entibiado no desempenho de suas funções 
sacerdotais, e talvez tivesse esmorecido o “fervor 
de noviço” próprio aos principiantes no serviço 
do Senhor. Se ele estivesse no auge do entusias-
mo, tal não aconteceria; pelo contrário, a visão 
ter-lhe-ia causado grande alegria. O homem tem 
medo do Anjo quando negligencia a contempla-
ção do sobrenatural e se volta para a consideração 
concreta dos acontecimentos.

Sendo Zacarias da estirpe sacerdotal, esta-
va preparado para executar esse cerimonial e, 
nas primeiras vezes que entrara para realizá-lo, 
com certeza sentira a responsabilidade tremen-
da de ser um mediador entre Deus e o povo. No 
entanto, aos poucos, arrastado pela grande tenta-
ção que muitas vezes assalta aqueles que são in-
cumbidos do ministério sagrado, acostumara-se 
à rotina e, como conhecia de memória todos os 
detalhes do rito, cumpria seu encargo com uma 
atenção secundária, perdendo a compenetração 
da grandeza do ato que realizava. Preocupava-se 
talvez com os pequenos problemas da vida diá-
ria de seu tempo, levando-o, quiçá, a acelerar o 
cerimonial, no desejo de concluí-lo o quanto an-
tes… Sua reação ao anúncio do Anjo, narrada nos 
versículos seguintes à passagem selecionada para 
esta vigília, mostra a falta de fé por parte de Zaca-
rias diante do panorama desvendado por São Ga-
briel (cf. Lc 1, 18), e confirma a possibilidade de 
seu entibiamento.

Zacarias ante o Arcanjo São Gabriel (detalhe) -  
Palácio Dorotheum, Viena
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Maria, ao 
contrário, 
tomou com 
naturalidade 
a visita 
angélica, 
porque tinha 
seu olhar 
voltado para 
os horizontes 
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Vivemos em permanente contato 
com o mundo invisível

O exemplo de Zacarias abre diante de nossos 
olhos uma realidade que, com frequência, está 
ausente de nossas cogitações: acostumados a vi-
ver dentro dos estreitos parâmetros humanos, 
com facilidade nos esquecemos de que Deus não 
criou o universo fechado, de modo a constituir-
mos um mundo à parte em relação ao mundo in-
visível composto pelas criaturas espirituais. É bem 
o oposto. Estamos ininterruptamente circunda-
dos por Anjos bons e maus, os quais formam 
uma única sociedade com os homens. A doutrina 
católica nos ensina que os Anjos são numerosís-
simos, a ponto de São Tomás,5 recolhendo a opi-
nião de muitos Padres da Igreja, aplicar a pará-
bola evangélica da ovelha que se perde, enquanto 
as outras noventa e nove permanecem no campo 
(cf. Mt 18, 12; Lc 15, 4-7), à proporção existen-
te entre Anjos e homens. Cada homem, portan-
to, corresponderia a noventa e nove Anjos, o que 
significa um número incontável para nossa men-
te tão limitada.

Ora, tanto os Anjos, com suas boas inspira-
ções, quanto os próprios demônios, através das 
tentações, exercem seu papel dentro do estado de 
prova em que nascemos, pois estamos nesta vida 
de passagem, para sermos experimentados e al-
cançar a glória da visão beatífica. Por causa dis-
so devemos cuidar de nunca agir como se nos-
sa existência transcorresse num plano meramen-
te natural, mas manter o olhar voltado para os ho-
rizontes da Fé, com a convicção plena de que a 
todo momento nos encontramos sob a influência 
dos Anjos ou dos demônios. 

Assim preparados, quando algum fato sobre-
natural acontecer em nossa vida, tomá-lo-emos 
com a naturalidade com a qual Maria Santíssima 
recebeu a visita de São Gabriel (cf. Lc 1, 26-38). 
Ela não teve medo da aparição angélica, e só te-
meu que sua humildade viesse a ser atingida se 
aceitasse o elogio do Arcanjo: “Ave, cheia de gra-
ça” (Lc 1, 28); por isso o Evangelho nos diz que 
“Maria ficou perturbada com essas palavras e co-
meçou a pensar qual seria o significado da sauda-
ção” (Lc 1, 29). 

Deus manifesta sua bondade
13 Mas o Anjo disse: “Não tenhas medo, Za-
carias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua 
esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe da-
rás o nome de João”. 

O “não tenhas medo” dirigido a Zacarias 
tem um sentido bem diverso daquele que mais 
tarde seria dito a Nossa Senhora (cf. Lc 1, 30). 
A ele, embora seu estado de alma não fosse o 
mais perfeito, como vimos, o Anjo tratou com 
extraordinária bondade, visando transmitir-lhe 
uma graça de Deus que o deixasse inteiramen-
te tranquilo e sereno. A seguir, indicou-lhe que 
não havia motivos para recear, pois sua presen-
ça ali se devia a ter sido ele enviado para comu-
nicar-lhe uma grande alegria: Deus ouvira sua 
súplica!

Sem dúvida, como cabia dentro de sua função 
sacerdotal, cada vez que era escolhido para o in-
censamento do altar dos perfumes ou para ofere-
cer algum sacrifício, Zacarias orava interceden-
do pelo povo e, segundo alguns autores,6 naque-
le momento em que o Anjo lhe apareceu, rogava 
ele de modo especial pela vinda do Messias. Ou-
tros, todavia, como Maldonado,7 interpretam que 
ele implorava a Deus que, ademais, tivesse pie-
dade dele e de sua esposa, de maneira que Isabel 
pudesse ter um filho e ambos ficassem livres da 
humilhação.

Com que grau de fervor pedia Zacarias no 
instante em que foi ouvido? Podemos nos per-

Detalhe de “A Anunciação”, por Fra Angélico -  
Museu Diocesano, Cortona (Itália)
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São Gabriel 
anunciou 
a Zacarias 
a especial 
vocação e 
santidade 
do menino 
que nasceria, 
esboçando 
os traços 
proféticos do 
Precursor

guntar se Deus costuma atender as orações na 
hora em que o ardor atinge seu máximo ou quan-
do este diminui. Por vezes acontece que, arrefe-
cendo a devoção, Ele vem em nosso auxílio para 
não perdermos todos os méritos e para provar 
que Ele não Se esquece de nós. Não obstante, 
devemos ser eximiamente fiéis em nossa vida de 
oração, mantendo o entusiasmo aceso e rezando 
com constância.

Deste trecho do Evangelho podemos infe-
rir como Deus Se apraz em escolher os fracos 
para realizar obras extraordinárias, a fim de dei-
xar patente quem está agindo. No caso de São 
João Batista, a Providência permitiu que seus 
pais se encontrassem numa situação de aflição 
para que, pedindo com insistência, Deus tor-
nasse manifesto seu poder e revestisse o nasci-
mento do menino de um caráter místico, profé-

1 Cf. SÃO TOMÁS DE 
AQUINO. Suma Teológi-
ca. III, q.27, a.6.

2 SANTO AMBRÓSIO. 
Tratado sobre el Evan-
gelio de San Lucas. L.I, 

n.18. In: Obras. Madrid: 
BAC, 1966, v.I, p.62-63.

3 Cf. TUYA, OP, Manuel 
de; SALGUERO, OP, 
José. Introducción a la 
Biblia. Madrid: BAC, 

1967, v.II, p.318; RENIÉ, 
SM, Jules-Edouard. Ma-
nuel d’Écriture Sain-
te. Les Évangiles. 4.ed. 
Paris: Emmanuel Vitte, 
1948, t.IV, p.258.

4 Cf. LAGRANGE, OP, 
Marie-Joseph. Évangi-
le selon Saint Luc. 4.ed. 
Paris: J. Gabalda, 1927, 
p.12-13; RENIÉ, op. cit., 
p.227-228; 258.

tico e grandioso, e reconhecessem ser ele fru-
to de uma ação divina e não das leis naturais. 
Se Isabel fosse mãe de muitos filhos talvez não 
houvesse marcado a História, fazendo parte do 
Evangelho.

Também para nós o ideal é colocarmo-nos nas 
mãos de Deus, numa posição de contingência e 
de inteira confiança, pois a solução de todos os 
problemas, sobretudo dos que parecem insolú-
veis, não virá de nossos esforços, mas da inter-
venção da Providência.

Um menino grande diante do Senhor
14 “Tu ficarás alegre e feliz, e muita gen-
te se alegrará com o nascimento do meni-
no, 15 porque ele vai ser grande diante do 
Senhor. Não beberá vinho nem bebida fer-
mentada e, desde o ventre materno, fica-
rá repleto do Espírito Santo. 16 Ele recon-
duzirá muitos do povo de Israel ao Senhor 
seu Deus. 17 E há de caminhar à frente deles, 
com o espírito e o poder de Elias, a fim de 
converter os corações dos pais aos filhos, e 
os rebeldes à sabedoria dos justos, preparan-
do para o Senhor um povo bem disposto”.

A simples notícia do nascimento de um filho 
varão já infundia enorme alegria no casal. Entre-
tanto, esse filho estava chamado para os mais al-
tos desígnios. As palavras do Anjo, anunciando 
a especialíssima vocação e santidade de vida do 
menino, já continham esboçados os traços profé-
ticos do Precursor, pois ele reconduziria muitos 
israelitas ao Senhor. Dentre suas grandiosas ca-
racterísticas, estaria a de possuir “o espírito e o 
poder de Elias”. Ou seja, o mesmo teor de graças, 
de espírito e de mentalidade do profeta por exce-
lência, seriam dados a João Batista, conferindo-
-lhe força para caminhar à frente do povo. “Am-
bos, com efeito, [Elias e João]” – comenta São 
Beda – “viveram celibatários; ambos vestiram-se 
rudemente; ambos passaram sua vida na solidão; 
ambos foram arautos da verdade; ambos pade-
ceram perseguição do rei e da rainha por defen-
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São João Batista menino - Igreja de  
São João Batista, Figueiró dos Vinhos (Portugal)
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O mesmo teor 
de graças e 
espírito de 
Elias seriam 
dados a João 
Batista, 
constituindo 
um “filão 
eliático” que 
iluminaria 
as lutas da 
Igreja ao 
longo dos 
séculos
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der a justiça: aque-
le, de Acab e Jeza-
bel; este, de Herodes 
e Herodíades; aque-
le, para não morrer 
nas mãos dos ím-
pios foi arrebatado 
ao Céu em um car-
ro de fogo; este, para 
não ser vencido pe-
los ímpios no com-
bate do espírito, foi 
chamado ao perfei-
to martírio pelo Rei-
no dos Céus”.8

É de se perguntar 
por que São João Ba-
tista iria converter o 
coração dos pais aos 
filhos e não o dos fi-
lhos aos pais. Com 
a intenção de criar 
as condições favo-
ráveis para a aceita-
ção da chegada do 
Messias, o Precur-
sor pregaria a vinda 
d’Ele com uma pers-
pectiva muito di-
versa da que até en-
tão era considerada pelo povo eleito: uma doutri-
na nova, dotada de potência (cf. Mc 1, 27), den-
tro da qual as novas gerações nasceriam e, sob o 
influxo do Espírito Santo, seriam interiormente 
transformadas. Os pais também poderiam rece-
ber essa influência da graça, desde que abando-
nassem os velhos conceitos errados e assimilas-
sem os novos. Por isso teriam eles de converter 
seus corações em relação aos filhos.

III – o “fIlão elIátIco”

O fato de andar o menino à frente do povo 
“com o espírito e o poder de Elias” mostra com 

muita clareza a 
constituição de um 
filão ligando o pro-
feta por excelên-
cia ao Precursor do 
Messias, e unindo-
-os por uma missão 
análoga. Este “filão 
eliático”, que tem 
origem no modo de 
ser, na paciência, 
na humildade e no 
zelo pela causa de 
Deus, que caracte-
rizavam Elias, bem 
podemos afirmar 
que se estende atra-
vés dos varões pro-
videnciais, daque-
les que, como João 
Batista, desempe-
nham seu papel his-
tórico “com o es-
pírito e o poder de 
Elias”, e cruzam os 
tempos iluminan-
do as lutas da Igre-
ja ao longo dos sé-
culos. Tais profe-
tas são escolhidos 

e formados pela vontade divina para marcar os 
céus da História, de forma que a santidade, dis-
cernimento, força, definição, decisão, ímpeto, 
impacto e demais dons que ornam suas almas 
são privilégios concedidos por Deus, porque Ele 
o quer, no seu constante desejo de Se comunicar 
com os homens.

Na convulsionada época em que vivemos, se-
melhante a uma noite profunda, devemos pedir 
a graça de que esse espírito de Elias volte a bri-
lhar sobre o mundo e, tal como São João Batis-
ta anunciou a chegada do Salvador, seja para nós 
proclamado o triunfo de Maria e a fundação de 
uma nova e maravilhosa era histórica. ²

São João Batista e Santo Elias, por Andrea di Bonaiuto - 
Basílica de Santa Maria do Carmo, Florença (Itália)

5 Cf. SÃO TOMÁS DE 
AQUINO, op. cit., I, 
q.50, a.3; Super Mat-
thæum, c.XVIII, lect.2; 
Catena Aurea. In Lucam, 
c.XV, v.1-7.

6 Cf. RENIÉ, op. cit., 
p.258-259; LAGRANGE, 
op. cit., p.15, nota 13.

7 Cf. MALDONADO, SJ, 
Juan de. Comentarios a 
los Cuatro Evangelios. 

Evangelios de San Mar-
cos y San Lucas. Ma-
drid: BAC, 1951, v.II, 
p.269-271. 

8 SÃO BEDA. Homilías so-
bre los Evangelios, 2, 23, 

apud ODEN, Thomas C.; 
JUST, Arthur A. (Ed.). 
La Biblia comentada por 
los Padres de la Igle-
sia. Evangelio según San 
Lucas. Madrid: Ciudad 
Nueva, 2006, v.III, p.50.
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alma casta
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Victor Hugo Morais

entre os temas em voga 
atualmente, destaca-se 
o do celibato sacerdo-
tal. Como não pode ser 

encontrado no Novo Testamento um 
mandato explícito a esse respeito, con-
trovérsias eclodem, opiniões divergem 
e o celibato passa a dividir as águas no 
campo eclesiástico. Na Igreja latina, os 
padres estão proibidos de contrair ma-
trimônio, mas isso poderia mudar?

Em certos âmbitos parece fácil re-
solver o problema: se o Divino Mes-
tre não deu ordem alguma acerca do 
assunto, em princípio bastaria que 
um Papa decidisse suprimir a nor-
ma. Nesse caso, porém, que valor se 
daria ao exemplo arquetípico que o 
próprio Cristo – Supremo Sacerdote 
– nos ofereceu de castidade perfeita? 
Ademais, a práxis mantida no Oci-
dente há séculos não pode ser gratui-
ta. Em que se baseia ela? Quando se 
originou?

Percebe-se que a relação matrimô-
nio-sacerdócio não é um tema de rá-
pida explicação, como alguns quere-
riam para simplificar a realização de 

suas aspirações. Para esclarecer um 
pouco a querela, faz-se necessária a 
análise não só das Escrituras, mas 
também da Tradição. 

Contudo, uma vez que toda cons-
trução – inclusive a intelectual – inicia-
-se pelos fundamentos, é preciso antes 
entender a própria ideia de celibato.

Continência perfeita  
e celibato

Desde os primeiros séculos da Igre-
ja até hoje, o conceito de continência 
é fundamental para designar com cla-
reza a obrigação do ministro sagrado. 
Em sua etimologia latina, ele signifi-
ca a faculdade de se conter, ser dono 
de suas inclinações carnais e imperar 
sobre si mesmo, reafirmando a prima-
zia da lei do espírito sobre a da carne.

É esta a palavra usada pelo Con-
cílio Vaticano II quando trata do ce-
libato no Decreto Presbyterorum or-
dinis: “Continência perfeita e perpé-
tua por amor ao Reino dos Céus, re-
comendada por Cristo Senhor”.1 

Contudo, cabe ressaltar que a obri-
gação da continência perfeita – à qual 

estão vinculados os presbíteros – é 
ainda mais profunda do que o pró-
prio celibato, pois implica a absten-
ção de qualquer ato, interno ou exter-
no, contra o Sexto e o Nono Manda-
mento do Decálogo.2 Isto quer dizer 
que, enquanto a lei do celibato limi-
ta-se a um impedimento exterior, a 
continência consiste em assumir de 
maneira livre um compromisso de 
praticar os votos também no foro in-
terno, ser continente não apenas aos 
olhos dos homens, mas sobretudo aos 
de Deus.3

Uma visão retrospectiva 
do celibato

Um dos aspectos que mais suscita 
admiração nos ensinamentos da Igre-
ja é a sua continuidade histórica, fe-
nômeno que revela uma importante 
verdade: apesar das vicissitudes ine-
rentes à condição do homem nesta 
terra depois do pecado original, quem 
guia o povo de Deus é o próprio Espí-
rito Santo. Assim, a compreensão do 
celibato sacerdotal adotada pelo Con-
cílio Vaticano II nada tem de contra-

Aqueles que abraçam as vias do sacerdócio contraem com a Igreja 
um sublime matrimônio. Como Esposa de Cristo, ela quer ser amada 
pelo sacerdote do modo total e exclusivo com que é amada por Jesus.

CeliBato SaCerdotal 
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ditório com o que foi ensinado pelo 
Magistério ao longo dos séculos. 

Em seus “primeiros passos”, o 
Corpo Místico de Cristo encontrou 
sem dúvida escolhos para estabelecer 
esse novo modo de vida, pois a maio-
ria dos candidatos à vida sacerdotal 
era constituída, naqueles tempos, por 
varões casados. O que fazer?

Como excelente Mãe e fidelíssima 
Esposa, a Igreja soube estimular com 
doçura e custodiar com firmeza essa 
dádiva de Cristo, Sacerdote e Vir-
gem, como lemos num documento do 
início do século IV, exarado pelo Sí-
nodo de Elvira, na atual Espanha:

“Ficou plenamente decidido im-
por aos Bispos, aos presbíteros e aos 
diáconos, como a todos os clérigos 
no exercício do ministério, a seguinte 
proibição: que se abstenham das suas 
esposas e não gerem filhos; quem, po-
rém, o fizer deve ser afastado do esta-
do clerical”.4 

Entretanto, esse cânon – a mais 
antiga legislação que chegou até nós 
sobre o assunto – não marca o início 
da história do celibato: ele consistiu 
mais propriamente em um remédio 
contra a decadência. Como lemos em 
uma encíclica de Pio XI,5 tudo indi-
ca que, naquele tempo, o celibato fos-
se já uma obrigação tradicional bem 
conhecida. O sínodo, na verdade, 
não fez outra coisa senão recordá-la 
e acrescentar uma sanção para quem 
não a cumprisse. 

De onde, então, se origina tal 
práxis?

Segundo certa opinião teológica 
bastante séria,6 uma declaração for-
mulada pelo Segundo Concílio Afri-
cano, do ano de 390, e depois repeti-
da pelo importante Concílio Cartagi-
nense de 419 – o qual contava com a 
presença de duzentos e quarenta Bis-
pos, entre os quais Santo Agostinho – 
talvez deite luz sobre a questão. Com 
efeito, nela se lê: “Convém que os sa-
grados Bispos, os sacerdotes de Deus 
e os levitas, ou seja, todos aqueles que 
servem nos divinos sacramentos, se-

jam continentes por completo, para 
que possam obter sem dificuldades o 
que pedem ao Senhor; para que tam-
bém custodiemos o que os Apósto-
los ensinaram e que todo o passado 
conservou”.7

A afirmação é ousada. Se crermos 
nas palavras do concílio – às quais as-
sentiram o legado pontifício e os de-
mais prelados que o compunham – 
precisaremos admitir que a lei do celi-
bato encontra sua origem na pregação 
dos Apóstolos, ou seja, naquele cor-
po de ensinamentos que fazem parte 
da Divina Revelação, a qual não pode 
ser alterada nem mesmo pelo Sobera-
no Pontífice.8

O sacerdote e a sua missão
Uma vez conhecidas as possíveis 

origens históricas do celibato eclesi-
ástico, passemos, agora, à conside-
ração de suas razões teológicas. Por 
que o ministro do altar precisa ser 
continente?

