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EscrEvEm os lEitorEs

Artigos e reflexões sobre 
o sAnto evAngelho

Agradeço sinceramente aos Arau-
tos do Evangelho pela deferência que 
têm para com este sacerdote de oiten-
ta e quatro anos, enviando-me seus ar-
tigos e reflexões sobre o Santo Evan-
gelho e nossa bendita Mãe do Céu, a 
Santíssima Virgem Maria. Tenho-os 
todo dia presentes na celebração da 
Santa Missa.

Tenho igualmente uma grande 
devoção à minha querida mãezinha, 
Dona Lucilia Corrêa de Oliveira. 
Queira Deus que logo se inicie seu 
processo de beatificação. Meus cum-
primentos e bênçãos.

Pe. Hugo Pantoja Tapia 
Valparaíso – Chile 

Artigos sobre A vidA 
de donA luciliA

O meu marido, Francisco Timó-
teo, é assinante da revista Arautos do 
Evangelho e tenho lido todos os arti-
gos sobre a vida de Dona Lucilia.

No meu trabalho, tive um proble-
ma difícil e que me preocupava mui-
to. Fiz uma novena a Dona Lucilia, 
pedindo que me ajudasse a resolver 
o referido problema. Nosso Senhor 
atendeu as preces de Dona Lucilia e 
a graça foi-me alcançada: o problema 
está resolvido, muito para além do 
que eu havia pedido.

Conforme prometi, comunico esta 
graça à vossa Revista, como testemu-
nha das Luzes da intercessão de Dona 
Lucilia.

Claudia Santos 
Tomar – Portugal

tesouros preciosos

Que história singular a de Santa Jo-
ana de Lestonnac! Faz-nos sentir falta 

desses Santos que não conhecemos… 
Que Deus nos dê homens e mulheres 
com santidade igual ou maior que a de 
Santa Joana.

Obrigada ao corpo editorial dos 
Arautos, por trazerem tesouros tão 
preciosos às pessoas comuns.

Jussara Brenda 
Via revista.arautos.org

MAriA: o grAnde prêMio 
dos que perseverAM

Belo relato da criação na história 
Benditas as estrelas que Te viram 
pequenina!, cuja fina e delicada nar-
ração reflete a formosura insondável 
do Criador e culmina, num final apo-
teótico, com a prosternação de todo 
o firmamento perante Nossa Senho-
ra, que é o grande prêmio dos que 
perseveram. 

Indiscutivelmente, para poder per-
severar e obter o prêmio, recordo as 
palavras do Pe. Pio: “Em meio à mi-
nha indignidade, sou um filho da Vir-
gem Maria. Ela me dá o oxigênio para 
viver. Sou apenas um veleiro propul-
sionado por sua brisa e, ainda que 
sobrevenham grandes tempestades, 
nunca me sinto inseguro”. Parabéns 
pelo artigo!

María Ascensión Simón Paricio 
Via revistacatolica.org

que venhA o socorro divino por 
Meio de hoMens providenciAis

Recebo há anos vossa Revista e 
acho-a interessante. Tive o prazer de 
ler com grande interesse, no número 
de julho, a matéria relativa à figura do 
Duque de Alba, suas capacidades e 
missões. Diga-se o mesmo a respeito 
de Maria Antonieta e de Santa Teresa 
do Menino Jesus. 

Felicito-vos pela exposição de ar-
gumentos úteis e interessantes. E es-
pero sinceramente que, num momen-
to de dificuldade como este em que 
vivemos, também desta vez venha o 

socorro divino por meio de homens 
providenciais. Caso contrário, pre-
nuncia-se uma catástrofe humanitária 
em nível mundial.

Mais uma vez, parabéns por este 
número.

Giuseppina Ferraro 
Itália – Via e-mail

intercessão de donA luciliA

Sou chileno, ajudei em diversas 
atividades da Igreja em minha cidade 
e quero expressar aqui que me im-
pressionou profundamente a história 
narrada no artigo Irremediável desas-
tre, prodigiosa cura, que é real. Cada 
detalhe nos ajuda e dá luzes para saber 
como enfrentar as dificuldades em 
nossa vida. 

Conheço duas pessoas que rece-
beram dois milagres, com parece-
res de médicos, pela intercessão de 
Dona Lucilia. E desde que ela en-
trou em minha família, fez milagres 
extraordinários. 