A bem dizer, a própria missão sa-
cerdotal o leva a isso. Como atestam 
as palavras do Concílio Vaticano II 
mencionadas anteriormente, o sacer-
dote abraça esse estado – oneroso do 
ponto de vista humano – “por amor 
ao Reino dos Céus”.

De fato, muitas preocupações tem 
o homem casado. Ao sacerdote, po-
rém, é pedida apenas uma, que não 
comporta divisões: amar o Reino de 
Deus, ou seja, deixar-se consumir 
pelo zelo apostólico que inflama os 
servidores de Jesus, salvar as almas e 
unir o Céu à terra como mediador en-
tre o Criador e a humanidade. 

O sacerdote, como Cristo, vive 
para apresentar ao Pai os pedidos de 
perdão e as súplicas do povo. E não 
poderia haver nada mais conforme 
à sabedoria divina que escolher por 
intercessor, dentre os seres huma-
nos, alguém que padece das mesmas 
necessidades da natureza debilitada 

Se cremos nas 
palavras do Concílio 
de Cartago, devemos 
admitir que a lei 
do celibato tem 
origem na pregação 
apostólica

Santo Agostinho no Concílio de Cartago - Convento de Santo Agostinho, Quito;  
na página anterior, Missa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras (SP)
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pelo pecado original e que, exata-
mente por isso, compreende perfeita-
mente a fraqueza alheia, pois ele pró-
prio se sente débil. 

Da santidade do presbítero 
depende a da humanidade

Todavia, é também verdade o 
verso de Camões: “Um fraco rei faz 
fraca a forte gente”.9 Para santificar 
o povo e ser agradável a Deus em 
suas orações e sacrifícios, o sacer-
dote não pode ser causa de comen-
tários que desdourem a imagem da 
Pessoa de Cristo, na qual ele age, 
deixando-se apegar por maus hábi-
tos que escandalizam os pequeninos 
(cf. Mc 9, 42). 

O padre deve apresentar-se como 
modelo aos fiéis “pela integridade na 
doutrina, gravidade, linguagem sã e 
irrepreensível, para que o adversá-
rio seja confundido, não tendo a di-
zer de nós mal algum” (Tt 2, 7-8). 

Afinal, ele representa Nosso Senhor 
junto aos homens: “Desempenha-
mos o encargo de embaixadores em 
nome de Cristo, e é Deus mesmo que 
exorta por nosso intermédio” (II Cor 
5, 20). Dessa maneira, o clérigo fer-
voroso foge da mediania e busca ser 
respeitado pelos seus, permitindo as-
sim que sua atuação tenha mais influ-
ência junto aos fiéis. 

Uma condição indispensável para 
tudo quanto significa esse “amor ao 
Reino dos Céus” é viver em conti-
nência perfeita e inatacável, tal como 
Cristo, que “Se manteve toda a vida 
no estado de virgindade”.10 Destarte, 
a integridade dos presbíteros deve ser 
uma arma contra as más línguas, pois 
de sua santidade depende a de toda a 
humanidade.

“O que melhor convém”

Efetivamente, poucos homens são 
chamados por Deus a configurar-
-se com seu Filho no sacerdócio. 
Esse grupo de escol não pode levar 
uma existência melancólica ou vol-
tada para si, mas deve olhar para 
a grandeza de sua missão e a dig-
nidade que dela decorre. Só assim 
eles estarão suficientemente com-
penetrados de que sua alma deve 
ser mais pura que os raios do Sol, 
para que o Espírito Santo nunca os 

1 CONCÍLIO VATICANO II. 
Presbyterorum ordinis, n.16: 
AAS 58 (1966), 1015.

2 Cf. HORTAL, SJ, Jesús. Co-
mentário ao cânon 277. In: 
CÓDIGO DE DIREITO CA-
NÔNICO. 12ª edição revis-
ta e ampliada com a Legisla-
ção Complementar da CNBB. 
20.ed. São Paulo: Loyola, 2011, 
p.151.

3 Uma vez esclarecidos os con-
ceitos, doravante utilizare-
mos celibato como sinônimo 
de continência, já que ambos 
são inseparáveis na vida do 
sacerdote.

4 SÍNODO DE ELVIRA, 
cân. 33: DH 118-119. 

5 “A lei do celibato eclesiásti-
co, cujo primeiro traço escri-

to, o qual supõe evidentemen-
te um costume mais antigo, 
encontra-se em um cânon do 
Concílio de Elvira no come-
ço do século IV, quando du-
rava ainda a perseguição, não 
faz senão tornar obrigatória 
uma certa exigência moral, 
poderíamos dizer, que bro-
ta do Evangelho e da prega-
ção apostólica” (PIO XI. Ad 

catholici sacerdotii: AAS 28 
[1936], 25).

6 Para maiores aprofundamen-
tos, recomendamos a solida-
mente argumentada obra: STI-
CKLER, Alfons Maria. Il celi-
bato ecclesiastico. La sua sto-
ria e i suoi fondamenti teolo-
gici. Napoli: Chirico, 2010, 
p.36-42.

Elo entre o Céu e a 
terra, do sacerdote 
é pedido um amor 
indiviso pelo Reino 
de Deus; de sua 
integridade depende 
a santidade dos fiéis

Da esquerda para a direita: visita a um hospital geriátrico em São Paulo; Primeira Comunhão na Capela Santa Inês,  
Caieiras (SP); e Batismo na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras (SP)
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Jesus Cristo confia 
ao sacerdote sua 
Esposa Santíssima,  
a Igreja, como 
confiou sua Mãe 
Imaculada ao 
Apóstolo Virgem

abandone, como afirma São João 
Crisóstomo.11 

E é com imensa amizade que o Pa-
ráclito lhes diz pela boca do Apóstolo: 
“Quisera ver-vos livres de toda preo-
cupação. O solteiro cuida das coisas do 
Senhor, de como agradar ao Senhor. O 
casado preocupa-se com as coisas do 
mundo, procurando agradar à sua es-
posa. […] Digo isto para vosso provei-
to, não para vos estender um laço, mas 
para vos ensinar o que melhor con-
vém, o que vos poderá unir ao Senhor 
sem partilha” (I Cor 7, 32-33.35). 

Entretanto, não constituirá esse 
compromisso um peso insuportável? 
O sacerdote configura-se com Cris-
to, mas não deixa de ser homem, com 
suas legítimas tendências… Isto cer-
tamente pensarão alguns que não en-
tendem como Deus pode dar um con-
selho e a Igreja impor uma regra que 
contradizem as inclinações naturais 
do ser humano. Estes, sem dúvida, ig-
noram que Aquele mesmo que põe o 
fardo, sustenta com sua mão, envian-
do graças para o eleito. Ou,  quiçá, 
acostumaram-se eles a contar exclu-
sivamente com as meras forças da 
natureza. 

Longe de buscar um meio-termo 
quimérico pelo qual consiga satisfa-
zer as solicitações da carne e os an-
seios do espírito, deve o ministro sa-
grado procurar apoio no próprio ideal 
a que dedica sua vida, como se expri-
miu Paulo VI: “Quem escolheu ser 
todo de Cristo há de encontrar, antes 
de tudo, na intimidade com Ele e na 
sua graça, a força de ânimo necessá-
ria para dissipar a melancolia e para 

vivo, mas já não sou eu; é Cristo que 
vive em mim” (Gal 2, 20). A esse fim 
glorioso encaminhou e encaminha 
o Magistério da Igreja, quando dita 
normas e regras indicando a prática 
da continência aos sacerdotes.

Muito eloquente nesse sentido é a 
Exortação apostólica Pastores dabo 
vobis, de João Paulo II, na qual se res-
salta o vínculo ontológico específico 
que liga o sacerdote a Cristo: “O pres-
bítero encontra a plena verdade de 
sua identidade no fato de ser uma de-
rivação, uma participação específica 
e uma continuação do próprio Cris-
to, Sumo e Único Sacerdote da Eter-
na Aliança: ele é uma imagem viva e 
transparente de Cristo Sacerdote. […] 
A referência a Cristo, então, é a cha-
ve essencial para a compreensão das 
 realidades sacerdotais”.13

A lei eclesiástica do celibato encon-
tra fundamento último na ordenação 
sagrada, a qual configura o sacerdote 
com Nosso Senhor, Cabeça da Igreja. 
Esta, “como Esposa de  Jesus Cristo, 
quer ser amada pelo sacerdote do mes-
mo modo total e exclusivo com que é 
amada por Cristo”.14

Por isso, o Senhor Jesus confia a 
varões castos sua Esposa Santíssi-
ma, como confiou ao Apóstolo Vir-
gem sua Mãe Imaculada. Dos sacer-
dotes Ele deseja fidelidade conjugal 
ilibada, na qual não haja divisões na 
prática da caridade: “Encontrei aque-
le que meu coração ama. Segurei-o, e 
não o largarei” (Ct 3, 4). Eis o que diz 
a Igreja àqueles que abraçam as vias 
do sacerdócio e contraem com ela um 
sublime matrimônio. ²

Nossa Senhora e São João Evangelista 
aos pés da Cruz, detalhe da  

“Crucifixão”, por Fra Angélico - Mosteiro 
de São Marcos, Florença (Itália)

7 CONCÍLIO DE CARTAGO. 
De continentia, 3: CCSL 259, 
117-118.

8 Quanto à disciplina nas Igre-
jas orientais, em que os diáco-
nos e padres podem continu-
ar usando do matrimônio após 
a ordenação, desde que cum-
pram com determinados re-
quisitos, Stickler explica que 
ela foi estabelecida no Segun-

do Concílio Trullano, não ecu-
mênico. Segundo o autor, nes-
te se fizeram modificações no 
texto autêntico dos já mencio-
nados cânones de Cartago, pe-
las quais foi possível introdu-
zir a práxis divergente. Ain-
da em suas palavras, embo-
ra Roma jamais tenha dado 
aprovação a tais determina-
ções, ela nobremente respeitou 

a mudança na antiga regra da 
continência (cf. STICKLER, 
op. cit., p.97; 110).

9 CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lu-
síadas. Canto III, 138. In: Obras 
Completas. Porto: Imprensa 
Portuguesa, 1874, t.III, p.129.

10 SÃO PAULO VI. Sacerdo-
talis cælibatus, n.21: AAS 59 
(1967), 665.

11 Cf. SÃO JOÃO CRISÓSTO-
MO. Sur le sacerdoce, VI, 2: 
SC 272, 307.

12 SÃO PAULO VI, op. cit., n.59, 
680-681.

13 SÃO JOÃO PAULO II. Pasto-
res dabo vobis, n.12: AAS 84 
(1992), 676-677.

14 Idem, n.29, 704.

vencer os desânimos. Não lhe faltará 
a proteção da Virgem Mãe de Jesus e 
os maternos desvelos da Igreja, a cujo 
serviço se consagrou”.12 

Um sublime matrimônio

Superlativamente feliz é o sacer-
dote que pode dizer, ao terminar o 
curso de sua existência terrena: “Eu 



José Andrés Asencio Díaz

“Domine, ut videam”?
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aulo só respirava ameaças 
e morte contra os discípu-
los do Senhor. Apresentou-
-se ao príncipe dos sacerdo-

tes, e pediu-lhe cartas para as sinago-
gas de Damasco, com o fim de levar 
presos a Jerusalém todos os homens 
e mulheres que achasse seguindo 
essa doutrina” (At 9, 1-2).

Segundo a narração de São Lu-
cas, Saulo empreende uma viagem, 
deixando atrás de si a Cidade San-
ta, Jerusalém, local onde presen-
ciara algum tempo antes a morte 
de Santo Estêvão. O perseguidor 
se apressa em chegar a seu desti-
no, cumprir seus objetivos, enfim, 
saciar a sede de destruição que o 
abrasa e lhe invade a alma, como 
o ar invade os pulmões. Nem o sol 
ardente, que ocasionava altas tem-
peraturas durante o dia, nem as 
frias noites, nem os perigos traiço-
eiros do caminho o fazem desistir 
de sua meta. 

Mal sabe ele que, na estrada de 
Damasco, Alguém o espera…

Uma luz resplandecente  
se interpõe em seu caminho

Estando já perto do destino, 
as trevas de seu coração veem-se 
dissipadas por uma insigne luz 
vinda do céu, que o faz cair com o 
rosto por terra. Sem dar margem 

a nenhuma resistência, este clarão 
põe o verdugo face a face com o 
Crucificado. 

Por primeira vez na História, é a 
Vítima quem dá o golpe de misericór-
dia: “Saulo, Saulo, por que Me perse-
gues?” “Quem és, Senhor?”, titubeia 
ele. A voz se identifica: “Eu sou  Jesus, 
a quem tu persegues”. Seu espírito é 
invadido por uma profunda confusão. 
Enquanto o entendimento silencia, o 
coração se abre e eis que Saulo, der-
rotado pela voz da graça, “trêmulo e 
atônito”, reúne forças para indagar: 
“Senhor, que queres que eu faça?” 
“Levanta-te”, diz Jesus, “entra na ci-
dade. Aí te será dito o que deves fa-
zer” (At 9, 4-6). 

Nosso Senhor não aponta nitida-
mente o fim para o qual o chama, in-
dica apenas que Saulo ouvirá de ou-
tro a resposta àquela pergunta. Estan-
do já desnorteado, sem entender bem 
aonde aquilo o levará, ele se levan-
ta, abre os olhos… mas nada vê. Está 
cego, “por causa da intensidade da-
quela luz” (At 22, 11)! 

A luz se retira, a cegueira 
permanece…

Para Saulo, todas as belezas cria-
das por Deus são trevas. Por quanto 
tempo? Não o sabe. Serão dias? Me-
ses? Anos? Contudo, enquanto do 
ponto de vista humano tudo para ele é 

Quando São Paulo foi ferido pela luz do céu e se converteu, não pediu 
que lhe fosse restituída a vista. Antes, obedeceu cegamente aos 
desígnios divinos, respondendo: “Senhor, que queres que eu faça?”

a perfeita oBediênCia 

Conversão de São Paulo - Igreja de 
São Patrício, Nova Orleans (Estados Unidos)

“Que queres que eu faça?” Eis o sinal  
da perfeita conversão de uma alma!
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incerto, a graça imprime em sua alma 
uma profunda resolução.

Cego está dos olhos carnais; en-
contra-se, porém, tão luzidio de alma 
que se lança sem hesitações ao que 
a voz da obediência lhe pede, mes-
mo sem entender. E, abandonando-
-se inteiramente nas mãos de Nosso 
Senhor, é conduzido para Damasco, a 
fim de receber instruções.

Mas como? O que aconteceu com 
o perseguidor, que poucos minutos 
atrás só “respirava ameaças e morte” 
contra a Igreja? 

Nenhum homem pode ver a face 
de Deus e continuar a viver, asseve-
ra a Escritura (cf. Ex 33, 20). Sau-
lo não escapou à regra: morreu para 
si mesmo, sacrificando seus próprios 
anseios e critérios, tão implacáveis e 
arraigados, para não mais fazer a sua 
vontade, e sim a do Senhor.

A este propósito, observa São Ber-
nardo de Claraval1 que a resposta de 
Paulo a Nosso Senhor – “que queres 
que eu faça?” – é o sinal da perfeita 
conversão de uma alma que, renun-
ciando ao mundo, está determinada a 
unir-se a Cristo.

Obediência perfeitamente cega

Seguindo Santo Inácio de Loyola, 
o Pe. Afonso Rodrigues, grande trata-
dista de vida espiritual, afirma que “a 
obediência imperfeita tem olhos, mas 
para o seu mal; a obediência perfeita 
é cega, porém nessa cegueira consiste 
a sabedoria. Uma forma juízo do que 
se lhe manda; a outra, não”.2 A pri-
meira acata nas exterioridades, mas 
resiste no coração e, por isso, não me-
rece o nome de obediência. A segun-
da sujeita seu julgamento e sua vonta-
de ao Altíssimo, tendo por bom tudo 
o que é mandado por Ele. Não busca 
razões para acatar as ordens, mas as 
aceita unicamente por esta considera-
ção: aquilo que Deus quer é o melhor 
para mim.

E como o Senhor nos dá a conhe-
cer seus desejos? “Levanta-te, entra 
na cidade. Aí te será dito o que deves 

fazer”. A Paulo – e também a nós – 
a Providência muitas vezes não fala 
por meio de uma locução direta. Ela 
quer se utilizar de instrumentos 
materiais: será uma homilia, uma 
leitura, uma inspiração diante do 
Santíssimo Sacramento, um con-
selho de um confessor, de um di-
retor espiritual, de um pai, de um 
irmão ou de um bom amigo. 

Ao mesmo tempo em que Deus 
emprega esses elementos exterio-
res, Ele toca diretamente a alma 
para deixar claro que se trata, de 
fato, da sua vontade. Para secun-
dar essas moções é preciso, com 
ainda mais razão, estar atento e ser 
flexível como o cego de Damasco: 
“Senhor, que queres que eu faça?”

Salienta São Bernardo que 
“poucos são os que se configu-
ram a esta forma de perfeita obe-
diência”3 e que purificam seu livre-
-arbítrio a ponto de nunca procurar, 
nunca pretender, nunca desejar que 
se faça outra coisa a não ser a von-
tade da Providência.

“Domine, ut videam”?

Quantos há que, em contraste 
com a atitude do Apóstolo, assu-
mem a de outro cego mencionado 
na Escritura, a quem Nosso Se-
nhor pergunta: “Que queres que 
te faça?” (Mc 10, 51a).

De tal modo este, sim, não via nada, 
que não se admirou quando Cristo in-
dagou o que queria que lhe fizesse. O 
correto seria ele exclamar: “Isso não, 
Senhor! Antes, diz Tu o que queres que 
eu faça, porque assim é conveniente, 
assim o exige a razão; não que Tu in-
quiras e executes minha vontade, mas 
eu a tua”.4

“Domine, ut videam!” (Mc 10, 51b), 
replicou o pobre cego. “Senhor, que eu 
veja!” Pede para ver e não para obede-
cer. Inúmeras vezes Nosso Senhor Se 
depara com almas que destoam de sua 
divina vontade, as quais lhe pedem fa-
vores continuamente, nunca dispos-
tas a ouvir o que Ele realmente quer. 

1 Cf. SÃO BERNARDO DE CLARAVAL. 
Sermón en la conversión de San Pablo, 
n.6. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 
1953, v.I, p.625.

2 RODRIGUES, SJ, Afonso. Exercícios de 
perfeição e virtudes cristãs. São Paulo: 
Cultor de Livros, 2017, t.III, p.283.

3 SÃO BERNARDO DE CLARAVAL, 
op. cit., n.6, p.625.

4 Idem, ibidem.

Jesus cura o cego de nascença   
Igreja do Bom Pastor, Jericó (Israel)

“Senhor, que eu veja!” A obediência 
imperfeita tem olhos, para o seu mal

Quanto lucrariam elas se imitassem 
o Apóstolo São Paulo! Com efeito, os 
“cegos” pela obediência são as almas 
que realmente adquirem a vista, pois 
pôr-se incondicionalmente nas mãos 
de Deus é o ato de suprema lucidez. ²



Javier Antonio Sánchez Vásquez

A nobreza de Jesus,  
ideal de perfeição cristã
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Por mais que a muitos incomo-
de esta verdade, no revolto mar de 
 ideologias estranhas que sacodem vi-
gorosamente a nau invencível da Igre-
ja, Nosso Senhor continua e continua-
rá sempre a ser, em tudo, o modelo dos 
sacerdotes que desejem verdadeira-
mente cumprir sua vocação.

Jesus nobre, Jesus Rei

Nesse caminho do discipulado de 
Jesus, existem dois estados à primei-
ra vista irreconciliáveis que, entre-
tanto, o Divino Redentor harmonizou 
maravilhosamente em sua vida terre-
na: a nobreza e a pobreza.