Obrigado pela publicação que me 
chegou num momento muito oportuno.

Rodrigo Silva Molina 
Via revista.arautos.org

ler A revistA AjudA 
A fortAlecer A fé

Que história mais espetacular a 
de Luís XVII! Digno de admiração! 
Cada artigo da Revista, com seu bom 
relato, nos transporta aos lugares des-
critos e aumenta o desejo de conhecer 
mais sobre esses personagens que nos 
deixaram tão bom exemplo.

Obrigada, Ir. Patricia Villegas, 
também pelo artigo A promessa de 
Abraão nas mãos de uma mulher, 
com tantos ensinamentos! Sem dúvi-
da alguma, ler a Revista nos ajuda a 
fortalecer nossa fé!

Ana Camino 
Via revista.arautos.org
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Editorial

ão Tomás de Aquino ensina que “governar é conduzir convenientemente ao devi-
do fim” (De regno ad regem Cypri. L.I, c.15). Ora, cada comunidade – famílias, 
cidades e nações – tem suas idiossincrasias e, portanto, meios próprios para con-

quistar o bem comum. Todas, porém, hão de se dirigir ao único bem último transcen-
dente, isto é, a Deus.

Ademais, há de se conservar a distinção dos âmbitos da Igreja e do Estado: “Dai 
a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mt 22, 21). Nosso Senhor não 
aponta nessa afirmação para um secularismo antirreligioso, nem muito menos para 
uma religião hostil ao Estado. Na realidade, como ressalta São Pio X na Carta apos-
tólica Notre charge apostolique, “a sociedade não será edificada se a Igreja não lhe 
lançar as bases e dirigir os trabalhos”. A Civilização Cristã foi concebida justamente 
para “instaurar tudo em Cristo”. 

Não obstante, nem todo estilo de governo é compatível com a Fé Católica; antes, 
alguns podem ser até mesmo antagônicos. Santo Agostinho distinguia a cidade de 
Deus da cidade do demônio, bem como o povo fiel do infiel, aquele que vive pela fé 
ou contra ela. 

Nas três grandes revoluções – a protestante, a francesa e a comunista –, encontra-
mos essa incompatibilidade: São Tomás More, por exemplo, não vendeu sua alma 
e preferiu a morte a aceitar a corrupção de Henrique VIII da Inglaterra; as mártires 
carmelitas de Compiègne subiram ufanas ao cadafalso cantando ao Espírito Santo 
que tudo governa; por fim, incontáveis inocentes foram assassinados pelo bolchevis-
mo, “religião política” que pretendia substituir a Igreja.

Tais flagelos não foram reservados à Europa. No México, a lei Calles de 1926 
impôs a maior perseguição anticatólica a que as Américas já assistiram. Brados de 
“Viva Cristo Rei!” precediam os estampidos das espingardas que ceifaram a vida de 
milhares de mártires cristeros. Estavam eles convictos de que mais vale morrer pelo 
Rei dos reis do que se ajoelhar ante um déspota.

Hoje, em pleno século XXI, tempo em que os homens se jactam de haver logra-
do a liberdade, igualdade e fraternidade, dados comprovados apontam que um em 
cada sete cristãos no mundo sofre perseguição. E infelizmente a tendência não é de 
arrefecimento…

Não há, contudo, razão para desalento. Se, em La Salette, a Rainha do Céu e da 
terra prognosticou uma crise na própria Igreja e, em Fátima, profetizou que a Rússia 
espalharia seus erros pelo mundo e muitas nações seriam aniquiladas e os bons mar-
tirizados, Ela também ressalvou: “Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará”. 

De fato, como afirmava Dr. Plinio Corrêa de Oliveira, em qualquer lugar do orbe 
onde houver um sacerdote, e hóstia e vinho para consagrar, tudo pode ser restaura-
do. A força propulsora da Contra-Revolução não se encontra na política, em concha-
vos ou na demagogia, tampouco numa Igreja submissa aos ditames do mundo, mas 
sim no vigor da alma fiel, nos heróis, em suma, nos Santos. Só eles vencem, porque, 
mesmo morrendo, continuam a viver; são imortais. ²

A imortAlidAde dA  
ContrA-revolução

Detalhe do retrato 
de Carlos X, rei 
da França, por 
Henry Bone - 
Metropolitan 
Museum of Art, 
Nova York

Foto: Reprodução
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na terra
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A voz dos PAPAs

A Igreja, enriquecida com os dons do seu Fundador e guardando fielmente  
os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de 

anunciar e instaurar o Reino de Cristo e de Deus em todos os povos.

Eterno Pai, pelo libérrimo 
e insondável desígnio da 
sua sabedoria e bondade, 
criou o universo, decidiu 

elevar os homens à participação da 
vida divina e não os abandonou, uma 
vez caídos em Adão. Antes, em aten-
ção a Cristo Redentor, “que é a ima-
gem de Deus invisível, Primogênito 
de toda a criação” (Col 1, 15), sempre 
lhes concedeu os auxílios para se sal-
varem. […]

Por isso, Cristo, a fim de cumprir 
a vontade do Pai, deu começo na 
terra ao Reino dos Céus e revelou-
-nos o seu mistério, realizando, com 
a própria obediência, a Redenção. 
A Igreja, ou seja, o Reino de Cristo 
já presente em mistério, cresce vi-
sivelmente no mundo pelo poder de 
Deus. […]

Missão de anunciar e 
instaurar o Reino de Cristo

O Senhor Jesus deu início à sua 
Igreja pregando a boa-nova do adven-
to do Reino de Deus prometido desde 
há séculos nas Escrituras: “Cumpriu-
-se o tempo, o Reino de Deus está pró-
ximo” (Mc 1, 15; cf. Mt 4, 17). Este 
Reino manifesta-se na palavra, nas 
obras e na presença de Cristo. A pala-
vra do Senhor compara-se à semente 
lançada ao campo (cf. Mc 4, 14): aque-

les que a ouvem com fé e entram a 
fazer parte do pequeno rebanho de 
Cristo (cf. Lc 12, 32), já receberam o 
Reino; depois, por força própria, a 
semente germina e cresce até o tem-
po da messe (cf. Mc 4, 26-29).

Também os milagres de Jesus 
comprovam que já chegou à terra o 
Reino: “Se lanço fora os demônios 
com o poder de Deus, é que chegou 
a vós o Reino de Deus” (Lc 11, 20; 
cf. Mt 12, 28). Mas este Reino 
manifesta-se sobretudo na própria 
Pessoa de Cristo, Filho de Deus e 
Filho do Homem, que veio “para 
servir e dar a sua vida em redenção 
por muitos” (Mc 10, 45). E quando 
Jesus, tendo sofrido pelos homens a 
morte de cruz, ressuscitou, apare-
ceu como Senhor e Cristo e Sacer-
dote Eterno (cf. At 2, 36; Hb 5, 6; 
7, 17-21) e derramou sobre os discí-
pulos o Espírito prometido pelo Pai 
(cf. At 2, 33). 

Pelo que a Igreja, enriquecida com 
os dons do seu Fundador e guardan-
do fielmente os seus preceitos de 
caridade, de humildade e de abne-
gação, recebe a missão de anunciar e 
instaurar o Reino de Cristo e de Deus 
em todos os povos e constitui o ger-
me e o princípio deste mesmo Reino 
na terra. Enquanto vai crescendo, 
suspira pela consumação do Reino e 

espera e deseja juntar-se ao seu Rei 
na glória. […]

“Raça escolhida, sacerdócio 
real, nação santa”

Aprouve a Deus salvar e santifi-
car os homens, não individualmente, 
excluída qualquer ligação entre eles, 
mas constituindo-os em povo que O 
conhecesse na verdade e O servisse 
santamente. Escolheu, por isso, a na-
ção israelita para seu povo. Com ele 
estabeleceu uma aliança; a ele instruiu 
gradualmente, manifestando-Se a Si 
mesmo e ao desígnio da própria von-
tade na sua história, e santificando-o 
para Si.

Mas todas estas coisas aconte-
ceram como preparação e figura da 
nova e perfeita Aliança que em Cristo 
havia de ser estabelecida e da reve-
lação mais completa que seria trans-
mitida pelo próprio Verbo de Deus 
feito carne. “Eis que virão dias, diz o 
Senhor, em que estabelecerei com a 
casa de Israel e a casa de Judá uma 
nova aliança. […] Porei a minha lei 
nas suas entranhas e a escreverei nos 
seus corações e serei o seu Deus e 
eles serão o meu povo. […] Todos Me 
conhecerão desde o menor ao maior, 
diz o Senhor” (Jr 31, 31-34). 