Os séculos transcorrerão sem que 
se possa dignamente louvar o exem-
plo de despretensão do Criador ao 
abraçar a pobreza. Esta será sempre 
uma virtude basilar, particularmente 
para aqueles que ingressam na via sa-
cerdotal ou religiosa.

Contudo, afirma Leão XIII que 
“Jesus Cristo, se quis passar a sua 
vida privada na obscuridade de uma 
habitação humilde e ser tido por filho 
de um artesão, se, na sua vida públi-
ca, comprazia-Se em viver no meio 
do povo, fazendo-lhe o bem de todas 
as maneiras, quis, entretanto, nascer 
de raça real, escolhendo por mãe a 

Maria, e por pai nutrício a José, am-
bos filhos eleitos da estirpe de Davi”.3 
Asserção essa que foi retomada em 
semelhantes termos por Pio XII.4 

Reza o Salmo 109: “No dia de teu 
nascimento, já possuis a realeza no 
esplendor da santidade; semelhante 
ao orvalho, Eu te gerei antes da au-
rora” (109, 3). Nosso Senhor foi nobre 
desde seu primeiro instante de vida, 
entre outras razões, devido à sua an-
cestralidade. Trata-se talvez do as-
pecto menos importante, mas não por 
isso negligenciável. O simples fato de 
a Sabedoria Eterna e Encarnada ha-
ver julgado esse predicado conve-
niente para Si, levou Pio IX5 a con-
cluir que a nobreza é um dom divino.

Estirpe régia da qual 
nasceu Cristo

Ao contemplar a milagrosa ima-
gem do Santo Sudário de Turim, fi-
camos admirados pela possante gran-
deza do Varão ali retratado. Ante Ele, 
podemos fazer nossas as palavras pro-
feridas pelo centurião e seus soldados, 
ao presenciar os acontecimentos que 
se seguiram à Ressurreição, mas com 
um pequeno acréscimo: “Verdadeira-
mente, este Homem era Filho de Deus 
e de Maria Virgem!” (cf. Mt 27, 54).

No caminho do discipulado de Jesus, existem dois 
estados aparentemente irreconciliáveis: a nobreza  
e a pobreza. Ambos, porém, são divinamente 
harmonizados pelo Redentor.

uem quer dar amor, deve ele 
mesmo recebê-lo em dom”,1 
afirma Bento XVI. Em 
uma perspectiva sacramen-

tal, o presbítero cumpre esse preceito 
supremo do amar: todos os dias, profe-
ridas as palavras da transubstanciação 
na Santa Missa, suas mãos acolhem o 
Corpo glorioso de Jesus-Hóstia, po-
dendo, assim, oferecê-Lo aos demais 
como autêntico dom.

Graças ao sacerdócio, a presença 
do amor de Deus se perpetua entre os 
homens, não como ideia abstrata ou 
sentimento vago, mas de maneira real 
e viva na Eucaristia, chamada por São 
Tomás de Aquino de “Sacramentum 
caritatis”,2 o Sacramento da caridade. 

Dessa forma, o Santo Sacrifício do 
altar deve transcorrer em um belo ce-
rimonial litúrgico, o qual manifesta 
mais perfeitamente o divino amor do 
Salvador que Se doa a nós pelas mãos 
do sacerdote. 

Não há melhor catequese que a 
 Missa, quando celebrada com a devida 
piedade e decoro. Os corações se abrem 
diante do clérigo que, ao agir in persona 
Christi, exerce seu ministério buscando 
entrever com fé e imitar com devoção, 
até nos mínimos detalhes, o modo com 
que o próprio Nosso Senhor atuaria.
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Sim, em uma de suas epístolas São 
Paulo menciona a boa-nova que o Al-
tíssimo prometeu através dos profetas, 
“acerca de seu Filho Jesus Cristo, Nos-
so Senhor, descendente de Davi quan-
to à carne” (Rom 1, 2-3). E foi por meio 
de Nossa Senhora que se cumpriu este 
último elemento da promessa.  Maria 
conferiu a carne de Rei ao Filho de 
Deus, pois sem Ela o Messias não pos-
suiria o sangue da linhagem davídica.

Algo análogo se pode afirmar so-
bre São José – príncipe da casa de 
Davi e, segundo alguns autores, o 
herdeiro em linha reta do rei-profe-
ta6 –, o qual São Bernardino de Siena7 
defende ter sido de tal nobreza que, 
de certo modo, proporcionou a reale-
za temporal ao Criador, na Pessoa de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

A nobreza não está à 
margem da santidade

Por outro lado, o Papa Bento XV8 
recorda que, no presépio, a mais alta 
majestade foi sócia da mais alta vir-
tude. O Verbo Divino, ao humanar-
-Se em Nossa Senhora, não Se deu por 
satisfeito em possuir uma altíssima 
nobreza aos olhos dos homens, mas 
“Se revestiu da santa carne da Santa 
Virgem”,9 segundo feliz expressão de 
Santo Hipólito. 

Convinha certamente a Deus, três 
vezes Santo (cf. Is 6, 3), assumir a 
mais refinada natureza humana, livre 
dos efeitos do pecado original. A San-
tíssima Virgem, unindo em Si uma 
ilustre estirpe terrena com a mais ex-
celsa virtude, proporcionou ao Verbo 
Eterno o corpo mais conveniente.

Por conseguinte, tendo a Segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade nasci-
do de uma família régia do ponto de 
vista terreno e, principalmente, do so-
brenatural – crescido num lar simples, 
sem dúvida, mas que albergava os 
 arquétipos do gênero humano, Jesus, 
Maria e José –, a nobreza não pode 
ser considerada um estado à margem 
da santidade. Ao contrário, ela é como 
um fino perfume exalado pela alma 

virtuosa, em que transparece a digni-
dade da vida divina e da graça. 

Nobre atuação de Jesus

Gratuito e por demais surpreen-
dente, o amor divino nunca degra-
da o homem. Ao contrário, ele  eleva 
e transforma a quem ama. A cari-
dade de Deus, com efeito, é nobre e 
nobilitante. 

Essa verdade transparece de ma-
neira especial na vida pública do Sal-
vador, durante a qual Ele mostrou seu 
incansável desvelo pelos mais neces-
sitados, não apenas de favores mate-
riais, mas também de graças, de fé e 
de seu amor. Por essa razão, Jesus Se 
tornou o arquétipo do nobre, ao mes-
mo tempo que, desprovido de riquezas 
terrenas, exaltou as excelências do es-
pírito e a supremacia da virtude sobre 
os bens mundanos, como paradigma 
da prática da virtude da pobreza. No 
divino Redentor se aliaram o desape-
go do servo e a dignidade do Rei. 

Mutatis mutandis, na celebração 
do Santo Sacrifício do altar o espírito 
de pobreza e o de nobreza não se ex-
cluem, mas se interpenetram em or-
dem ao Sacramento da Eucaristia, 

que deve ser celebrado com toda a 
dignidade, humildade e elevação.

Configurar-se com Jesus, o 
verdadeiro sentido da santidade

No itinerário vocacional de um sa-
cerdote, estas palavras do Divino Mes-
tre certamente o interpelam: “Se que-
res ser perfeito, vai, vende teus bens, 
dá-os aos pobres e terás um tesou-
ro no Céu. Depois vem e segue-Me!” 
(Mt 19, 21). 

Sem dúvida, os pobres ocupam um 
importante lugar na Igreja. Contudo, 
no caminho da santidade o essencial 
consiste em seguir a Jesus. Ao assu-
mirmos outros modelos que não Ele, 
o trabalho resultante será sempre esté-
ril; às vezes, trágico. 

Judas distanciou-se de  Cristo em 
seu pretenso serviço aos pobres (cf. Jo 
12, 4-5). Camuflando sua ambição 
atrás deles, envolveu-se em corrup-
ção e negócios fraudulentos, até trair 
o Mestre, vendendo-O por vil preço 
(cf. Mc 14, 10-11). 

Nas várias causas da crise de fé 
que assola a humanidade contempo-
rânea, não figurará também a fortís-
sima tentação de relegar  Jesus a um 

Jesus com as crianças - Igreja de São Lauto, Angers (França);  
na página anterior, Cristo abençoando - Sainte-Chapelle, Paris

A caridade que Nosso Senhor demonstrou em sua vida pública é nobre  
e nobilitante; ela eleva e transforma aqueles a quem beneficia
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plano secundário dentro da pró-
pria Igreja? 

“Pobres vós tereis sempre con-
vosco” (Mt 26, 11), afirmou Nosso 
Senhor quando os discípulos se in-
dignaram com Santa Maria Mada-
lena por usar um perfume de eleva-
do valor para O ungir. Ela amou Je-
sus, O seguiu e amoldou-se a seu es-
pírito, escolhendo a melhor parte 
(cf. Lc 10, 42). Qual foi o resultado? 
Há dois mil anos ela atrai as preces 
de incontáveis fiéis que pedem sua 
intercessão celeste, entre os quais 
não faltam pobres. Seguindo Maria 
a Jesus, os pobres seguiram a Maria. 

Nosso Senhor nos 
amou com nobreza

Se leis sapienciais governam o 
universo, como o seu Artífice po-
deria não ser cerimonioso, ordena-
do e hierárquico? Pássaros gorjeiam 
melodias alegres e doces; a nature-
za inteira expressa arte, harmonia e 
colorido, seja no céu, no mar ou nos 
bosques. Deus, ao Se encarnar, não 
manifestaria em sua voz, em seus ges-
tos, em seu porte e em suas palavras 
que n’Ele está a matriz da beleza que 
orna a criação? Cintilam graciosas as 
estrelas, as auroras boreais colorem os 
gélidos ares do mundo níveo. Os olhos 
do Salvador não reluziriam elevação, 
distinção, divina atração? 

Cristo exerceu seu ministério com 
nobreza. Em cada cura e cada milagre; 
na casa da distinta família de Lázaro 
ou nas polêmicas discussões com os 

fariseus; pregando o Sermão da Mon-
tanha ou sentado em íntima conver-
sa noturna com Nicodemos; dispon-
do com decoro, após a Ressurreição o 
precioso lençol que cobrira seu Corpo 
no túmulo: em todas as ocasiões, Jesus 
obrou com santa elevação. 

Como é belo ver no ministro do al-
tar um reflexo da excelência do Mes-
tre, em especial no momento de de-
sempenhar as funções sacerdotais! 
Não são os atavios superficiais ou as 
normas de etiqueta que revelam a fi-

1 BENTO XVI. Deus caritas 
est, n.7. 

2 SÃO TOMÁS DE AQUINO. 
Suma Teológica. III, q.73, a.3, 
ad 3.

3 LEÃO XIII. Alocução ao pa-
triciado e à nobreza romana, 
24/1/1903. In: Acta. Romæ: 
Typographia Vaticana, 1903, 
v.XXII, p.368.

4 Cf. PIO XII. Alocução ao pa-
triciado e à nobreza roma-
na, 5/1/1941. In: Discorsi e ra-

diomessaggi di Sua Santità 
Pio XII. Città del Vaticano: Ti-
pografia Poliglotta Vaticana, 
1960, v.II, p.363.

5 Cf. PIO IX. Alocução ao pa-
triciado e à nobreza roma-
na, 29/12/1872. In: Discor-
si del Sommo Pontefice Pio 
IX. Roma: G. Aurelj, 1872, 
v.II, p.148. 

6 Cf. SÃO PEDRO JULIÃO EY-
MARD. Mois de Saint Joseph, 
le premier et le plus parfait 

des adorateurs. Extrait des 
écrits. 7.ed. Paris: Desclée de 
Brouwer, [s.d.], p.59-62.

7 Cf. SÃO BERNARDINO DE 
SIENA. Sermo II. In vigilia 
nativitatis Domini. In: Obras 
Completas. Firenze: Quarac-
chi, 1959, v.VII, p.19.

8 Cf. BENTO XV. Alocução ao 
patriciado e à nobreza romana, 
5/1/1917. In: L’Osservatore Ro-
mano (6 jan., 1917).

9 SANTO HIPÓLITO. El anti-
cristo, c.4, n.1. Madrid: Ciu-
dad Nueva, 2012, p.54. 

10 Cf. CORRÊA DE OLIVEI-
RA, Plinio. Nobility and Ana-
logous Traditional Elites in the 
Allocutions of Pius XII. A The-
me Illuminating American So-
cial History. York (PA): Ha-
milton Press, 1993, p.192.

dalguia a alguém, pois é do inte-
rior que ela deve brotar. Quando a 
alma se enobrece, a exterioridade 
torna-se uma mera consequência.

Divino Modelo para 
toda a sociedade

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira10 
afirmava que o tipo humano ide-
al para todas as classes sociais não 
é um modelo teórico, mas uma re-
alidade histórica: trata-se da Pes-
soa de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Qualquer um pode alcançar ele-
vadas qualidades morais que o 
aperfeiçoem. Sobretudo, todos de-
vemos desejar a santidade, insupe-
rável nobreza da alma que se acri-
sola no infortúnio. Com efeito, pou-
cas coisas fazem resplandecer tan-
to o perfil moral de um autêntico 
nobre quanto o sofrimento vivido 
com heroísmo, situação na qual se 
refinam qualidades espirituais que 
nenhuma riqueza pode comprar, 
nem desgraça alguma corromper. 
Tais predicados, embora consti-

tuam parte indispensável da voca-
ção de todo homem, obrigam o mi-
nistro sagrado de maneira especial. 
À semelhança do Redentor, que abra-
çou a cruz e consumou seu holocaus-
to com divina grandeza para salvar a 
humanidade, o sacerdote está chama-
do a ser uma fiel imagem desse amor 
perante a sociedade, a qual procu-
ra nele a mesma bondade, humilda-
de e elevação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. ²

Detalhe do “Tríptico Stefaneschi”,  
por Giotto di Bondone - Pinacoteca Vaticana

R
ep

ro
du

çã
o

Se leis sapienciais governam o universo, 
como seu Artífice poderia não ser ordenado 
e hierárquico, perfeito modelo de nobreza?
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Lições de confiança e sabedoria
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semelhança de uma singe-
la lamparina que arde dia e 
noite diante do Santíssimo 
Sacramento, quer seja em 

uma humilde capela rural ou em uma 
grandiosa catedral, o coração de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, simples, 
mas repleto de fervor, a cada instante 
crepitava de santos desejos ante o Di-
vino Hóspede de seu coração.

Um desses anseios era o de ser 
missionária e poder pregar o Evan-
gelho por todo o mundo, mesmo nas 
ilhas mais longínquas. E sua caridade 
era tão ardente que parecia impeli-la, 
se possível fosse, a propagar o nome 
de Cristo desde a criação do mundo 
até o fim dos séculos!

Ora, como a vocação dessa alma 
de fogo era viver no recolhimento do 
Carmelo e fazer brilhar seu heroísmo 
somente aos olhos dos Anjos e Bem-
-Aventurados do Céu, o Bom Deus, 
que “não seria capaz de inspirar […] 
desejos irrealizáveis”,1 reservava-lhe 
uma participação palpável e sensível 
em tal empresa.

Dois “irmãos” enviados por Deus

Certo dia, estando a trabalhar na 
lavanderia, a santa carmelita foi cha-
mada à parte pela Madre Inês de Je-
sus, que lhe leu uma carta recém-che-
gada. Tinha como remetente um jo-
vem seminarista que, “inspirado, di-
zia, por Santa Teresa, […] vinha pedir 

uma irmã que se dedicasse de modo 
especial à salvação de sua alma, e o 
ajudasse com orações e sacrifícios, 
quando missionário, para lhe ser pos-
sível salvar muitas almas”.2 Prometia, 
em retribuição, lembrar-se sempre 
dela na celebração do Santo Sacrifí-
cio, assim que fosse ordenado. 

Acabada a leitura, ó alegria! Madre 
Inês revelou à Ir. Teresinha que a es-
colhida para auxiliar o futuro missio-
nário era ela! Embora sentindo-se in-
digna deste encargo, aceitou-o pron-
tamente, expressando sua satisfação: 
“Dizer-vos de minha felicidade se-
ria impossível. O modo inesperado de 
se cumprir meu desejo me fez brotar 
no coração uma alegria que diria de 
criança […]. Desde muitos anos não 
experimentara uma satisfação desse 
gênero. Percebia que, sob tal aspecto, 
minha alma remoçara. Era como se, 
pela primeira vez, se tangessem cor-
das musicais até então esquecidas”.3

A partir de então, Santa Teresinha 
passou a contribuir com a fidelidade 
de Maurice Bellière, então semina-
rista e aspirante a missionário, o qual, 
às vésperas da morte dela, embarcou 
para a Argélia. 

Ora, passados alguns meses, Ma-
dre Maria de Gonzaga fez-lhe uma 
segunda proposta: encarregar-se 
também dos interesses espirituais e 
apostólicos de outro seminarista e fu-
turo missionário, chamado Adolphe 

Consumida de zelo pela salvação das almas, Santa 
Teresinha nos deixou em suas cartas, felizmente 
guardadas pela História, valiosos ensinamentos.

CartaS de Santa tereSinha aoS SeuS “irmãoS” eSpirituaiS

Santa Teresinha do Menino Jesus,  
em julho de 1896

Roulland. Exultante de alegria, Santa 
Teresinha ganhou um novo “irmão”!

União selada anos antes

A união entre Teresa e Roulland, 
porém, já possuía nessa ocasião um 
belíssimo antecedente. 

Deus mandou-lhe dois “irmãos”, 
para atender seu desejo  

de ser missionária  
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Em 8 de setembro de 1890, Tere-
sa abandonara definitivamente este 
mundo tornando-se esposa do Rei 
dos Céus, por sua profissão religiosa. 
Neste dia, com toda a confiança, pe-
diu a seu Divino Esposo particular-
mente por uma alma apostólica, pois, 
não podendo ser sacerdote, queria 
que em seu lugar um padre, partici-
pante de sua sede de almas, recebesse 
graças especiais.

Anos mais tarde, o já então 
Pe. Roulland contou à santa carme-
lita que, justamente na data de sua 
profissão, ele tivera dúvidas quanto à 
sua vocação e entrada no seminário 
maior. Enquanto rezava na Capela de 
Nossa Senhora do Livramento, de re-
pente e de modo definitivo, firmou-
-se no caminho do sacerdócio. 

Eis que uma ponta do véu misterio-
so que esconde os segredos da eterni-
dade foi então levantada: Teresa en-
controu aquele por quem ardentemen-
te pedira e pôde, unida a ele de forma 
concreta, rumar à conquista de almas. 
Como ela mesma afirmaria mais tar-
de, nessa união o Pe. Roulland reali-
zava o papel bíblico de Josué, que li-
derava o combate no campo, enquanto 
ela se alegrava em ser o seu pequeno 
Moisés, cujos bra-
ços e coração, sus-
tentados por Cristo, 
estavam continua-
mente voltados para 
o Céu a fim de obter 
a vitória.4

De fato, assim que 
recebeu a notícia de 
que o Pe. Roulland, 
recém-ordenado, fora 
destinado a evangeli-
zar a província de Su-
-Tchuen, na China, a 
carmelita fixou na pa-
rede da sala onde tra-
balhava um mapa do 
território chinês, para 
não esquecer em ne-
nhum instante de sua 
parte nessa obra.

Em suas cartas…
A amizade de Teresa com esses dois 

sacerdotes, inteiramente sobrenatural, 
fincou profundas raízes em sua alma, 
nutrindo-se das frequentes missivas 
que trocavam. Estas foram felizmente 
guardadas pela História, e constituem 
tesouros de santos ensinamentos.

Ao escrever ao Pe. Roulland, a car-
melita procurava animá-lo a supor-
tar os sofrimentos do labor apostóli-
co, que variavam desde as moléstias 
físicas até as perseguições, sempre lhe 
apontando, com a sabedoria própria 
dos humildes, os altos desígnios de 
Deus escondidos por trás de tais cir-
cunstâncias. Algumas vezes, não he-
sitava em contar a seu irmão missioná-
rio algum fato de sua vida ou do conví-
vio no Carmelo de Lisieux, e fazia-lhe 
também alguns pedidos inusitados, 
como, por exemplo, que lhe enviasse 
uma mechinha de seu cabelo, para ser 
guardada como relíquia quando rece-
besse a palma do martírio…

No entanto, ainda mais tocantes 
são as correspondências ao Pe. Belliè-
re. Sendo ele muito fraco e débil, não 
duvidou em confiar-se inteiramente à 
direção da Ir. Teresinha e tê-la como 
guia espiritual. Ela, por sua vez, no-

tando essa disposição de alma e co-
nhecendo a fundo o interior de seu “ir-
mãozinho” ainda seminarista, fê-lo 
caminhar sob os ditames de sua pe-
quena via.