Esta nova aliança instituiu-a Cris-
to, o novo testamento no seu Sangue 

Sumário  Sumário
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pelo próprio Deus, 
deve se desenvolver 
até ser também por 
Ele consumado no 
fim dos séculos
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(cf. I Cor 11, 25), chamando o seu 
povo dentre os judeus e os gentios, 
para formar um todo, não segundo 
a carne, mas no Espírito, e tornar-se 
o povo de Deus. Com efeito, os que 
creem em Cristo, regenerados não 
pela força de semente corruptível, 
mas incorruptível, por meio da Pala-
vra de Deus vivo (cf. I Pd 1, 23), não 
pela virtude da carne, mas pela água 
e pelo Espírito Santo (cf. Jo 3, 5-6), 
são finalmente constituídos em “raça 
escolhida, sacerdócio real, nação san-
ta, povo conquistado […] que outrora 
não era povo, mas agora é povo de 
Deus” (I Pd 2, 9-10).

Obrigação de ser sal da terra  
e luz do mundo

Este povo messiânico […] tem por 
fim o Reino de Deus, o qual, come-
çado na terra pelo próprio Deus, deve 
se desenvolver até ser também por 
Ele consumado no fim dos séculos, 
quando Cristo, nossa vida, aparecer 
(cf. Col 3, 4) e a própria criação for 
“liberta do domínio da corrupção, 

para a liberdade da glória dos filhos 
de Deus” (Rm 8, 21). 

Por isso é que este povo messiâ-
nico, ainda que não abranja de fato 
todos os homens, e não poucas vezes 
apareça como um pequeno rebanho, 
é, contudo, para todo o gênero huma-
no o mais firme germe de unidade, de 
esperança e de salvação. Estabelecido 
por Cristo como comunhão de vida, 
de caridade e de verdade, é também 
por Ele assumido como instrumento 
de redenção universal e enviado a 

toda a parte como luz do mundo e sal 
da terra (cf. Mt 5, 13-16). […]

A todo discípulo de Cristo incumbe 
o encargo de difundir a Fé, segundo a 
própria medida. Mas se todos podem 
batizar os que acreditam, contudo, é 
próprio do sacerdote aperfeiçoar, com 
o Sacrifício Eucarístico, a edificação 
do corpo, cumprindo assim a palavra 
de Deus, anunciada pelo profeta: “Do 
Oriente até o Ocidente grande é o meu 
nome entre as gentes, e em todos os lu-
gares é sacrificada e oferecida ao meu 
nome uma oblação pura” (Ml 1, 11).

É assim que a Igreja simultanea-
mente ora e trabalha para que toda a 
humanidade se transforme em povo 
de Deus, Corpo do Senhor e templo 
do Espírito Santo, e em Cristo, Cabe-
ça de todos, se dê ao Pai e Criador de 
todas as coisas toda a honra e toda a 
glória. ²

Excertos de: SÃO PAULO VI.  
Constituição dogmática  

Lumen gentium, do 
Concílio Vaticano II, 21/11/1964

Sessão pública do Concílio Vaticano II

Sumário  Sumário
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a  EvangElho  A
Naquele tempo: 35 Os chefes 
zombavam de Jesus dizendo: 
“A outros Ele salvou. Salve-
-Se a Si mesmo, se, de fato, 
é o Cristo de Deus, o Esco-
lhido!” 36 Os soldados tam-
bém caçoavam d’Ele; apro-
ximavam-se, ofereciam-Lhe 
vinagre, 37 e diziam: “Se és o 
Rei dos judeus, salva-Te a Ti 

mesmo!” 38 Acima d’Ele ha-
via um letreiro: “Este é o Rei 
dos judeus”. 39 Um dos mal-
feitores crucificados O insul-
tava, dizendo: “Tu não és o 
Cristo? Salva-Te a Ti mes-
mo e a nós!” 40 Mas o ou-
tro o repreendeu, dizendo: 
“Nem sequer temes a Deus, 
tu que sofres a mesma con-

denação? 41 Para nós, é justo, 
porque estamos recebendo o 
que merecemos; mas Ele não 
fez nada de mal”. 42 E acres-
centou: “Jesus, lembra-Te de 
mim, quando entrares no teu 
reinado”. 43 Jesus lhe respon-
deu: “Em verdade Eu te digo: 
ainda hoje estarás comigo no 
Paraíso” (Lc 23, 35-43).