…um tesouro de bons conselhos! 

Certa vez, esse futuro sacerdo-
te, já ciente de que sua irmã espiritu-
al apanhara uma grave doença e par-
tiria em breve para o Céu, expôs a ela 
uma dificuldade que o assaltava: sem 
o contato que mantinha com ela, ver-
-se-ia desprovido de apoio para per-
severar no áspero caminho da cruz… 
Santa Teresinha respondeu: “Quando 
eu estiver no porto, hei de ensinar-lhe, 
querido irmãozinho de minha alma, 
como deve navegar no mar tempestu-
oso do mundo com o abandono e amor 
de uma criança que sabe que seu Pai a 
adora e que não a deixaria sozinha na 
hora do perigo”.5

Transcendendo os limites do tem-
po, essas palavras de Santa Teresinha 
ensinam também a nós quão necessá-
rio é ter uma confiança filial e qua-
se pueril em nosso Divino Redentor. 
Dessa confiança nasce aquela sereni-
dade de que nossa alma tanto neces-
sita para vencer as agruras da vida, 

e se a tivermos, ain-
da que isentos de 
socorros humanos, 
nada haveremos de 
temer.

Em outra oca-
sião, o seminaris-
ta Bellière confiden-
ciou à santa religio-
sa que ele havia des-
perdiçado “os belos 
anos” de sua juventu-
de, “aqueles que Jesus 
ama sobretudo”,6 de-
dicando ao mundo e às 
suas loucuras os talen-
tos que Deus lhe em-
prestara. Apenas aos 
dezoito anos recebe-
ra a graça da conver-
são. Devido a essas fal-À esquerda, Pe. Adolphe Roulland; à direita, Pe. Maurice Bellière

A amizade inteiramente sobrenatural de Teresa com os dois 
sacerdotes fincou profundas raízes em sua alma
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tas passadas, o futuro sacerdote pos-
suía certa dificuldade em acreditar no 
amor misericordioso do Sagrado Co-
ração de Jesus, que O faz perdoar e se 
esquecer de nossos pecados. 

Este sentimento transparece em vá-
rias de suas cartas. Em uma delas, ao 
realizar um ato de fé de que, desde a 
glória celeste, Santa Teresinha esta-
ria a seu lado, fez a seguinte ressalva: 
“A não ser que Jesus, irritado com mi-
nhas queixas, não o queira”.7 Em cor-
respondência posterior, ademais, ma-
nifestou o medo de que no Céu Nos-
so Senhor contasse a Teresa todas as 
suas misérias e os desgostos que Lhe 
causara, diminuindo assim a ternura 
da Bem-Aventurada por ele.8

A falta de confiança na misericór-
dia de Deus atormentava a vida espi-
ritual do jovem seminarista. Ora, esse 
desastroso defeito com  frequência 
atinge também as nossas almas. Quan-
tas vezes não nos demoramos em la-
mentações pelos pecados que come-
temos na vida passada, ou até mesmo 
por nossas faltas atuais, entregando-
-nos ao desespero ou ao desânimo… 
Se tais tentações estão a nos assaltar, 
talvez possam nos consolar as mesmas 
palavras que animaram o Pe. Bellière: 

“Suponho que um pai tenha dois fi-
lhos travessos e desobedientes e que, 
vindo a castigá-los, veja um que treme 
e se afasta dele com pavor, tendo no 
entanto, no fundo do coração, o senti-
mento de que merece ser punido; e que 
seu irmão, pelo contrário, se atira nos 
braços do pai dizendo que lamenta tê-
-lo entristecido, que gosta muito dele 
e que, como prova, será de agora em 
diante bem comportado. Em seguida, 

se esta criança pede com um beijo para 
ser castigada, não creio que o coração 
do feliz pai possa resistir à confiança 
filial de seu filho, do qual conhece a 
sinceridade e o amor. […] [Ele] não ig-
nora que o filho mais de uma vez re-
cairá nas mesmas faltas; contudo, está 
disposto a perdoar-lhe sempre, se o fi-
lho sempre cativar o seu coração…”9 

Do mesmo modo age o Bom Jesus 
com a alma miserável, mas sincera-
mente contrita, confiante e abando-
nada em seus braços paternais. “Ele 
não está sempre a repreender, nem 
eterno é o seu ressentimento. Não nos 
trata segundo os nossos pecados, nem 
nos castiga em proporção de nos-
sas faltas, porque tanto os céus dis-
tam da terra quanto sua misericórdia 
é grande para os que O temem; tanto 
o oriente dista do ocidente quanto Ele 

1 SANTA TERESA DE LI-
SIEUX. História de uma 
alma. Manuscritos autobio-
gráficos. São Paulo: Paulus, 
2012, p.226.

2 Idem, p.273. 
3 Idem, ibidem.

4 Cf. SANTA TERESA DE LI-
SIEUX. Carta ao Pe. Adol-
phe Roulland, 1º nov. 1896. 
In: Obras Completas. Textos 
e últimas palavras. Coimbra: 
Carmelo, 1996, p.577.

5 SANTA TERESA DE LI-
SIEUX. Carta ao Pe. Mau-
rice Bellière, 18 jul. 1897. 

In: SCIADINI, OCD, Patrício 
(Org.). Santa Teresinha do Me-
nino Jesus escreve aos sacer-
dotes e seminaristas. 2.ed. São 
Paulo: Loyola, 2012, p.64-65.

6 BELLIÈRE, Maurice, apud 
SCIADINI, op. cit., p.58, 
nota 1. 

7 Idem, p.63, nota 1. 

8 Cf. Idem, p.67, nota 1.
9 SANTA TERESA DE LI-

SIEUX. Carta ao Pe. Maurice 
Bellière, 18 jul. 1897, op. cit., 
p.65.

10 SANTO AFONSO MARIA 
DE LIGÓRIO. Glórias de Ma-
ria. 21.ed. Aparecida do Norte: 
Santuário, 2010, p.69. 

afasta de nós nossos pecados. Como 
um pai tem piedade de seus filhos, as-
sim o Senhor tem compaixão dos que 
O temem” (Sl 102, 9-13). 

E se o pavor de nossas culpas ain-
da persiste, lembremo-nos de que 
Maria Santíssima é nossa Mãe. Mes-
mo que tenhamos a desgraça de cair 
em pecado grave, tornando-nos des-
prezados por todos, a ponto de até as 
criaturas insensíveis, como o fogo, o 
ar e a terra, quererem nos castigar em 
desafronta à honra de seu Criador, se 
recorrermos a Nossa Senhora encon-
traremos o mais acolhedor, seguro e 
maternal refúgio e o caminho certo 
para a reconciliação com Deus.10

Em luta pelas almas,  
eternamente!

As edificantes cartas de Teresa ces-
saram de ser escritas a mão no dia 30 
de setembro de 1897, para serem di-
tadas diretamente ao coração de seus 
devotos, desde o mais alto dos Céus. 
Ali, bem junto de seu Divino Jesus, 
ela continua para sempre a missão de 
conquistar almas, favorecida com es-
pecial poder impetratório concedido 
pela Santa Igreja, que a proclamou 
Padroeira das Missões e dos Missio-
nários.

Quanto a nós, façamos ou não parte 
desse seleto batalhão de operários da 
vinha de Cristo, não hesitemos em nos 
colocar sob a proteção da grande San-
ta Teresinha do Menino Jesus. Rogue-
mos-lhe com afinco que conquiste por 
inteiro as nossas almas para Nosso Se-
nhor, e nos ensine a ser como crianças 
em suas mãos, verdadeiros herdeiros 
do Reino Celeste (cf. Mt 19, 14)! ²

Santa Teresinha  
poucos dias antes de sua morte

Da eternidade, ela continuaria  
a ditar palavras de confiança  
no coração de seus “irmãos”
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Plinio Corrêa de Oliveira

O sacerdote perfeito

D
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evo falar a respeito da 
plenitude do sacerdócio. 
E esta consideração me 
leva à noite dos tempos, 

a uma digressão histórica que sur-
preende o homem no período talvez 
mais crucial e duro de sua existência 
na terra. 

Nós imaginamos hoje que estamos 
aos bordos de uma catástrofe sem pre-
cedente. Não nos lembramos, porém, 
de que houve outra que marcou des-
de o início o gênero humano: aquela 
narrada pelo Gênesis, da desobediên-
cia do homem que, levado pela mulher 
– tentada, por sua vez, pela Serpente 
–, duvidou de Deus, revoltou-se con-
tra Ele, não quis seguir os destinos que 
o Criador lhe assinalara e, por isso, foi 
expulso do Paraíso. 

Da terra de predileção, 
para a terra de exílio

Príncipe do mais belo e encantador 
dos reinos, colocado como senhor de 
toda a natureza visível, cujos segre-
dos conhecia perfeitamente e sobre a 
qual exercia um misterioso império, 
Adão era confortado pelos dons pre-
ternaturais que lhe asseguravam, en-
tre outros benefícios, a imortalidade. 
Entretanto, ele pecou, Eva pecou. 

Ambos saíram daquela terra de 
bênção e predileção, onde o Altíssimo 
passeava à brisa da tarde (cf. Gn 3, 8), 

haviam visto um morto! Talvez nem 
tivessem a ideia exata do que fosse a 
morte, porque aquilo que não se vê, 
não se conhece inteiramente. E morto 
por quem? Por um irmão. O fratricídio 
ignóbil derramara no solo o sangue do 
justo que, segundo afirma o Gênesis 
(cf. 4, 10), subia até o Céu bradando a 
Deus por vingança. 

Podemos imaginar o ambiente trá-
gico do primeiro funeral: Eva solu-
çando, Adão batendo no peito, Caim 
desvairado andando ao longo dos ca-
minhos, os outros filhos abrindo, a 
esmo, uma cova. Fecha-se a sepultu-
ra, encerra-se a história de Abel…

Faz-se o vazio na terra imensa, e 
a humanidade começa a sua enorme 
peregrinação, com este sentimento 

Da expulsão do Paraíso até a vinda do Redentor, a humanidade 
vislumbrava em figuras imperfeitas o Pontífice Absoluto, de cujo 
poder mediador participariam todos os sacerdotes da Nova Lei. 

e entraram para a terra de exílio. A na-
tureza humana, privada dos dons pre-
ternaturais e desamparada diante de 
um ambiente sobre o qual não tinha 
mais governo, sentiu-se apoucada, di-
minuída, ameaçada pela justa cólera 
de um Deus que havia sido ofendido. 
Com o homem, na terra de exílio pe-
netraram a apreensão, a dor, a incerte-
za, seguidas, não muito tempo depois, 
da imagem terrífica da morte.

O fratricídio de Caim

Adão e Eva, que sabiam estar desti-
nados à morte, antes de falecerem pas-
saram pelo drama de contemplar o fi-
lho da bênção, o filho da predileção, 
Abel, o doce, o justo, o magnífico, 
prostrado no chão, morto. Eles nunca 

Ao ver Abel 
assassinado pelo 
irmão, Adão e Eva 
tiveram ideia clara 
da morte e, portanto, 
dos efeitos da falta 
que haviam cometido

Fratricídio de Caim - Igreja de  
Santa Maria Madalena, Troyes (França)
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da própria finitude: o homem morre-
rá, como morreu Abel.

Essa posição de finitude e de in-
certeza do homem diante de sua vida 
terrena acendeu duas concepções dis-
tintas de sacerdócio, que nós encon-
tramos em duas famílias diversas de 
religiões pagãs. 

Mediação com vistas aos 
interesses terrenos

Em primeiro lugar, há as religiões 
ditas sem mistério, que correspon-
dem, quiçá, a uma família de almas 
do gênero humano: as mais voltadas 
para este mundo, que não negam di-
retamente a existência de outra vida 
nem dela se desinteressam, mas que 
de tal maneira deixam-se impressio-
nar pelo dia de amanhã que o centro 
de suas preocupações se volta para os 
afazeres terrenos.

Nessas religiões, o sacerdote apare-
ce como um mediador entre os deuses 
e o homem que, embora tenha os olhos 
voltados para o céu, desempenha mis-
sões caracteristicamente terrenas. 

Quais são estas? O sacerdote está 
revestido de poderes mágicos, pelos 
quais faz crer que tem a capacidade de 
curar, de matar ou de, por meio de en-

cantamentos e sortilégios, governar os 
trovões, aplacar as feras. Ele resolve, 
portanto, problemas humanos: execu-
ta curas, causa mortes – enquanto ins-
trumento de vingança – e comanda os 
elementos.

Vê-se aí uma vaga saudade que o 
gênero humano tinha, nessa decadên-
cia, do domínio que exercia sobre a 
criação no Paraíso, antes da queda de 
Adão. Nossa natureza pede esse domí-
nio e os sacerdotes, para satisfazer tal 
necessidade, apresentavam-se assim 
aos homens. Surgiu então o tipo de sa-
cerdotes exorcistas, que enxotavam os 
espíritos malignos capazes de atrapa-
lhar as pessoas nas suas fainas diárias, 

de arruinar as colheitas, de espalhar 
doenças, de fazer fugir o gado. 

Estes eram também sacerdotes sa-
crificadores, que tomavam, diante do 
pecador, uma vítima – um animal, 
uma fruta, ou qualquer oferta; infeliz-
mente, muitas vezes uma vítima hu-
mana – e a imolavam para aplacar a 
cólera de um deus que o homem sen-
tia estar irado com ele, do qual tinha 
medo e, por isso, desejava de algum 
modo torná-lo propício. 

Sacerdócio comunicador 
da vida divina

Há, entretanto, outra família de al-
mas, talvez mais rara e certamente 
mais elevada: a daqueles capazes de 
compreender que, por mais impor-
tantes que sejam os problemas terre-
nos, eles não passam de logística; o 
homem não está na terra para resolvê-
-los. Estes percebem que a fome não é 
a questão central da vida, sabem pen-
sar, param para refletir e, abrindo um 
intervalo nas justas atividades da fai-
na diária, de vez em quando se per-
guntam: “Que sentido tem esta vida? 
Por que nasci? Para onde vou? De-
pois que eu morrer, o que será feito de 
mim? Não sei! Preciso indagar”. Es-

As modalidades 
pagãs de sacerdócio 
manifestavam o 
desejo da humanidade 
de restabelecer o 
relacionamento 
com Deus

Sacerdote pagão oferece um sacrifício a Júpiter, detalhe de “São Paulo e São Barnabé em Listra”, por Bartholomeus Breenbergh - 
Princeton University Art Museum, New Jersey (Estados Unidos)
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sas questões supereminentes domi-
nam sua existência, a qual, sem elas, 
torna-se inexpressiva. 

Para atender às perguntas desse gê-
nero de espírito, a própria gentilida-
de, embora nos seus desvarios e nos 
seus erros, mas levada por um misto 
de bom senso e de tradição que nun-
ca chegou a perder por completo, ela-
borou o tipo de sacerdote das religiões 
de mistério. Estas praticam – em ge-
ral às ocultas e para um número rela-
tivamente pequeno de crentes – ritos 
que visam operar um efeito extraor-
dinário: passar algo da vida da divin-
dade para o sacerdote, e fazer defluir 
algo dele para o público, de manei-
ra que uma certa parcela de vida divi-
na circule entre os que praticam e pre-
senciam o ato. Essa vida lhes dá mais 
força nas agruras da existência, mais 
luz à mente, mais energia à vontade, e 
se manifesta também pela magnífica 
promessa de que não terá fim: veio do 
além, insere-se no homem e, segundo 
se cria, não cessa com a morte. 

A promessa de uma outra vida, 
existente de modo menos categórico 
nas outras religiões, afirma-se mais 
definidamente nas religiões de misté-
rio. E as almas sequiosas de uma natu-
reza melhor, de uma explicação mais 
alta para os seus problemas, de uma 
orientação para a vida mais profun-
da do que a simples preocupação de 
obter o ganho necessário para não 
morrer de fome, ou para satisfazer 
ambições e vaidades, encaixam-se 
nessa série de religiões. 

E assim, vaga e confusamente, 
no meio de ritos idolátricos por ve-
zes abomináveis e até satânicos, 
podemos discernir o filão de uma 
tradição preciosa, o filão do bom 
senso humano, o filão de uma es-
perança.

Numa noite em Nazaré, faz-se  
a paz entre o Céu e a terra

Com efeito, todas ou, pelo menos, 
muitas dessas religiões eram anima-
das pela esperança de que um dia a 

A reconciliação com 
Deus que os homens 
esperavam começou 
quando nasceu da 
Virgem o Sacerdote 
por excelência, Nosso 
Senhor Jesus Cristo

ceria da estirpe de David, à qual per-
tenciam Ela própria e o seu casto es-
poso José. Ela rezava na calada da noi-
te, pedindo que esse Messias viesse e 
regenerasse todos os povos, e rogava 
– segundo piedosas tradições – ser es-
crava da mulher bem-aventurada de 
que Ele haveria de nascer. 

De súbito, se produz pelos ares um 
movimento misterioso; algo como um 
bater de asas, como uma vibração diá-
fana, como uma cintilação da Lua que 
marca o ambiente. Ela olha e ouve a 
saudação tão conhecida: “Ave, cheia 
de graça…”

Depois de Ela ter dito “Eis a serva 
do Senhor. Faça-se em Mim segundo 
a tua palavra” (Lc 1, 38), o Verbo Se 
encarnou e habitou entre nós. Veio en-
tão à terra Aquele que, no sentido mais 
pleno e arquetípico da palavra, é o Sa-
cerdote: Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Sacerdote e Vítima

Se é verdade que o sacerdócio 
se caracteriza por ligar os homens 
a Deus, ninguém poderia estabele-

cer de modo mais perfeito esse vín-
culo do que Aquele que era ao mes-
mo tempo Homem e Deus, a Segun-
da Pessoa da Santíssima Trindade en-
carnada. Nosso Senhor Jesus Cristo 
é sacerdote por sua própria natureza, 
e fundou o sacerdócio verdadeiro, o 
sacerdócio pleno, o sacerdócio cris-
tão, o sacerdócio católico!

Entretanto, Ele não é apenas Pon-
tífice, mas também Vítima. Nosso 
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Menino Jesus Sacerdote - Paróquia Senhor 
das Misericórdias, Cidade da Guatemala

paz se faria entre o Céu e a terra, che-
garia o momento em que os tempos 
teriam a sua plenitude, e um eleito 
de Deus, perfeito e amado, haveria 
de vir ao mundo para restaurar a or-
dem que o pecado de nossos primei-
ros pais – lembrado em tantas religi-
ões antigas – nos arrebatara. 

Numa meia-noite, no silêncio abso-
luto de uma cidade hebraica, uma Vir-
gem tênue, delicada, cândida, trazen-
do nos olhos uma infinitude de refle-
xos celestiais, rezava. Os tempos ha-
viam maturado, o grau de sofrimento 
e de degradação da humanidade tinha 
chegado a um ponto tal, que a mise-
ricórdia de Deus criara essa Virgem 
para que Ela, Imaculada, conseguisse 
o que nenhum homem pecador conse-
guiria: a vinda do Mes-
sias previsto pela raça ju-
daica, que nas- 
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O sacerdote é o elo 
entre Deus e os 
homens; por ele se 
renova o Sacrifício 
do Calvário, levando 
a todas as partes os 
frutos da Redenção

Senhor Se ofereceu numa ação sa-
cerdotal, pela qual aceitou ininter-
ruptamente, desde o Horto das Oli-
veiras até o momento do “Consum-
matum est”, todo o oceano de do-
res que sobre Ele haveria de desabar, 
para a Redenção da humanidade.

Tanto Ele quis imolar-Se por nós 
– imolação indispensável para a re-
conciliação entre Deus e os homens 
– que O vemos, na oração do Hor-
to, sofrer, ter tédio e pavor, sentir o 
seu Sangue extravasar pelos poros, 
diante do horror do que haveria de 
padecer. Contudo, recebendo forças 
do Anjo, Ele quis fazer a vontade do 
Padre Eterno, para a glória d’Ele, 
antes de tudo, e por amor a cada ho-
mem.

Este é o sacerdote do qual proce-
dem todos os outros sacerdotes. E, se 
a Igreja Católica tem o sacerdócio, Ela 
o tem por participação em Nosso Se-
nhor Jesus Cristo.

A grandeza do sacerdócio

O sacerdote é, portanto, o elo entre 
Nosso Senhor Jesus Cristo e nós. Por 

suas palavras se opera a maior mara-
vilha que há na terra: dotado do po-
der de transubstanciar, ele multiplica 
pelos altares do orbe o sacrifício da 
Cruz, levando por todas as partes os 
frutos da Redenção.

O sacerdote nos aparece como 
aquele que ensina a Religião, que guia 
os homens no cumprimento dos Man-
damentos, não como um professor que 
oferece um ensino estéril e sem vida, 
mas como aquele que, por meio dos 
Sacramentos, sabe transmitir às al-
mas a graça de Deus, de maneira que 

a inteligência se torne mais lúcida e 
serena.

Dessa forma, também a vontade 
humana, tão fraca, tão acovardada, 
tão voltada para seu interesse pes-
soal, recebe pela ação da graça um 
novo vigor: o sacerdote transmite 
vida – ele, que fala da vida eterna – e 
encaminha uma certa família de al-
mas para pensar exclusiva ou quase 
exclusivamente no Céu. Ele se diri-
ge a outra família e lhe faz essa pro-
messa: “Vós também, procurai o 
Reino de Deus e sua justiça, e todas 
as coisas vos serão dadas por acrés-
cimo.

O sacerdote é o sal da terra e a luz 
mundo, não só porque é o sal e a luz da 
Igreja, mas porque a Igreja é o sal e a 
luz da Civilização Cristã. Depois que 
Cristo veio à terra, não há civilização 
possível fora da Civilização Cristã: há 
barbárie, ou há Nosso Senhor Jesus 
Cristo. ²

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

N.45 (dez., 2001); p.6-10.

Celebração Eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras (SP)
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“A vossa fé  
é nossa vitória”

32      Arautos do Evangelho · Junho 2022

H
él

èn
e 

R
iv

al
 (

C
C

 b
y-

sa
 4

.0
)

entado ao lado do leito onde 
se debatia contra a morte um 
 recém-nascido, estava um jo-
vem rei bárbaro. Com a cabeça 

apoiada sobre as mãos, tendo o rosto 
meio coberto pela longa cabeleira que 
simbolizava a superioridade de sua 
origem, ele não ocultava seu desespe-
ro pela sorte do filho:

— É certo que essa criança tam-
bém morrerá. Batizado em nome de 
Cristo, seu destino será o mesmo de 
seu irmão: a morte! Não conta com a 
proteção dos deuses.

De fato, o menino, havia pouco re-
generado pelas águas batismais, fora 
atingido por fortes convulsões febris 
e parecia seguir o caminho de Ingo-
mer, que dois anos antes falecera ain-
da trajado de branco.

De joelhos, com a fé ainda mais 
fortalecida pelo drama, estava a jo-
vem rainha. Em sua alma, o cari-
nho materno aliado à consciência 
da grandeza de sua missão levavam-
-na não apenas a aceitar resignada-
mente aquele sofrimento, como até 
a “exigir” da Providência um mila-
gre. Sim, não era somente seu filho 
que estava em risco, mas a salvação 
de um povo que dependia de suas sú-
plicas; não era apenas sua criança 
que precisava viver, mas a Filha Pri-
mogênita da Igreja que precisava ser 
“batizada”!

Essa era a missão que Clotilde as-
sumira com a dignidade de rainha. E 
estava disposta a conquistar todos os 
milagres para realizá-la.

Princesa de Lyon

Clotilde nascera no Reino de 
Lyon, território que seu pai, Chilperi-
co, príncipe bárbaro da tribo dos Bur-
gúndios, recebera como herança.

Apesar da pequena extensão do 
reino, grande era seu legado espiri-
tual e cultural. Lyon fora uma impor-
tante cidade sob o domínio dos ro-
manos e transformara-se num pujan-
te centro de catolicidade nas Gálias. 
Em suas arenas vira borbulhar o san-
gue de inúmeros mártires como San-
ta Blandina, São Potino e seus com-
panheiros, e em sua sede episcopal 
escutara Santo Irineu pregar com sa-
bedoria e eloquência contra a heresia.

O esplendor material da região 
fora, é verdade, praticamente arra-
sado pela invasão dos bárbaros, mas 
o fulgor espiritual não se extinguira 
com as armas e brilhava como uma 
esperança de vitória.

Os Bispos da nação, como prínci-
pes da Igreja Militante, tinham bem 
presente o quanto Cristo contava 
com seu combate para triunfar. Este 
era realmente muito árduo, pois não 
se restringia a destruir o paganismo 
dos bárbaros, mas também a heresia 

Refletindo  
admiravelmente  
Nossa Senhora,  
Clotilde proferiu com 
submissão seu “fiat”, 
venceu pela fé  
e deu à luz a Filha 
Primogênita da Igreja.

Santa Clotilde
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ariana que criara fortes raízes entre 
eles.

Santo Avito, Bispo de Vienne, já 
obtivera grande vitória ao conseguir 
que reis burgúndios se casassem 
com jovens de confissão católica. 
Com esse fim, Clotilde e Chroma – 
sua irmã mais velha – foram batiza-
das ao nascer. Entretanto, como seus 
pais morreram numa guerra fratrici-
da, as pequenas passaram para a tu-
tela do tio. O prelado não desanimou 
diante do trágico fato, mas colocou 
todo o seu empenho em formar as 
duas princesas.

A missão entre os francos

No fim do século V pouco restava 
do poderio romano. Os triunfos con-
quistados pela Igreja a partir do Edito 
de Milão, em 313, pareciam sucumbir 
sob o avanço das hordas bárbaras e a 
perfídia dos hereges.

Na Lombardia, Teodorico o Gran-
de, chefe ostrogodo e ariano, domi-
nava grande parte da Itália; no sul da 
Gália e na Península Ibérica, os visi-
godos e os vândalos reinavam fa-
zendo prevalecer a heresia, re-
novando inclusive a persegui-
ção aos verdadeiros católicos. 
No Ocidente, já nenhum rei-
no professava oficialmente a 
Fé Católica em sua ortodo-
xia. Situação desesperado-
ra? Talvez. Mas, sobretudo, 
vésperas de uma intervenção 
divina!

No norte da Gália, a tri-
bo franco sálica permane-
cia pagã. Reinava sobre ela 
Clóvis, filho de Childerico, 
cuja simpatia pelos costu-
mes do império valera-lhe o 
título de patrício. Em 486 ele 
conquistou a Romania – o 
que restava de província ro-
mana na Gália – derrotando 
Siágrio, governador já pusi-
lânime e sem capacidade de 
enfrentar os arianos. Nessa 
conjuntura, Clóvis tornou-se 

o foco de esperança dos Bispos cató-
licos. São Remígio, Bispo de Reims, 
escrevera-lhe ao assumir o governo: 
“Pratica o bem. Sê casto e honesto. 
Mostra-te cheio de respeito por teus 
Bispos e recorre sempre a seus conse-
lhos. Se te entendes com eles, teu país 
se achará bem. […] Se queres reinar, 
mostra-te digno”.1

Era, porém, indispensável que o 
monarca franco se convertesse, para 
que o Cristianismo tivesse um reino. 
Uma esposa católica parecia o melhor 
meio de inclinar para a verdade o seu 
coração. Clotilde, que contava por 
volta de vinte anos, foi encaminhada 
pelos Bispos para tal missão.

A tarefa não era fácil. Quem ga-
rantia que uma jovem teria suces-
so entre um povo bárbaro, no qual a 
vingança, os assassinatos e a rudeza 
pagã faziam parte dos costumes?

Clotilde, cujo nome significa guer-
reira gloriosa, compreendeu bem o 

desafio e, à semelhança de Maria, 
deu o seu “fiat”. Já não viveria mais 
para si mesma, mas para o triunfo da 
Fé Católica.

No ano de 492, Soissons recebia 
a rainha que se uniria a Clóvis num 
matrimônio monogâmico2 e indisso-
lúvel, firmado na promessa de bati-
zar os filhos na Religião materna. A 
primeira batalha estava ganha!

A prova de fé

Eis, porém, que no momento se-
guinte a vitória parece passar para o 
lado do paganismo. Ingomer, o pri-
meiro filho daquela união e portador 
da esperança de uma dinastia cristã, 
morre logo após o Batismo, e o se-
gundo, Clodomir, nascido em 495, 
encaminha-se para a mesma sorte. É 
então que se dá o episódio narrado no 
início deste artigo.

Após uma noite de tenso combate 
interior, sem permitir que seu ânimo 
vacilasse, a rainha obtém o milagre: 
o menino se acalma, a febre passa e 
ele adormece tranquilo e saudável. 

Pela fortaleza, resignação heroica 
e fé inquebrantável, ela arrancara 

do Céu que o filho vivesse, mas 
sobretudo imprimira no co-
ração do rei uma imagem da 
verdadeira coragem e do po-
der supremo do único Deus. 

O que poderia constituir 
uma derrota definitiva para 
o Catolicismo no reino dos 
francos, Clotilde transforma 
em vitória pela fé. Assim se 
abre o caminho que conduzi-
rá Clóvis e a França ao seio 
da Igreja.

O voto de Tolbiac

No ano de 496, os ala-
manos – uma tribo germâ-
nica – invadiram as terras 
de Sigeberto, rei de Colô-
nia e aliado de Clóvis. Este, 
fiel ao concertado entre am-
bos os monarcas, foi em seu 
socorro. 

Clóvis e Santa Clotilde - Igreja de Santo Audeno, 
Rouen (França); na página anterior, Santa Clotilde -  

Igreja de São José, Saint-Héand (França)

Da fé de Santa Clotilde diante do filho moribundo 
dependeu o destino de uma nação
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No antigo campo romano de 
 Tolbiac, hoje Zülpich, deu-se o en-
trechoque. A ferocidade do combate 
foi tremenda. Após algumas horas, o 
massacre do lado dos francos se tor-
nou violento e o exército de Clóvis 
estava a ponto de ser exterminado.

O chefe franco viu-se numa situa-
ção aterradora. Conhecia bem a sor-
te dos vencidos e sabia que se fosse 
derrotado não deveria esperar cle-
mência para si, para seu povo e para 
sua fama, pois passaria para a Histó-
ria como indigno da realeza. Entre os 
fragores da batalha e o terror que co-
meçava a dominar seu exército, veio-
-lhe à mente a única figura que vira 
enfrentar um desastre com audácia e 
dignidade e, numa situação sem sa-
ída, obter o impossível: Clotilde! 
Agarrando-se a seu exemplo, como 
em uma tábua de salvação, o bárba-
ro exclamou:

— Deus de Clotilde, vinde em meu 
socorro!

Eis que, de repente, a flecha de um 
guerreiro franco atinge mortalmente 
o chefe dos alamanos e faz rever-
ter a sorte do combate. Os ad-
versários, tomados de pânico, 
começam a bater em retira-
da com os francos às costas, 
perseguindo-os.3

A contenda estava venci-
da, mas sobretudo estava ga-
nha a batalha de Cristo no 
coração de Clóvis, pela me-
diação de Clotilde. Naquela 
mesma tarde, ele lhe escre-
veu informando que queria 
receber o Batismo.

Batismo de Clóvis 
e da França 

Grande foi o zelo do Bis-
po Remígio e de Clotilde em 
preparar a tão almejada ce-
rimônia. O ermitão São Wa-
ast, que também passara das 
crenças germânicas ao Cato-
licismo, ajudou a concluir a 
instrução do rei, enquanto a 

rainha providenciou os melhores teci-
dos e incensos para fazer sentir àque-
le povo ainda rude a grandeza ímpar 
do ato.

Acompanhado de suas irmãs, de 
Thierry, filho do primeiro casamen-
to, e de mais três mil súditos, Clóvis 
por fim foi admitido à família de Deus 
na festa da Natividade do Senhor. Nas-
cia na catedral de Reims a França cató-
lica, a semente da Cristandade. “Reg-
num Galliæ, regnum Mariæ, nun-
quam peribit”,4 dizia um escrito da 
época merovíngia. Estava Clotilde 
para sempre associada a Maria, mãe 
da Igreja, ao com Ela dar à luz seu pri-
meiro reino. 

Para confirmar a “filiação divina” 
desse povo, conta a tradição que uma 
pomba trouxe o óleo para a unção, 
usado desde então na coroação de to-
dos os reis da França. 

“A Fé que confessastes é nossa vi-
tória! Uma nova luz brilha para nós 

na pessoa de um rei do Ocidente. O 
Natal do Senhor é também o Natal 
dos francos; vós nascestes para Cris-
to no dia que Ele nasceu para vós”,5 
escreveu Santo Avito ao rei, festejan-
do o sucesso de tantos esforços.

Unificação das Gálias

Missão cumprida? Não. A rainha 
sabia que era apenas o começo. A 
graça que fora infundida em seu es-
poso e naquele povo devia transfor-
mar uma natureza humana inculta e 
selvagem. Esse processo não demo-
raria anos, mas séculos! Cabia a ela, 
porém, cuidar ao máximo da semen-
te, para que crescesse frondosa e alta-
neira a árvore.

Para isso, aconselhava Clóvis a 
empreender a unificação de toda a 
Gália na Religião verdadeira, expul-
sando os visigodos arianos do sul. Tal 
empresa se deu em 507, cumprindo o 
rei um voto que fizera ao cair doen-
te. Começando a campanha pela con-
quista da cidade de São Martinho de 
Tours, terminou com a Batalha de 

Vouillé, que forçou os visigodos a 
recuarem para trás dos Pirineus. 

Comprando o futuro

Tendo o seu esposo mor-
rido em 27 de novembro de 
511, uma nova fase iniciou-se 
na vida de Clotilde.

A França estava batiza-
da, mas quantos séculos se-
riam necessários para que 
se tornasse o Reino Cristia-
níssimo? Clotilde incentiva-
ra ao máximo no rei franco 
os princípios cristãos; entre-
tanto, teve de assistir com 
paciência a verdadeiras cha-
cinas, inclusive à morte de 
parentes, na conquista dos 
reinos vizinhos para seus 
filhos. 

Presenciou ela o assassi-
nato de seu primo burgúndio 
Segismundo e de sua família, 
levado a cabo por  Clodomir, 
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Conversão de Clóvis na Batalha de Tolbiac -  
Igreja de Santo Audeno, Rouen (França)

O Deus de Clotilde não só concedeu a vitória  
nos campos de Tolbiac, como venceu a batalha  

de Cristo no coração de Clóvis! 
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1 BERNET, Anne. Clotilde, 
épouse de Clovis. Histoire des 
Reines de France. Paris: Pyg-
malion, 2006, p.64.

2 O costume pagão da época ad-
mitia a poligamia. Clóvis teve 

uma primeira esposa, mas que 
já havia morrido quando ele 
desposou Clotilde. 

3 Cf. SÃO GREGÓRIO DE 
TOURS. Histoire ecclésias-
tique des Francs. L.II, c.30; 

BORDONOVE, George. Clo-
vis et les Mérovingiens. Paris: 
Pygmalion, 2006, p.92.

4 Do latim: “O Reino da Fran-
ça, reino de Maria, jamais 
perecerá”.

5 BERNET, op. cit., p.161-162.
6 PIO XII. Discurso aos peregri-

nos franceses vindos a Roma 
para a canonização de Santa 
Joana de Valois, 29/5/1950. 

seu filho. Quando este morreu, acom-
panhou as disputas ambiciosas de 
seus filhos Clotário e Childeberto 
sobre a herança, que culminaram no 
brutal extermínio dos netos. Teve nos 
braços o corpo de sua filha trazido de 
volta após um longo martírio na cor-
te de Toledo tentando converter o es-
poso, Amalarico. Mais adiante, ape-
nas pôde intervir com suas súplicas 
e orações para impedir que Thierry e 
Childeberto trucidassem Clotário em 
uma contenda…

Ora retirada no mosteiro de Tours, 
ora em Paris quando o dever a chama-
va, a santa rainha não vivia mais para 
o presente; pelas orações e penitên-
cia, preparava o futuro da nação. Ela 
não contemplaria um Carlos Mag-
no, um São Luís IX, uma Santa Joana 
d’Arc nem uma Santa Teresinha, mas 
estava convicta de que podia contri-
buir para as maravilhas futuras e ser, 
em certo sentido, a mãe desses gran-
des varões e damas.

Última intercessão

Clotilde pôde utilizar seu poder de 
intercessão ainda mais uma vez no 
mesmo ano de sua morte.

Clotário, que assassinara os filhos 
de seu irmão e, mesmo batizado, pra-
ticava a poligamia dos pagãos, resol-
veu tomar como quinta esposa uma 
jovem princesa turíngia que trouxe-
ra prisioneira ainda pequena. A prin-
cesa aceitou a proposta com a inten-
ção de salvar seu irmão, que compar-
tilhava seu cativeiro. Entretanto, após 
ter se unido a ela, Clotário o massa-
crou. A jovem fugiu e se refugiou em 
um convento; o rei a perseguiu, dis-
posta a violar até o sagrado direito de 
asilo. A rainha-mãe interveio pela úl-
tima vez e salvou aquela que,  dentro 

dos muros monacais, continuaria 
sua tarefa de zelar pela França: San-
ta Radegunda.

No dia 3 de junho de 545, Clo-
tilde entregou sua alma a Deus e 
seu corpo foi se reunir ao de seu 
esposo e ao de Santa Genoveva 
na Basílica dos Apóstolos, em 
Paris.

Uma mulher forte

Sobre as damas que se tornam 
reflexo de Maria Santíssima, afir-
mou um Pontífice:

“Católicos da França, vossa 
história, na qual toda a trama é te-
cida por graças e favores de Maria, 
vos confere um dever todo espe-
cial de velar pela integridade e pu-
reza de vossa herança marial. […]

“É admirável o papel das da-
mas na História da França. Clo-
tilde a liberta do paganismo e da 
heresia, e pelo Batismo de Cló-
vis ela é entregue a Cristo! Bran-
ca de Castela é a educadora de 
São Luís, ‘o bom lugar-tenente 
de Cristo’! Joana d’Arc devolve à 
França seu lugar no mundo, e seu 
estandarte leva o nome de Jesus e 
Maria! […] 

“Essas heroínas providenciais 
cumpriram a sua [missão] pela sa-
bedoria de seu espírito, pela for-
ça de sua vontade, pela santidade 
de sua vida, pela generosidade no 
sacrifício total de si mesmas, em 
suma, pela imitação das virtudes de 
Maria, trono da Sabedoria, Mulher 
forte, Serva do Senhor, Virgem do-
lorosa com o coração transpassado 
pelo gládio, Mãe do Autor da paz e 
Rainha da paz”.6 

Não há dúvida de que Santa Clotil-
de foi uma mulher forte como a lou-
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Santa Clotilde - Igreja de São Vicente  
de Paulo, Paris

A rainha, que tudo fizera  
pelo “batismo” de um povo, continuaria 

a interceder por ele da eternidade

vada pelas Escrituras. Ela não prefi-
gurou a Virgem à semelhança de Abi-
gail, Judite ou Ester, mas seguiu seu 
exemplo fazendo perdurar na terra 
um filão de almas mariais. Almas es-
sas que com seu “fiat” salvam o mun-
do e, pela sua fé, obtêm ressurreições 
grandiosas. ²



A

“A louca do Sacramento”

Ir. Mónica Perezcanto Sagone, EP
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o longo da História, 
Deus suscita almas es-
pecialmente amantes da 
Eucaristia que enrique-

cem o Corpo Místico de Cristo 
com seu exemplo. Sim, pois a Igre-
ja não é como um museu que ape-
nas conserva a excelência na qual 
foi constituída por seu Divino Fun-
dador, mas uma sociedade viva 
que produz constantemente novos 
frutos. 