Cristo Rei - Igreja Nossa Senhora Cristo Rei - Igreja Nossa Senhora 
da Glória, Juiz de Fora (MG)da Glória, Juiz de Fora (MG)
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Os homens 
se encontram 
cada vez mais 
afastados 
do divino 
cetro de 
Jesus Cristo, 
negando-
-Lhe as 
prerrogativas 
de Soberano

Comentário ao evangelho – Solenidade de noSSo Senhor JeSuS CriSto, 
rei do univerSo

O reinado de Cristo é 
irreversível

No momento da aparente humilhação, Jesus manifesta 
a magnificência de sua realeza e desvenda o horizonte 
de suas intenções em relação à humanidade.

I – À procura da paz

A Encíclica Quas primas de Pio XI, publicada 
no ano de 1925, goza até nossos dias de mereci-
da fama, e a anual celebração da Solenidade de 
Cristo Rei perpetua a eficácia de seus benéficos 
efeitos. Ante o laicismo que procurava impor-
-se já naquela época, o Pontífice proclamou com 
galhardia a realeza do Príncipe da Paz. Contudo, 
seus sábios ensinamentos não foram ouvidos, e 
quase um século depois a humanidade encontra-
-se cada vez mais afastada do divino cetro de Je-
sus Cristo, negando-Lhe as prerrogativas de So-
berano no âmbito temporal, e inclusive no religio-
so, com graves consequências para a vida moral, 
familiar, social e até econômica.

Contexto dramático, que perdura

Do ano em que a encíclica veio à luz até hoje, a 
humanidade atravessou a Segunda Guerra Mun-
dial, seguida da tensão provocada pela Guerra 
Fria e por centenas de outros conflitos bélicos 
ou tragédias, que desembocam no pavor de uma 
hecatombe atômica, percebida pela generalidade 
dos povos como o máximo perigo neste triste e 
sombrio século XXI. 

Em Fátima, Nossa Senhora havia prometido aos 
três pastorinhos o fim da Grande Guerra e a paz. 
Esta, porém, só se conservaria com a condição de 
que os homens se convertessem. De outro modo, 

dizia a Bela Senhora, viria um conflito de propor-
ções ainda mais devastadoras. E assim foi. Em 
função dessa terrível profecia, que se cumpriu com 
exatidão, torna-se patente a existência da Providên-
cia Divina a guiar a pequena e a grande História, 
dando sentido ao encadeamento existente entre a 
fidelidade ou defecção dos homens em relação a 
Deus e os dramas que marcam os acontecimentos.

Cristo, única solução para os 
males da humanidade

Por isso Pio XI, a fim de evitar as calamidades 
e morticínios que seguiriam a publicação de sua 
célebre encíclica – e quase como se os previsse –, 
afirmou estar persuadido “de não haver meio mais 
eficaz para restabelecer e fortalecer a paz do que 
procurar a restauração do reinado de Jesus Cristo”.1 
O Papa considerava que o acúmulo de males sobre 
a terra devia-se ao fato de a maioria dos homens ter 
se distanciado de Nosso Senhor e de sua Santa Lei. 
Dessa sorte, nunca resplandeceria a paz verdadeira 
entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações 
negassem e rejeitassem o império do Salvador. 

O Pontífice indicava também as felizes conse-
quências do reconhecimento desse império: “Se 
os homens, pública e privadamente, reconhecem 
a régia potestade do Cristo, necessariamente virão 
sobre toda a sociedade civil extraordinários bene-
fícios, como a justa liberdade, a tranquilidade e a 
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A Solenidade 
de Cristo Rei 
é a festa da 
Contra- 
-Revolução, 
pois trata-se 
da celebração 
litúrgica mais 
contrária 
aos desvios 
do mundo 
moderno

disciplina, paz e concórdia. […] Oh, que felicidade 
poderíamos gozar se os indivíduos, as famílias e as 
sociedades se deixassem governar por Cristo!”2 