Há pouco mais de quinhentos 
anos, uma dessas almas resplan-
deceu, não precisamente no inte-
rior de um convento ou no exer-
cício de um ministério eclesiásti-
co. Das fileiras do laicato, e sem 
que as pesadas responsabilida-
des temporais impedissem sua 
dedicação à Igreja, destacou-se 
uma dama da nobreza castelha-
na: Da. Teresa Enríquez. Quem 
foi ela? 

Na corte dos Reis Católicos

Teresa Enríquez de Alvarado 
nasceu em 1450. Era prima- irmã 
do Rei Fernando, o Católico, e ami-
ga íntima da Rainha Isabel de Cas-
tela. Desposada com o  contador-chefe 
do reino e prefeito de Toledo, Dom 
Gutierre de Cárdenas, teve cinco fi-
lhos, três dos quais faleceram ainda 
crianças. A família vivia na corte, 
uma vez que o posto ocupado por 

Dom Gutierre era de muita autori-
dade. 

Rodeada de riqueza e de luxo, Te-
resa soube manter-se totalmente des-
prendida dos bens terrenos. Deseja-
va servir a Deus, sem medir esforços 

para isso: ordenou a construção 
de conventos, hospitais e capelas; 
 ajudou prodigamente aos pobres 
e enfermos; dedicou-se à educa-
ção de seus filhos, ensinando-lhes 
práticas de piedade e caridade. 

Contudo, elevando-se ainda 
mais, foi a Presença Real do Se-
nhor na Eucaristia que cativou 
principalmente seu coração.

Abrasada de amor pela  
Eucaristia 

Desde a infância, Teresa apren-
deu de sua avó paterna, mulher 
virtuosa e séria, a devoção e o res-
peito que se deve ter ao Santíssi-
mo Sacramento. Com o passar dos 
anos, ela cresceu não só em esta-
tura, mas sobretudo em amor ar-
dente a Nosso Senhor nesse subli-
me mistério.

Comungava regularmente, em 
uma época na qual não era cos-
tume fazê-lo, e encontrava tem-
po, em meio de suas obrigações 
na corte e obras de caridade, para 
passar longas horas diante do sa-
crário. Ao falecer seu terceiro fi-
lho, Teresa agarrou-se ainda mais 

aos Céus, conformando-se com a 
vontade de Deus, e encontrou aos pés 
do tabernáculo consolo e forças para 
seguir adiante.

Ela mesma moía o trigo e amas-
sava a farinha para a confecção das 

A Presença Real de Jesus na Eucaristia cativou o coração de Teresa 
Enríquez, levando-a a promover o esplendor do culto ao Santíssimo 
Sacramento e desejar que Ele fosse por todos adorado e reverenciado.

Teresa desejava que o culto eucarístico 
tivesse influência até mesmo  

na vida civil e cotidiana

Teresa Enríquez prepara vinho e hóstias - 
Colegiata do Santísimo Sacramento,  

Torrijos (Espanha)
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hóstias que mais tarde seriam con-
sagradas no altar. Ademais, fundou 
confrarias sacramentais que se es-
palharam por muitos lugares, pro-
movendo notadamente a Adoração 
Eucarística. 

A finalidade dessas irmandades 
consistia em promover o esplendor no 
culto a Jesus Sacramentado, garantin-
do o cuidado dos tabernáculos, cus-
tódias e vasos sagrados, a ordem das 
vestes sacerdotais e do mobiliário do 
altar, bem como a digna organização 
no translado processional do Viático 
levado aos enfermos. As confrarias 
contavam com pessoas que verifica-
vam e informavam à autoridade com-
petente como era venerada a Eucaris-
tia nas diversas paróquias, a fim de 
garantir que tudo fosse realizado com 
a sacralidade própria a honrar o Pão 
do Céu.

Teresa trabalhava para que o culto 
eucarístico não fosse apenas um privi-
légio dos espaços sagrados, mas tives-
se influência na vida civil e cotidiana. 
Ela instituiu uma espécie de nova ten-
dência, que ganhava força ao sopro da 
Contrarreforma. Assim, enquanto ha-
via quem se dedicasse a justificar o 
dogma eucarístico refutando doutri-
nariamente os erros, ela o afirmava 
no campo das tendências, pondo uma 
nota de grandeza, beleza e bom gosto 
em tudo quanto se relacionasse com o 
Santíssimo Sacramento.

Abrasada de amor pela Eucaristia, 
ela desejava que Jesus-Hóstia fosse 

adorado e respeitado, dando a todos 
um exemplo de fervor. Tão apaixona-
da se mostrava neste empenho, que o 
Papa Júlio II a denominou “a louca do 
Sacramento”, como ainda é conheci-
da na Espanha.

Essa nobre dama era também gran-
de devota de Nossa Senhora. No início 
de seu testamento, ela escreveu: “Em 
nome da Bem-Aventurada Virgem 
Gloriosa Santa Maria, […] a quem te-
nho por Senhora e Advogada em todas 
as minhas ações e agora, com devoto 
coração, me ofereço como sua escra-
va e serva e Lhe ofereço minha alma”.1

Devoção desinteressada 
até a morte

Antes de seu falecimento, ocorri-
do no ano de 1529, ordenou que os atos 
fúnebres de seu sepultamento fossem 
simples, proibiu qualquer pessoa de 
falar sobre ela e determinou que o ser-
mão fosse em honra do Santíssimo Sa-
cramento, deixando assim mais evi-
dente ainda o quanto tudo o que havia 
feito nesta terra não fora senão por um 
amor puro e desinteressado a Nosso 
Senhor Eucarístico.

Recentemente foi concluído seu 
processo diocesano de beatificação 
na Arquidiocese de Toledo, em cujo 
território se encontra Torrijos, cidade 
onde passou os últimos anos de vida. 

Seu corpo se conserva incorrup-
to e descansa no mosteiro das con-
cepcionistas de Torrijos, tornando-se 
para nós uma comprovação do quan-

to uma vida reta, devota e compassi-
va atrai a benevolência do Criador.

Onde está o teu tesouro, aí estará  
o teu coração

Engana-se quem pensa: “É muito 
fácil levar a cabo grandes empresas 
quando se tem prestígio social, boas 
relações e uma fortuna considerável”. 
O que determina o êxito de um em-
preendimento é sua finalidade eleva-
da e a intenção virtuosa de quem o re-
aliza, não o ambiente ou os meios dis-
poníveis; estes contribuem, e quan-
to, mas não são determinantes. Nas 
obras de Deus, a graça divina é o que 
mais conta, os fatores humanos são se-
cundários. Atualmente, há muitas pes-
soas com poder, influência e dinhei-
ro… e quão raramente esse capital é 
aplicado para a glória de Deus e o bem 
do próximo! 

Ciente de que o cristão deve ser um 
verdadeiro reflexo da vida de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe San-
tíssima, Teresa Enríquez foi um admi-
rável exemplo de fervor, humildade e 
caridade desinteressada. Ela soube de-
positar seu coração no maior tesouro 
que existe nesta terra: o humilde Pri-
sioneiro que se oculta sob as espécies 
do pão e do vinho. ²

1 ENRÍQUEZ DE ALVARADO, Teresa. 
Testamento hológrafo, 30 de marzo de 
1528. In: FERNÁNDEZ, Amaya. Tere-
sa Enríquez, la loca del Sacramento. Ma-
drid: BAC, 2001, p.83.

Corpo incorrupto de Teresa Enríquez - Convento da Puríssima Conceição, Torrijos (Espanha)

Essa nobre dama soube depositar seu coração no maior tesouro que existe nesta terra: Deus Sacramentado



Um fato para meditar…

S
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ituada na Ilha Martinica, pe-
quena ínsula francesa das An-
tilhas, no Mar do Caribe, a ci-
dade de Saint-Pierre era co-

nhecida pelo seu luxo e conforto. 
De relevante importância em sua 

paisagem, sobressaía uma montanha, 
conhecida como Monte Pelée, com 
1350 metros de altitude. Apesar de pa-
recer imersa em um sono eterno, a ele-
vação guardava em seu interior uma 
grande ameaça… 

Desde fevereiro de 1902, muitos 
animais foram vistos fugir dos arre-
dores da montanha, incomodados pelo 
forte odor de enxofre que esta exala-
va. Durante as noites, os cães não ces-
savam de uivar. No mês de maio, ela 
lembrou aos habitantes de Saint-Pier-
re sua verdadeira identidade: tratava-
-se de um vulcão. 

As chuvas de cinza eram tão inten-
sas, que os galhos de algumas árvores 
se rompiam por não poder suportar o 
peso. Na zona já não se ouvia o canto 
dos pássaros. Muitas famílias começa-
ram a deixar a ilha, outras – milhares – 
decidiram pensar de maneira mais oti-
mista, e esperar os fatos se evidencia-
rem para tomar providências.

Chegou, finalmente, o dia 8 de maio 
de 1902, em que se comemorava a As-
censão do Senhor. O Céu, ao qual ha-
via quase dois mil anos Cristo subi-
ra, parecia estar fechado por grandes e 
opacas nuvens. Crescia o volume das 
explosões vulcânicas e numerosos ha-
bitantes optavam por fugir da ilha, en-

quanto os sinos convocavam os fiéis 
para o ofício da Solenidade. Às sete 
horas e cinquenta minutos, segundo 
narra o Pe. Nicolas Pinaud1 em seu es-
tudo sobre o grande acontecimento de 
Saint-Pierre, um barulho comparável 
ao de centenas de sirenes de barcos res-
soa pelo ar, e uma nuvem fumegante, 
espessa, negra e sulcada de raios esca-
pa do vulcão. Num piscar de olhos, ela 
se precipita sobre a cidade, cobre-a, su-
foca-a, continua seu caminho até atin-
gir o mar e, dilatando-se em todos os 
sentidos, cresce como uma montanha 
de cinzas e fogo. Em poucos instantes 
a região, coberta por um manto negro, 
torna-se impenetrável. 

Setenta segundos foram suficien-
tes para tirar Saint-Pierre do mapa. Al-
guns fatos registrados denotam a for-
ça da explosão: uma imagem de Nossa 
Senhora de cinco toneladas, que dis-
tava cinco quilômetros da cratera, foi 
encontrada a uns doze metros de dis-
tância de seu pedestal; um sino que pe-
sava aproximadamente uma tonela-
da ficou consideravelmente deforma-
do pelo calor; dos quatrocentos barcos 
que estavam no raio da montanha, res-
tou apenas um; das cem mil pessoas 
que habitavam a cidade, cerca de qua-
renta mil morreram queimadas, asfi-
xiadas, fulminadas, eletrocutadas.

Quais as causas do fenômeno?

Diante de uma tragédia como esta, 
é muito difícil não se perguntar o que a 
ocasionou. Terá sido a mera coincidên-

cia de certas condições naturais, fruto 
do acaso? Ou interveio algum fator ex-
terno à natureza? Para tentar respon-
der, embora não de forma definitiva, 
deixemos de lado complexas especula-
ções científicas e consideremos alguns 
fatos que se deram antes da explosão.

Louis Garaud, referindo-se ao car-
naval na mesma cidade, afirma: “Ja-
mais as saturnais em Roma, jamais 
as bacanais na Grécia ofereceram um 
semelhante espetáculo; jamais a fes-
ta dos loucos, na Idade Média, exibiu 
tamanhos excessos de alegria. A ima-
ginação não pode sonhar com seme-
lhante desvario humano”.2 

Como se isso não bastasse, cons-
tatava-se também em alguns casos 
uma postura diretamente hostil à Fé. 
Na festa de Corpus Christi, Dom de 
Cormont, Bispo de Saint-Pierre, fora 
obrigado a encurtar a procissão devi-
do às pedradas e insultos que recebeu 
durante o cortejo. A perseguição an-
tirreligiosa havia tomado tal propor-
ção, que o prelado teve de deixar a Ilha 
Martinica por alguns meses, a fim de 
acalmar os espíritos. Na sua partida, 
um grupo de inimigos da Cruz ainda 
lhe atirava projéteis, contra os quais 
Dom de Cormont não teve outra res-
posta, senão: “Vós nos lançais as pe-
dras, o vulcão as devolverá”. Com es-
sas palavras – que fazem bem entrever 
uma maldição – referia-se ao Monte 
Pelée, que até então parecia dormir…

No carnaval de 1902, as festas to-
maram um caráter sacrílego. Mui-

Apesar de parecer imerso em um sono eterno,  
o Monte Pelée guardava em seu interior  
uma grande ameaça.
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tos participantes, fantasiados de re-
ligiosos, burlavam do Cristianismo. 
 Moerens, no livro Peregrinação fú-
nebre às ruínas de Saint-Pierre, nar-
ra: “Uma multidão excessivamente 
violenta e ímpia esforça-se por des-
cristianizar esta infeliz cidade. De 
visão estreita e espírito intolerante, 
aqueles que assumiram a missão de 
dirigir a Opinião Pública não cessam, 
a propósito de tudo e nada, de disse-
minar a blasfêmia e lançar o despre-
zo a tudo o que há de mais respeitável 
e sagrado”.3

Um infame desafio a Deus

O clímax desses absurdos pare-
ce ter-se dado no dia 28 de março de 
1902, Sexta-Feira Santa, como teste-
munhou um habitante da ilha a um 
dos jornais mais famosos de Paris.4 
Descreve ele que a alegre vila acor-
dou normalmente naquela plácida e 
fresca manhã tropical. Nas varandas 
das habitações, viam-se as donas de 
casa dedicando-se a pôr tudo em or-
dem antes de partir para a igreja. 

Enquanto isso, um exaltado gru-
po se dirige a um dos principais hotéis 
da cidade, onde um festim está prepa-
rado. Estes são os representantes do 
pensamento livre que, para provar a 
sua independência de espírito, deci-

diram empanturrar-se dos alimentos 
mais gordurosos que pudessem inven-
tar, em contradição com o preceito do 
jejum e da abstinência. Embriagados, 
estes homens diabólicos começam a 
percorrer as ruas da pequena capital, 
vociferando obscenidades e ridiculari-
zando uma imagem de Nosso Senhor 
que eles trazem consigo.

Põem-se no caminho que conduz à 
montanha. Quatorze vezes, em meio 
a infames blasfêmias, a caterva se de-
tém, faz as estações a fim de parodiar 
o caminho da Cruz e caçoar das ce-
nas da Paixão. Continuam a subida, 
sempre mais excitados, inventando 
a cada passo novos impropérios. En-
fim chegam ao topo… Param diante 
da boca escancarada do vulcão e lá, 
em meio a uma sarabanda infernal, 
caçoando e gesticulando, precipitam 
ao fundo do abismo a imagem daque-
le que, há dezenove séculos, morrera 
para resgatar suas almas ingratas.

No dia da Paixão é praticado um 
ultraje desse porte, e no da Ascensão 
a lava emerge para sepultar a cidade 
onde se cometera o crime. Coincidên-
cia? Encontra-se alguma relação en-
tre estes fatos e a explosão do Monte 
Pelée? Não se pode afirmá-lo de for-
ma absoluta, mas deixamos o leitor 
tirar suas conclusões. 

Enquanto isso, voltamo-nos para 
uma consideração que, neste fim de ar-
tigo, seja talvez tão inesperada quan-
to inegável: se existe uma causa que 
sem dúvida pode-se alegar para o trági-
co morticínio de Saint-Pierre, esta con-
siste no otimismo das próprias vítimas. 
Afinal, antes do cataclismo, não falta-
ram avisos e sinais premonitórios.

Em face de uma catástrofe causada 
pela natureza, de um massacre promo-
vido pela ganância dos homens, de um 
castigo executado pelo braço justiceiro 
de Deus – ou, quem sabe, das três coi-
sas juntas –, a pior atitude é a daque-
le que prefere negligenciar a realidade 
dos fatos e continuar sua vida macia 
e sonolenta, como se nada se passas-
se. Pode acontecer que um dia, quando 
acordar, já seja tarde demais. ²

1 Cf. PINAUD, Nicolas. L’éruption de la 
Montagne Pelée. On ne se moque pas de 
Dieu. Avrillé: Le Sel de la Terre, 2010, 
p.13-14.

2 GARAUD, Louis. Trois ans a La Marti-
nique. Paris: Alcide Picard et Kaan, 1892, 
p.70.

3 MOERENS, U. Pèlerinage funèbre aux 
ruines de Saint-Pierre, Martinique. Paris: 
Desclée de Brouwer, 1903, p.60-61.

4 Cf. PINAUD, op. cit., p.18-19.

Ruínas de Saint-Pierre (Ilha Martinica) depois da catástrofe; na página anterior, o Monte Pelée

Setenta segundos bastaram para apagar Saint-Pierre do mapa. Não sugere este fenômeno uma meditação?
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Amor à autoridade  
e ao sacerdócio
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o tempo em que formei 
o meu espírito, a Revo-
lução insistia muito em 
um ponto péssimo, no 

qual hoje ela já não insiste porque jul-
ga ter vencido a batalha. Quando eu 
era jovem, a batalha estava quase ga-
nha, mas ainda restava algo que resis-
tia à Revolução.

A ideia era a seguinte. A bonda-
de consistiria fundamentalmente em 
não causar dissabor, tristeza, má dis-
posição de alma a ninguém. Assim, 
tudo aquilo que representasse a auto-
ridade, seria de alguma maneira con-
trário à bondade. Isso porque a auto-
ridade impõe o cumprimento da lei, e 
toda lei contraria em algo a alguém. A 
autoridade teria, portanto, a finalidade 
de contrariar e fazer sofrer os outros. 
Logo, o mundo ideal seria aquele em 
que não houvesse autoridade. 

A autoridade é amiga dos homens

Primeiramente, não é verdade que 
a autoridade tenha por fim fazer so-
frer. Pelo contrário, o mundo seria 
um inferno se não houvesse autorida-
de que impedisse os maus de atormen-
tarem os bons. É porque existe autori-
dade que, por exemplo, os ladrões não 
podem roubar – ou roubam o menos 
possível – e os assassinos têm medo 
de matar. Pode-se circular sossegado 

 pelas ruas porque há leis de trânsito e 
autoridades incumbidas de fazer cum-
prir essas leis. Do contrário, ou não 
se usariam veículos e os homens se-
riam obrigados a andar a pé, ou os ve-
ículos estariam matando gente a todo 
momento.

Quer dizer, a autoridade existe para 
o cumprimento das leis e a proteção 
dos bons. Ela é amiga dos homens, e 
não inimiga. Ela os faz sofrer – isto é 
uma questão diferente – em razão do 
pecado original.

Com efeito, depois da falta de Adão 
o homem ficou inclinado ao mal e su-
jeito ao erro. A autoridade se opõe a 
que ele faça o que não deve e, portan-
to, em certo sentido tem uma  presença 
desagradável. Se imaginarmos, po-
rém, uma sociedade sem autoridade, 

compreenderemos como sua  presença 
é deleitável.

O corrimão de uma escada

Temos o exemplo mais concreto 
dessa realidade no corrimão de uma 
escada.

Com frequência as crianças gostam 
de descer pelo corrimão da escada, 
em vez de fazê-lo pelos degraus. Se o 
apoio é bem liso e se presta a isso, elas 
escorregam desde cima até embaixo. 
Pode-se achar graça, mas trata-se de 

A arte de educar consiste em incutir na criança o amor à autoridade.  
Por seu exemplo e palavras, Dona Lucilia ensinou seus filhos a venerar o 
que lhes era superior, em especial as almas consagradas a Deus.

Plinio Corrêa de Oliveira

A autoridade é  
como um corrimão 
bonito e bem 
construído: ao impor 
limites, ajuda  
a caminhar e 
protege as pessoas

Escadaria e corrimão de pedra
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uma imprudência. Se um menino cair 
de certa altura, poderá lesionar a colu-
nar e ficar paralítico. Se ele tiver dez 
anos e viver até os noventa, passará oi-
tenta anos deitado numa cama, à es-
pera da libertação da morte, porque 
não considerou a autoridade que o 
obrigava a respeitar o corrimão.

A autoridade faz o papel de 
um corrimão na vida: ajuda a ca-
minhar, protege as pessoas. Tudo 
isso a torna apresentável e agra-
dável, como acontece com o cor-
rimão bem construído e bonito.

Tom de voz que incutia 
respeito pela autoridade

A arte de educar consiste em for-
mar a criança fazendo com que veja 
o lado razoável da autoridade e o as-
pecto bonito da hierarquia, a fim de 
amar a obediência. Assim, ela se tor-
na amiga da Contra-Revolução, em 
vez de ficar amiga da Revolução. 

A atitude de minha mãe em face 
desse problema era a seguinte.

Sua voz, embora não fosse de can-
tora, era muito agradável para con-
versa, cheia de inflexões. E inflexões 
muito suaves, doces, que correspon-
diam aos movimentos do tempera-
mento dela e diziam o que queriam 
dizer. Por causa disso tinha também 
tons muito graves, profundos, que não 
eram de pito, mas faziam ver a gravi-
dade do que ela estava dizendo. 

Seu temperamento era capaz de 
uma grande seriedade e, ao falar, ela 
normalmente tomava muito a sério 
tudo aquilo que dizia. Quando men-
cionava qualquer autoridade, falava 
com certo respeito e tinha um modo 
de entoar a voz que nos fazia sentir 
por que e de que maneira aquela auto-
ridade era respeitada.

Veneração para com o  
sacerdócio

Isso se dava, por exemplo, na forma 
de mamãe se referir a um padre.

Meu pai tinha um primo-irmão 
que era sacerdote; chamava-se Cône-

go Luís Cavalcanti. Homem muito in-
teligente, ele ficara solteiro até a ma-
turidade e, em determinado momen-
to, resolveu se tornar padre, orde-
nando-se na Arquidiocese do Rio de 
Janeiro.

Ele mantinha muito boa conversa e, 
quando vinha a São Paulo, era então 
convidado à nossa casa para almoçar 
ou jantar. Compareciam também pa-
rentes de minha mãe, para ouvir as pa-
lavras desse primo de meu pai. E fa-
ziam bem, porque ele era sacerdote e 
sustentava discussões com alguns de 
meus tios que eram ateus. 

Dona Lucilia e Plinio em  
Águas da Prata (SP)

Nessas discussões ele serrava de 
cima pela sua cultura e inteligência, 
mas com certa polidez e amenidade. 
De maneira que esses tios incrédu-
los até gostavam de entregar os pon-
tos e davam risada; o padre, quando 
os encostava na parede, também ria 
de um modo amável e aquilo cons-
tituía uma conversa muito afável. 
Porque era muito menino, eu não 
entendia bem os temas das dis-
cussões, mas gostava de observar 
o jogo das fisionomias, os tons de 
voz, as atitudes das pessoas.

Minha mãe tinha um irmão mui-
to inteligente, o qual fazia para o sa-

cerdote perguntas provocativas. Eu 
olhava para o padre e pensava: “Des-
sa vez parece que ele está na parede”. 
Ele ouvia com toda a calma e dizia: “O 
senhor sabe, isso precisa ser visto num 
enfoque diferente”. O sacerdote mu-
dava a questão, colocava-a no ponto 
certo e meu tio levava o “tiro”.

Quando Dona Lucilia falava des-
se parente, nunca o fazia sem uma in-
flexão de voz própria a dar a entender 
que, além de ser um primo do marido 
dela – portanto, primo dela também –, 
tratava-se de um padre da Igreja Cató-
lica. Ela jamais dizia “o primo Luís”, 
mas “o Pe. Luís” e, posteriormente, “o 
Côn. Luís”. As palavras padre e cône-
go tomavam uma inflexão que expri-
mia toda a sua veneração por ele, por-
que era um ministro de Deus.

O modo de mamãe dizer “padre”, 
de se referir a ele, de tratá-lo, de ter 
para com ele atenções especiais e so-
licitudes que não tinha para com ou-
tros parentes, fazia a criança apren-
der o que era um padre, antes mesmo 
de compreender a doutrina católica 
sobre o sacerdócio. Dessa forma, o 
coração ficava pronto para receber o 
que a Fé haveria de mostrar depois, 
pelo ensinamento da Igreja. ²

Extraído, com adaptações, de:  
Formando os filhos no amor à auto-

ridade. In: Dr. Plinio. São Paulo.  
Ano XIV. N.155 (fev., 2011); p.6-8.

Por sua atitude 
ante aqueles que 
representavam a 
autoridade, Dona 
Lucilia ensinou seus 
filhos a amarem 
a hierarquia
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Espanha – No mês de abril, missionários percorreram as Paróquias de Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
de Herencia (fotos 1 e 2) e de Cartagena (foto 3), levando a Imagem Peregrina do Imaculado Coração de Maria aos 
lares, escolas e estabelecimentos comerciais. Em fevereiro, um grupo de cento e trinta pessoas fez sua solene 
consagração à Santíssima Virgem, em cerimônias realizadas na Paróquia Santa Maria de Gracia, em Barcelona 
(foto 4), e na Igreja São João dos Panetes, em Saragoça (foto 5).
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Guatemala – O Tríduo Pascal foi celebrado com solenidade na casa dos Arautos do Evangelho desse país,  
em San José Pinula. Nas fotos, aspectos das cerimônias da Quinta-Feira Santa (à esquerda) e da Vigília Pascal 
(à direita). Houve também uma Via-Sacra processional (no centro), da qual participaram cerca de quatrocentas 
pessoas.
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República Dominicana – Grande número de pessoas tem se consagrado a Maria Santíssima nesse país; à 
esquerda, uma das cerimônias realizadas na casa dos Arautos em Santo Domingo. À direita, peregrinação anual 
da associação ao Santuário de Nossa Senhora de Altagracia, ocorrida no dia 27 de março.
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eixando enormes saudades nos colaboradores desta 
Revista e nos Arautos do Evangelho em geral, no dia 

20 de abril partiu para a eternidade, aos cinquenta e nove 
anos, o Revmo. Pe. Luis Alberto Blanco Cortés, EP, após 
ter lutado durante quase um ano contra um câncer que ter-
minou por ceifar-lhe a vida.

Natural da cidade de Saragoça, na Espanha, ingressou no 
número dos discípulos de Dr. Plinio Corrêa de Oliveira da-
quela nação ibérica quando contava dezoito anos de idade, 
logo se destacando por sua dedicação nas lides pela Causa 
Católica e por sua alegria comunicativa, fruto de uma fé in-
tensa, acalentada aos pés de Nossa Senhora do Pilar.

Por sua singular capacidade intelectual, tornou-se cola-
borador direto de Dr. Plinio na elaboração de diversas obras, 

Pe. Luis Alberto Blanco nos primeiros anos de militância católica (à esquerda); cumprimentando o fundador no dia de sua ordenação 
diaconal (no centro); após sua primeira Missa, com alguns colaboradores da revista “Arautos do Evangelho” (à direita).

in memoriam 

o que lhe possibilitou receber 
uma sólida formação do futu-
ro fundador dos Arautos, ain-
da leigo, Mons. João Scognami-
glio Clá Dias, com quem sempre 
teve grande proximidade e afinidade 
espiritual.

Desde os primórdios da criação da revista Arautos do 
Evangelho, dedicou-se com afinco na organização e propul-
são de seus trabalhos, cooperando de forma decisiva para 
definir seus traços atuais.

Ordenado sacerdote no ano de 2016, exerceu com zelo 
seu ministério, especialmente enquanto devotado capelão 
do setor feminino dos Arautos do Evangelho. ²

Pe. Luis Alberto Blanco, EPPe. Luis Alberto Blanco, EP 
Dedicado propulsor da revista “Arautos  Dedicado propulsor da revista “Arautos  

do Evangelho” e fervoroso sacerdotedo Evangelho” e fervoroso sacerdote
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Primeiro sacerdote 
ordenado em Omã

Omã é um pequeno sultanato da 
Península Arábica, de maioria muçul-
mana e com apenas 2% de população 
católica, o que equivale a cerca de ses-
senta mil fiéis. As autoridades, porém, 
permitem-lhes a administração de es-
colas e a reunião para o culto, e, no 
passado, o sultão chegou a contribuir 
para a construção de templos cristãos 
e doou um órgão à igreja de Mascate, 
a capital.

Neste ano, a Solenidade da Anun-
ciação do Senhor trouxe uma grande 
alegria para essa comunidade católi-
ca, pertencente ao Vicariato Apostó-
lico da Arábia Meridional, pois nela 
se realizou a primeira ordenação 
presbiteral de sua história. 

O sacerdote ordenado foi o Pe. Di-
ckson Eugene, da inspetoria salesiana 
de Bangalore, na Índia, mas que pas-
sou a maior parte de sua vida em Omã. 
Dom Paul Hinder, OFM Cap, então 
Vigário Apostólico da Arábia Meri-
dional e Administrador da sede vacan-
te da Arábia Setentrional, presidiu a 
cerimônia, a qual ocorreu na Paróquia 
São Pedro e São Paulo, em Mascate.

Confirmada mais uma vez a 
autenticidade do Santo Sudário

Aportando nova luz, após as po-
lêmicas provocadas pelas análises 
do Santo Sudário de Turim feitas em 
1988 com a controvertida técnica de 
datação por carbono-14, no dia 11 de 
abril foi divulgado o resultado de um 
novo estudo, baseado no inovador mé-
todo de dispersão de raios X de gran-

de  angular, o qual indica que a relíquia 
tem cerca de dois mil anos, dado que 
corresponde à data da Morte e Ressur-
reição de Nosso Senhor Jesus Cristo.

O estudo, iniciado em 2019, foi 
encabeçado pelo cientista Liberato 
De Caro, do Instituto de Cristalografia 
do Conselho Nacional de Pesquisa, de 
Bari, em colaboração com o professor 
Giulio Fanti, da Universidade de Pá-
dua. O método utilizado permitiu exa-
minar o envelhecimento natural da ce-
lulose numa amostra do tecido da San-
ta Síndone.

de Fátima, e saquearam objetos litúrgi-
cos, destacando-se um cálice utilizado 
por João Paulo II durante sua visita ao 
país, em 2001.

Carmo Rodeia, diretora do Gabi-
nete de Comunicação do Santuário 
de Fátima, em Portugal, declarou à 
Agência Lusa que o santuário deseja 
oferecer uma imagem da Virgem de 
Fátima ao seminário, em substituição 
da que foi vandalizada, sobretudo de-
vido à forma brutal com que a comu-
nidade viu-se privada dela.

Camarões renova consagração ao 
Imaculado Coração de Maria

Assolada por uma guerra intesti-
na que já dura cinco anos, a Repúbli-
ca dos Camarões passa por um mo-
mento crítico de sua história. Por essa 
razão, os Bispos dessa nação africana 
promoveram uma peregrinação na-
cional ao Santuário Mariano de Ma-
rienberg, situado na região litorânea 
de Edéa, a fim de pedir a paz.

A peregrinação se iniciou no sá-
bado, dia 23, com uma vigília de ora-
ções, a qual culminou com a renova-
ção da consagração do país ao Ima-
culado Coração de Maria, realiza-
da na manhã do domingo durante 
uma solene Eucaristia presidida por 
Dom Abraham Boualo Kome, Bispo 
de Bafang e Presidente da Conferên-
cia Episcopal dos Camarões.

Curso de aperfeiçoamento em 
canto litúrgico na Itália

O Coperlim, curso patrocinado 
pelo Pontifício Instituto de Música 
Sacra de Roma, que há anos favore-
ce a formação litúrgica e musical da 
Igreja na Itália, foi renovado e relan-
çado pela Conferência Episcopal Ita-
liana. Dedicado a todos aqueles que 
atuam nas paróquias ou institutos 
religiosos, o curso é também muito 
aproveitado pelas escolas de música 
sacra em todo o território nacional.

As novidades apresentadas no mé-
todo de ensino incluem a criação de 
um módulo online de estudo, além de 

Relíquias de Santa Bernadette 
percorrem os Estados Unidos

Pela primeira vez na História, as 
relíquias de Santa Bernadette Sou-
birous, vidente de Lourdes, deixa-
ram o continente europeu e atraves-
saram o  Oceano Atlântico para per-
correr o vasto território norte-ameri-
cano. A peregrinação é fruto de um 
pedido feito pelo Arcebispo de Mia-
mi, Dom Thomas Gerard Wenski, ao 
Santuário de Lourdes.

Conservadas em uma bela urna, as 
relíquias chegaram à Igreja de Nossa 
Senhora de Lourdes, em Miami, no 
dia 7 de abril. A peregrinação se esten-
derá até 4 de agosto, com visitas pro-
gramadas a trinta e duas paróquias, de 
vinte e seis dioceses do país. 

Seminário é profanado 
na Ucrânia

Dom Vitaliy Kryvytskyi, SDB, Bis-
po da Diocese de Kyiv-Zhytomyr, in-
formou que o seminário de Vorzel, no 
município de Irpin, próximo a Kiev, 
foi invadido e profanado por soldados 
 russos, que destruíram algumas ima-
gens, entre elas uma de Nossa Senhora 
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Terço dos Homens  
se propaga por cidades europeias

em mesmo a inclemência das 
baixas temperaturas impediu 

homens de fé de se unirem em torno 
do Santo Rosário para pedir pela paz, 
no dia 2 de abril.

Eles pertencem ao grupo do Ter-
ço dos Homens de Varsóvia – Męski 
Różaniec Warszawa –, o qual publi-
cou em suas redes sociais algumas 
imagens impressionantes, que deixa-
ram admirados católicos do mundo in-

teiro: um Rosário processional reza-
do pelas ruas da capital polonesa, sob 
neve e frio gélido, encabeçado por um 
quadro representando a Santíssima 
Virgem. 

Seguindo o exemplo, no dia 23 
de abril a Plaza de la Villa, em Ma-
dri, viu-se repleta de homens que re-
zavam com singular fervor a ora-
ção mariana. Seu intuito era, segun-
do a organização homóloga na na-

aulas sobre diferentes temas que vi-
sam aprofundar o conhecimento teó-
rico e prático da música e da Liturgia.

Religiosa salva sacerdote 
da morte em Nice

Palco de um atentado terrorista re-
ligioso em 2020, novamente a cidade 
de Nice tornou-se cenário de violên-
cia no dia 24 de abril. Desta vez o ato 
criminoso teve por alvo o sacerdote 
polonês Krzysztof Rudzinski, de cin-
quenta e sete anos, que se preparava 
para o início da Celebração Eucarísti-
ca na Igreja de Saint-Pierre-d’Arène. 
Ele foi atacado por um cidadão fran-
cês, identificado como Kevin R., que 
invadiu a igreja e lhe desferiu mais de 
vinte facadas.

O sacerdote foi salvo da morte 
pela Ir. Marie-Claude, de setenta e 

dois anos, que se lançou de encontro 
ao agressor e, mesmo ferida no ante-
braço, arrancou-lhe a faca das mãos. 
Ambos os religiosos receberam aten-
dimento no centro de saúde local. O 
agressor foi preso, revelando proble-
mas psiquiátricos.

salesiano mais idoso do mundo e veio 
a falecer, com cento e sete anos, no 
dia 12 de abril.

Nascido na cidade russa de Kursk, 
em 1914, o Pe. Ladislau fez sua profis-
são religiosa como salesiano em 1934, 
e foi ordenado sacerdote em Varsóvia, 
no ano de 1943. Nos tempos da Segun-
da Grande Guerra, passou cinco anos 
nos campos de concentração nazistas.

Chegando ao Brasil em 1968, de-
senvolveu intensa atividade apostóli-
ca no Estado de São Paulo, tanto no 
interior quanto na capital, tendo rece-
bido da arquidiocese paulistana, em 
2020, a medalha São Paulo Apósto-
lo, na categoria serviço sacerdotal. A 
ação missionária do Pe. Ladislau, em 
seus últimos anos de vida, destacou-
-se pela sua permanente disponibili-
dade no ministério da Confissão.

ção espanhola, cumprir a vontade de 
 Nossa Senhora, a qual pediu em di-
versas aparições que se recitasse o 
Rosário para alcançar a salvação e a 
paz no mundo. 

Também a Ucrânia, Inglaterra e 
Estados Unidos estão promovendo o 
Terço dos Homens. Os organizado-
res esperam que essa devoção se tor-
ne cada vez mais frequente e se pro-
pague pelo mundo inteiro. 

Centenas de membros do Terço dos Homens rezam o Rosário na “Plaza de la Villa”, em Madri (foto 1)  
e nas ruas de Varsóvia (fotos 2 e 3)

1 2 3

Falece em São Paulo o salesiano 
mais idoso do mundo

O Pe. Ladislau Klinicki, SDB, da 
comunidade salesiana Santa Teresi-
nha, em São Paulo, era considerado o 



Lorena Mello da Veiga Lima

O diário de  
um grão de trigo 

C
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aros amigos, quero escre-
ver a história de minha vida. 
Chamo-me trigo, como tam-
bém os incontáveis mem-

bros de minha família.
Tudo começou quando eu era 

uma sementinha: o semeador plan-
tou-me carinhosamente num imen-
so campo e acompanhou meu cres-
cimento. Minhas primeiras recor-
dações são do bondoso operário a 
cuidar de mim e de meus irmãos, 
também sementes.

Entretanto, acreditai: nos-
so desenvolvimento não foi 
nada fácil! Houve momen-
tos em que quase acaba-
mos afogados sob chuvas 
torrenciais; noutra ocasião, 
uma seca terrível por pou-
co não nos extinguiu. Em 
todas as aflições, porém, 
estava conosco o cautelo-
so agricultor, empenhando-
-se em nos salvar.

Passou-se o tempo e uma 
prova muito pior surgiu: 
descobrimos que havia in-
trusos entre nós. Sim, intru-
sos! Era o joio maldito, que 
queria prejudicar nossa mis-

são. Uma de suas espigas nos disse 
certa vez:

— Vós, grãos de trigo, jamais vos 
tornareis alimento! Nós, joio, nos in-
troduzimos neste terreno para arrui-
nar a plantação!

Eu respondi indignado:

— Loucos! O senhor fazendei-
ro não permitirá tal mal; ele perce-
berá quem sois vós e impedirá tanta 
crueldade.

— Ha-ha-ha! Quanta ignorância! 
– retorquiu o adversário – Por aca-
so não vês o quanto nos assemelha-
mos? Ele nem notará que somos plan-
tas diferentes. 

Eu não entendia como alguém po-
dia ser tão ruim. Então indaguei:

— Por que tendes tão péssima 
intenção?

E ouvi, horrorizado, as se-
guintes palavras:

— Porque invejo e odeio 
o amor do agricultor por 
vós! Por isso, não permi-
tirei que vos torneis plan-
tas adultas, aptas para a 
alimentação.

Não sabia como repli-
car. Como alguém poderia 

odiar os planos do fazendei-
ro a nosso respeito?

Foi só nessa circunstância 
que descobri estar o nosso cul-

tivo destinado à alimentação 
humana. Que  extraordinário! 
Para isso havíamos sido cha-
mados: nutrir. Contudo, preci-

Esta era a minha visão no passado. Neste momento em que 
relato minha vida, porém, tenho o conhecimento de que fui 
designado para algo infinitamente mais alto!

hiStória para CriançaS… ou adultoS CheioS de fé?

Recolheram-nos, joio e trigo, e nos separaram. Em 
seguida, levaram-nos para um lugar desconhecido
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so vos esclarecer, meus caros amigos, 
que essa era a minha visão no passa-
do; agora, no momento em que relato 
minha vida, tenho o conhecimento de 
que devo realizar essa missão de um 
modo ainda mais alto, infinitamente 
mais alto! 