Desejoso de imprimir no coração dos fiéis os 
preciosos ensinamentos plasmados na encíclica, 
o Santo Padre decidiu instituir a festa litúrgica de 
Cristo Rei. A isso o moveram motivos de alto tino 
pastoral: 

“Para instruir o povo nas coisas da Fé e atraí-
-lo por meio delas aos íntimos gozos do espíri-
to, muito maior eficácia têm as festas anuais dos 
sagrados mistérios que quaisquer ensinamentos, 
por autorizados que sejam, do Magistério Eclesi-
ástico. Estes muitas vezes são conhecidos apenas 
por uns poucos fiéis, mais instruídos que os de-
mais; aquelas impressionam e instruem a todos 
os fiéis. Estes, por assim dizer, falam uma só vez; 
aquelas, a cada ano e perpetuamente, penetram 
nas inteligências, nos corações, no homem intei-
ro. Ademais, como o homem é composto de cor-
po e alma, as solenidades exteriores dos dias fes-
tivos de tal maneira o comoverão necessariamen-
te que ele, pela variedade e beleza dos atos litúr-
gicos, compreenderá melhor as divinas doutrinas 
e, convertendo-as em seu próprio jugo e sangue, 
progredirá muito mais na vida espiritual”.3

Festa contrarrevolucionária por excelência

A Solenidade de Cristo Rei é, quiçá, a fes-
ta litúrgica que mais contrasta os desvios do 

 mundo moderno, reunidos com acerto, por Dr. 
Plinio Corrêa de Oliveira, no vocábulo Revo-
lução. Ele explica que, embora cada revolução 
singularmente considerada seja “um movimen-
to que visa destruir um poder ou uma ordem le-
gítima e pôr em seu lugar um estado de coisas 
(intencionalmente não queremos dizer ordem de 
coisas) ou um poder ilegítimo”,4 o mal que afli-
ge os tempos atuais não é uma sucessão incoe-
rente de revoluções, mas sim a Revolução por 
antonomásia. 

Trata-se de uma Revolução multissecular, de 
cariz gnóstico e igualitário, que pretende destruir 
a ordem da Cristandade medieval, a qual foi “a 
realização, nas circunstâncias inerentes aos tem-
pos e aos lugares, da única ordem verdadeira en-
tre os homens, ou seja, a Civilização Cristã”.5 E a 
solenidade de hoje, que encerra o Ano Litúrgico, 
possui uma força incalculável para promover a sa-
dia, convicta e entusiasta reação católica contra os 
sofismas revolucionários. Ela é, em síntese, uma 
festa contrarrevolucionária em toda a força do ter-
mo pois, “se a Revolução é a desordem, a Contra-
-Revolução é a restauração da ordem. E por ordem 
entendemos a paz de Cristo no Reino de Cristo”.6

II – reI sumamente mIserIcordIoso

O Evangelho selecionado pela Liturgia é a 
expressão mais pungente e misericordiosa do 
reinado de Cristo, Cordeiro Imolado, que em sua 
piedade suscita a fé do malfeitor e a premeia, pro-
metendo-lhe o Paraíso ao ultrapassar os umbrais 
da morte. 

A passagem de São Lucas que nos ocupa é de 
uma beleza inefável. Pregado à Cruz, Nosso Se-
nhor continua a fazer o bem, o sumo bem, que 
consiste em levar um pecador ao Céu. Nenhum 
dos milagres realizados por Ele anteriormente, 
mesmo o de ressuscitar os mortos, manifesta tan-
to o seu divino poder quanto a conversão e salva-
ção do bom ladrão, assim chamado não em fun-
ção de seus furtos, mas do seu arrependimento no 
momento decisivo. 

Jesus resplandece, em meio às chagas e aos es-
cárnios, como Rei. Sim, Rei daquele Reino que 
não é deste mundo. Mas também Rei em meio aos 
esbirros e ao Sinédrio que blasfema, pois a malí-
cia mais encarniçada dos homens não Lhe tolhe 
a liberdade de premiar uma ovelha perdida que 
in extremis abre seu coração pobre e imundo ao 
Bom Pastor, sendo por Ele acolhida num  amplexo 

Dr. Plinio no ano de 1983
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de compaixão, amor e ternura que durará por 
toda a eternidade.