Estávamos preocupados em saber 
se o fazendeiro reconheceria a inva-
são inimiga no campo. Rezávamos a 
Nossa Senhora, rogando seu infalí-
vel socorro naquela difícil situação. 
Sempre que ele nos visitava, parecia 
não perceber a presença do joio. Fo-
mos crescendo temerosos junto àque-
les traidores. Até que chegou o tempo 
da colheita.

No dia marcado, não apareceu nos-
so senhor, mas um de seus funcioná-
rios. Seria este homem quem nos cei-
faria… Muitos de nós choravam, jul-
gando que ele não nos distinguiria do 
joio. Contudo, algo em meu interior 
me inspirava palavras de confiança e 
de paz: “O agricultor irá nos salvar!” 
Reconfortado por essa ideia, procu-
rei animar os outros na mesma certe-
za. Graças à intercessão de Maria, to-
dos recuperaram a valentia, encora-
jando-se mutuamente. E fomos corta-
dos da terra.

Recolheram-nos, joio e trigo, e 
nos levaram para outro local. Lá nos 
aguardava o bom fazendeiro! Estáva-
mos contentíssimos por revê-lo, sa-
bendo que nele estava nossa salva-
ção. E – oh, alegria – ele nos separou 
dos inimigos! Estes foram lançados 
ao fogo, desesperados por verem seus 
planos desfeitos. 

Quanto a nós, fomos juntados em 
feixes e encaminhados a outro se-
tor. Essa foi a última vez que vimos 
nosso semeador e agricultor. Ape-
sar da dor que isso significava, es-
távamos satisfeitos, pois sabíamos 
que ele nos destinava para um futu-
ro promissor.

Levaram-nos a um local onde ti-
vemos de sofrer muito. Eu pensa-
va que o pior de nossa existência já 
havia passado, mas não: estava por 

acontecendo. Apenas um fato nos con-
solava: estávamos todos juntos, uni-
dos mais do que nunca… para não di-
zer que éramos um só!

Quando nos demos conta… já éra-
mos pão! Mas um pão diferente, não 
desses comuns encontrados em pada-
rias.

Passamos alguns dias em grande 
expectativa. O que iria acontecer co-
nosco? Sabei, meus amigos, que a dor 
da espera é tremenda! Até que uma 
mão misteriosa nos tirou do frasco: 
era um monge que preparava o mate-
rial para a Santa Missa!

É neste exato momento que vos es-
crevo a história de minha vida. So-
mos hóstias destinadas à Consagra-
ção! Para isso fomos semeados. Quan-
ta emoção! Não sei como conter as lá-
grimas… Adeus, amigos!

*     *     *

Aqui terminam as palavras do 
piedoso grão de trigo. Agora outra 
letra, escrita em ouro, marca estas li-
nhas:

Eu sou o Anjo que velou pelo tri-
gal e acompanhou a existência des-
se grão de trigo, cuja narração dese-
jo terminar.

Quando o padre formulou as pala-
vras da transubstanciação, aquele tri-
go deixou de existir, permanecendo 
apenas sua aparência. Já não era mais 
pão, mas Corpo, Sangue, Alma e Di-
vindade de Nosso Senhor Jesus Cris-
to. Eu protegi aqueles grãos, para que 
um dia pudessem ter parte nesse su-
blime milagre.

Sabei, estimados leitores, que na 
vida humana também acontece algo 
semelhante. Podeis passar por difi-
culdades e lutas sem conta, mas ten-
de confiança no Deus que vos criou e 
na Mãe de Misericórdia. Eles têm por 
vós altíssimos desígnios. Vós sois cha-
mados à santidade heroica; portanto, 
jamais desanimeis, pois para vós está 
destinado um grande prêmio, se per-
severardes até o fim. ²

acontecer! Pessoas que não conhe-
cíamos nos torraram e nos tritura-
ram. Meu Deus, como doía! Em se-
guida, fomos misturados à água, a 
qual nos transformou numa massa 
branca.

Havia ali também algumas má-
quinas enormes e estranhas. Nelas 
nos despejaram e nos comprimiram 
numa assadeira, sob um calor extre-
mo, até formarmos vários discos de 
farinha.

Passamos uma noite inteira em-
pilhados, sem entender o que estava 
acontecendo conosco. Na manhã se-
guinte, as mesmas pessoas que tra-
balhavam com aquelas máquinas nos 
levaram até outro equipamento, que 
jogava vapor sobre nós.

Em meio a tamanho martírio, sem 
atinarmos com a razão daquele pro-
cesso, o único que fazíamos era rezar 
continuamente a Deus.

Depois de longas horas, estáva-
mos bem úmidos. Levaram-nos en-
tão a uma terceira máquina, cuja 
função era cortar-nos em círculos 
menores. Foi uma seguidilha terrível 
de torturas! 

Por fim, nos guardaram em um 
frasco. Ninguém sabia o que estava 

Quando nos demos conta, já 
éramos pão! Mas um  

pão diferente…
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Os santOs de cada dia  ____________________________ JunhO
1. São Justino, mártir (†c. 165 Roma).

Beato João Batista Scalabrini, 
Bispo (†1905). Prelado de Piacen-
za, fundador dos Padres Scalabri-
nianos e das Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeu.

2. Santos Marcelino e Pedro, már-
tires (†304 Roma).

São Nicolau, o Peregrino 
(†1094). Percorria a região da 
Apúlia, Itália, levando na mão um 
crucifixo e invocando sem cessar 
o perdão de Deus.

3. São Carlos Lwanga e doze com-
panheiros, mártires (†1886 Kam-
pala - Uganda).

São Cono, monge (†séc. XIII). 
Cenobita do Convento de Santa 
Maria de Cadossa, na Lucânia, 
Itália, morto muito jovem.

4. São Filipe Smaldone, presbítero 
(†1923). Apóstolo dos surdos-mu-
dos e dos cegos, fundou em Lecce, 
Itália, a Congregação das Irmãs 
Salesianas dos Sagrados Corações.

5. Solenidade de Pentecostes.
São Bonifácio, Bispo e mártir 

(†754 Dokkum - Holanda).
São Franco, eremita (†séc. XII). 

Levou uma vida de contemplação e 
penitência numa estreita gruta, per-
to de Assergi, Itália.

6. Bem-Aventurada Virgem 
Maria, Mãe da Igreja.

São Norberto, Bispo (†1134 
Magdeburgo - Alemanha).

Beato Guilherme 
Greenwood, mártir (†1537). Mon-
ge cartuxo, encarcerado no reina-
do de Henrique VIII da Inglater-
ra. Morreu vítima da fome e das 
doenças contraídas na prisão.

7. Beata Ana de São Bartolomeu, 
virgem (†1626). Carmelita descal-
ça, discípula e confidente de Santa 

Teresa de Ávila, dotada de dons 
místicos.

8. Santo Efrém, diácono e Doutor 
da Igreja (†378 Edessa - Turquia).

Santa Maria Teresa Chiramel 
Mankidiyan, virgem (†1926). Fun-
dou em Kerala, Índia, a Congrega-
ção das Irmãs da Sagrada Família.

9. Jesus Cristo, Sumo e Eterno 
Sacerdote.

São José de Anchieta, presbí-
tero (†1597 Anchieta - Brasil).

São Columba, abade (†597). 
Grande apóstolo da Irlanda e Es-
cócia, fundou o Mosteiro de Iona, 
que teve sob sua jurisdição mais 
de quarenta cenóbios.

10. Beato Eustáquio Kugler, religioso 
(†1946). Dotado de grande virtude 
e capacidade organizativa, exerceu 

importantes cargos na Ordem Hos-
pitaleira de São João de Deus.

11. São Barnabé, Apóstolo.
Beata Maria Schininà, vir-

gem (†1910). De família nobre, re-
nunciou aos bens terrenos para 
cuidar dos enfermos, abandona-
dos e pobres. Fundou com esse 
objetivo em Ragusa, Itália, a Con-
gregação das Irmãs do Sagrado 
Coração de Jesus.

12. Solenidade da Santíssima 
Trindade.

Beata Mercedes Maria de  
Jesus Molina, virgem (†1883). 
Fundadora do Instituto das Irmãs 
de Santa Mariana de Jesus, em 
Riobamba, Equador, para acolher 
e educar meninas pobres.

13. Santo Antônio de Pádua, pres-
bítero e Doutor da Igreja (†1231 
Pádua - Itália).

Beata Maria Ana Biernacka, 
mártir (†1943). Mãe de família, 
ofereceu-se para ser presa em lu-
gar de sua nora, que estava para 
dar à luz. Foi fuzilada em Naumo-
wicze, Polônia.

14. Beata Francisca de Paula de 
Jesus (†1895). Filha e neta de es-
cravos do Estado de Minas Gerais, 
Brasil, ficou órfã aos dez anos e 
dedicou toda a sua vida à oração e 
ao serviço dos mais necessitados.

15. Beata Albertina Berkenbrock, 
virgem e mártir (†1931). Assas-
sinada aos doze anos em Imaruí, 
Brasil, por defender heroicamente 
a sua castidade.

16. Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo.

Santa Lutgarda, virgem 
(†1246). Religiosa favorecida com 
aparições do Sagrado Coração de 
Jesus. Ofereceu sua vida pela con-
versão dos pecadores, especial-
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São Columba -  
Catedral de Santo Egídio,  

Edimburgo
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mente dos hereges albigenses da 
região de Aywières, Bélgica.

17. Santo Hipácio, abade (†446). De 
vida austera e duros jejuns, insta-
lou-se em um mosteiro abandona-
do na Calcedônia, Ásia Menor, o 
restaurou e formou uma próspera 
comunidade.

18. Santa Isabel, virgem (†1164). 
Superiora do mosteiro beneditino 
de Schönau, Alemanha.

19. XII Domingo do Tempo 
Comum. 

São Romualdo, abade (†1027 
Marcas - Itália).

Beata Miquelina, viúva 
(†1356). Ingressou na Ordem Ter-
ceira Franciscana, em Pesaro, Itá-
lia. Vendeu todos os seus bens, 
deu o dinheiro aos pobres e dedi-
cou-se a uma vida de oração.

20. Beata Margarida Ball, mártir 
(†1584). Viúva septuagenária que 
acolhia em sua casa sacerdotes 
perseguidos. Denunciada por seu 
próprio filho, foi submetida a tor-
turas na prisão em Dublin, Irlan-
da, onde morreu.

21. São Luís Gonzaga, religioso 
(†1591 Roma).

São Meveno, abade (†séc. VI). 
Tendo nascido no País de Gales, 
recolheu-se numa floresta da Bre-
tanha. Fundou na atual comuna de 
Saint-Meén-le-Grand, França, o 
mosteiro que hoje leva o seu nome.

22. São Paulino de Nola, Bispo 
(†431 Nola - Itália). 

São João Fisher, Bispo, e São 
Tomás Moro, mártires (†1535 
Londres).

Santo Eusébio de Samósata, 
Bispo e mártir (†379). Morto ao 
ser golpeado na cabeça com uma 
telha lançada por uma mulher 

ariana, enquanto visitava os fiéis 
de Dülük, Turquia.

23. Natividade de São João Batista 
(antecipada neste ano).

Beata Maria de Oignies 
(†1213). Sendo ainda jovem, com o 
consenso do seu esposo renunciou 
ao mundo e dedicou-se às obras 
de misericórdia. Fundou e regula-
mentou o instituto das beguinas.

24. Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus.

São Goardo, Bispo e már-
tir (†843). Bispo de Nantes, Fran-
ça, morto juntamente com muitos 
 fiéis pelos invasores normandos, 
quando celebrava na catedral uma 
Missa solene.

25. Imaculado Coração de Maria.
Beata Maria Lhuillier, vir-

gem e mártir (†1794). Religiosa das 

 Irmãs Hospitaleiras da Misericór-
dia decapitada durante a Revolução 
Francesa, em Laval, por sua fideli-
dade à Igreja nos votos religiosos.

26. XIII Domingo do Tempo 
Comum.

Beato Raimundo Petiniaud 
de Jourgnac, presbítero e már-
tir (†1794). Por ser sacerdote, ficou 
detido em condições desumanas 
num barco ancorado em Roche-
fort, França, e ali morreu coberto 
de feridas e corroído por vermes.

27. Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro.

São Cirilo de Alexandria, 
Bispo e Doutor da Igreja (†444 
Alexandria - Egito).

Beata Luísa Teresa Mon-
taignac de Chauvance, virgem 
(†1885). Fundadora da Pia União 
das Oblatas do Sagrado Coração 
de Jesus, em Montluçon, França.

28. Santo Irineu, Bispo e mártir 
(†c. 202 Lyon - França).

Santa Vicência Gerosa, vir-
gem (†1847). Junto com Santa 
Bartolomea Capitanio, fundou o 
Instituto das Irmãs da Caridade 
em Lovera, Itália.

29. Solenidade de São Pedro e 
São Paulo, Apóstolos (no Brasil, 
transferida para o dia 3 de julho).

Santa Ema, viúva (†c. 1045). 
Tendo falecido seu esposo, o Con-
de Guilherme de Sann, deu mui-
tos dos seus bens aos pobres e à 
Igreja, em Gurk, Áustria.

30. Santos Protomártires da Igreja 
de Roma (†64 Roma).

Santa Erentrudes, abadessa 
(†c. 718). Encarregada do mostei-
ro de Nonnberg, Áustria, por São 
Ruperto, introduziu a regularidade 
monástica e aprimorou a vida de 
oração, da qual era exemplo.
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Beata Luísa Teresa Montaignac - 
Capela do Sagrado Coração de 

Jesus, Montluçon (França)
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ma tênue luz no interior 
do recinto sagrado con-
vida à intimidade com 
Deus, no recolhimen-

to e oração. Não me refiro a nenhu-
ma grande basílica, mas à acolhedo-
ra capela lateral, onde se pode adorar 
a  Jesus na Hóstia consagrada, exposta 
no ostensório. 

Todo o local se encontra na pe-
numbra; só o Santíssimo Sacramen-
to está iluminado. Tomada de reve-
rência, a Igreja ergue seus louvores 
no hino gregoriano Adoro te devote: 
“Devotamente Vos adoro, ó divinda-
de escondida, velada realmente nes-
tas figuras. Meu coração a Vós se 
submete plenamente, pois desfalece 
inteiro, Vos contemplando”. 

Os objetos litúrgicos do local se 
harmonizam com o ambiente, glori-
ficando, cada um a seu modo, “o Pão 
vivo que dá ao homem vida”, con-
forme canta a secular melodia. Sem 
pretender tirar a atenção do princi-
pal, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, 
analisemos um deles.

Concebido unicamente para ex-
por a Sagrada Espécie durante os mo-
mentos de vigília, o ostensório faz o 
papel de “guarda de honra” da Euca-
ristia, custodiando-a num digníssimo 
cadre enquanto os católicos lhe de-
dicam atos de fé, amor e confiança. 
Por sua importante função, a piedade 
quis fabricá-lo com metais de  valor. 

Por vezes ouro finíssimo ou pura pra-
ta são a matéria-prima de sua estru-
tura. Representações de Anjos ou dos 
doze Apóstolos podem ornar a peça, 
transformando-a numa verdadeira 
obra de arte! As pedras preciosas ga-
nham decerto lugar, celebrando com 
sua beleza o Rei do Universo. 

Poderiam ainda ser ressaltados 
os resplendores ou a luneta que por-
ta a partícula consagrada. Entretan-
to, quero destacar o óculo de cristal, 
cuja transparência permite que nos-
so olhar pouse sobre a Sagrada Hós-
tia. Possui ele certa dignidade mate-
rial, mas seu simbolismo está além de 
qualquer valor pecuniário.

O cristal permanece bem próximo 
de Jesus-Hóstia, O envolve e prote-
ge. É indispensável mantê-lo sempre 
limpo e translúcido para que o adora-
dor venere, sob os véus da fé, aque-
le mesmo Messias que, durante sua 
vida terrena em Israel, curou os en-
fermos, consolou os abatidos, firmou 
os fracos, ressuscitou os mortos, cas-
tigou os maus, expulsou os demônios, 
ensinou a verdade, derramou o seu 
Sangue, destruiu a morte, redimiu a 
humanidade.

Nosso olhar, todavia, passa pelo 
cristal e nem sempre o nota. Quan-
do muito, o reflexo da luz nos recorda 
sua existência. Ele está ali para cum-
prir um desígnio, sem a preocupa-
ção de ser admirado; não almeja aten-

ções, seu fito é unicamente proteger e 
manifestar a Hóstia enquanto se lhe 
dedicam atos de culto.

Terá esse fato alguma aplicação 
para nossa vida espiritual?

Assegurava Santa Teresinha do 
Menino Jesus em uma de suas poe-
sias: “Por vossa presença, eu sou uma 
custódia viva”.1 Com efeito, o bati-
zado em estado de graça tem a Deus 
habitando e atuando em sua alma. 
 Nessas condições, como o cristal po-
lido do ostensório ele se torna um 
modelo para os demais irmãos na 
Religião, revelando-lhes Nosso Se-
nhor Jesus Cristo pelo bom exemplo 
da virtude. Uma vez que o Altíssimo 
age no seu íntimo, será esse mesmo 
 Autor do bem que os outros nele ve-
rão e glorificarão. 

Tanto na Eucaristia como na alma 
dos justos, nós adoramos a Deus 
oculto. Por essa razão, o hino eucarís-
tico acima iniciado termina elevando 
uma confiante súplica: “Ó Jesus, que 
agora velado vejo! Eu Vos rogo, con-
cedei-me o que tanto anelo: que sem 
véus possa um dia contemplar-Vos e 
pela visão de vossa glória possa ser 
contado entre os bem-aventurados. 
Amém”. ² 

1 SANTA TERESA DE LISIEUX. The Poe-
try of Saint Thérèse of Lisieux. Washing-
ton, DC: ICS, 1996, p.286.

Nosso olhar não percebe o cristal do ostensório, mas o Nosso olhar não percebe o cristal do ostensório, mas o 
atravessa para adorar a Deus escondido sob a espécie do pão. atravessa para adorar a Deus escondido sob a espécie do pão. 
Terá esse fato algum simbolismo mais alto?Terá esse fato algum simbolismo mais alto?
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Santíssimo Sacramento Santíssimo Sacramento 
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dos Arautos do Evangelho, dos Arautos do Evangelho, 
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Nossa Senhora do Clero - 
Igreja de Santa Cecília,  
São Paulo

inha Mãe, quando Jesus inha Mãe, quando Jesus 
estava em vosso claustro, estava em vosso claustro, 

Vós encontrastes inúmeras coisas Vós encontrastes inúmeras coisas 
para Lhe dizer; vede, entretan-para Lhe dizer; vede, entretan-
to, que misérias eu digo no mo-to, que misérias eu digo no mo-
mento que O recebo na Sagrada mento que O recebo na Sagrada 
Eucaristia! Por isso, eu Vos pe-Eucaristia! Por isso, eu Vos pe-
ço: Falai por mim, minha Mãe, ço: Falai por mim, minha Mãe, 
e dizei a Ele tudo quanto eu que-e dizei a Ele tudo quanto eu que-
reria ser capaz de dizer, mas não reria ser capaz de dizer, mas não 
o sou. Adorai-O como eu quere-o sou. Adorai-O como eu quere-
ria adorá-Lo; dai-Lhe a ação de ria adorá-Lo; dai-Lhe a ação de 
graças que eu quereria dar-Lhe; graças que eu quereria dar-Lhe; 
apresentai-Lhe atos de repara-apresentai-Lhe atos de repara-
ção pelos meus pecados e pelos do ção pelos meus pecados e pelos do 
mundo inteiro com um calor de mundo inteiro com um calor de 
reparação que, infelizmente, eu reparação que, infelizmente, eu 
não tenho.  não tenho.  

Mãe, pedi por mim e por todos Mãe, pedi por mim e por todos 
os homens tudo quanto for neces-os homens tudo quanto for neces-
sário para que realizemos a vossa sário para que realizemos a vossa 
glória; porque, minha Mãe, o que glória; porque, minha Mãe, o que 
eu peço mais do que tudo é a vos-eu peço mais do que tudo é a vos-
sa glória, o vosso Reino. Amém.sa glória, o vosso Reino. Amém.

Plinio Corrêa de Oliveira
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