Corações de aço

Naquele tempo: 35 Os chefes zombavam de 
Jesus dizendo: “A outros Ele salvou. Salve-
-Se a Si mesmo, se, de fato, é o Cristo de 
Deus, o Escolhido!”

Os membros do Sinédrio, chefes do povo, 
mostram-se escandalosamente “cegos e guias 
de cegos” (Mt 15, 14) neste passo. Após terem 
presenciado uma torrente de milagres dos mais 
diversos gêneros, como curas, multiplicação dos 
alimentos, exorcismos e até ressurreições, ousam 
eles dar morte ao Autor da vida, para usar a ex-
pressão de São Pedro (cf. At 3, 15). Fica-se pas-
mo diante de tanta cegueira voluntária, fruto do 
ódio satânico contra o Messias. Agindo assim, 
encarnam eles à perfeição o papel dos vinhatei-
ros assassinos mencionados por Jesus em uma de 
suas parábolas (cf. Mt 21, 33-46), os quais, ma-
tando o herdeiro do proprietário da vinha, preten-
diam apossar-se de um patrimônio que não lhes 
pertencia.

Até que ponto os saduceus e os fariseus, que 
compunham esse senado das trevas de Jerusa-
lém, tinham consciência do mal que praticavam? 
Será que a ebriedade do ódio lhes havia eclipsado 
por completo a razão, a ponto de negarem tantas 
evidências que apontavam a messianidade e di-
vindade de Jesus? É difícil responder. 

Contudo, o temor por eles manifestado a res-
peito da Ressurreição do Senhor e o fato de terem 
subornado os guardas a fim de lançar entre o povo 
falsas notícias que desmentissem a glória de Jesus 
redivivo, mostram até que extremo quiseram levar 
a própria obstinação. Cabe perguntar se um ho-
mem, sem a ajuda misteriosa de algum anjo caído, 
é capaz de chegar tão longe. Não mereceram eles 
o apelativo que o Redentor lhes deu quando disse: 
“Tendes como pai o demônio” (Jo 8, 44)?

Suportou no próprio peito o 
ódio do mundo inteiro
36 Os soldados também caçoavam d’Ele; 
aproximavam-se, ofereciam-Lhe vinagre, 37 e 
diziam: “Se és o Rei dos judeus, salva-Te a 
Ti mesmo!”

Os soldados ali presentes representam a genti-
lidade, embora alguns pudessem ser originários 

da Palestina. Também eles burlam de Nosso Se-
nhor por causa do mau exemplo dado pelos ju-
deus, razão pela qual se pode afirmar que Jesus 
suportou no próprio peito o ódio do mundo intei-
ro. Mas esse sacrifício teve seus frutos. 

Com efeito, o pecado dos romanos foi menor 
que o do povo eleito, assim como o foi o de Pi-
latos em relação ao do Sinédrio ao condenar o 
Justo. Quiçá por esse motivo, apesar de terem 
maltratado o Senhor, já ao pé da Cruz eles rece-
beram as primeiras graças na linha de uma futura 
conversão, como mostra a exclamação do centu-
rião ao ver a grandeza com que o Redentor expi-
rava: “Verdadeiramente, este Homem era Filho 
de Deus!” (Mt 27, 54). Abria-se desse modo, em 
meio às nuvens da tragédia, uma fenda para que a 
luz da fé filtrasse sobre os pagãos, fazendo pres-
sagiar a conversão do império dos césares. 

Situação análoga verifica-se hoje quando vemos 
os filhos da outrora Civilização Cristã – os mais 
beneficiados pelos frutos do Preciosíssimo Sangue 
derramado na Cruz – darem as costas a Deus com 
uma obstinação e uma maldade inauditas. Outros 
povos, porém, embora sigam os maus exemplos 
dos que os antecederam com o sinal da fé, parecem 
mais passíveis de conversões fulgurantes, as quais 
certamente conferirão ao reinado de Cristo um re-
novado esplendor.

Um Rei crucificado
38 Acima d’Ele havia um letreiro: “Este é o 
Rei dos judeus”.

O titulus crucis, que hoje se venera na Basíli-
ca da Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, pos-
sui um sentido profundo. Apesar das reiteradas 
instâncias dos sinedritas para que o mudasse, 
Pilatos deixou-o tal como havia saído de seus lá-
bios: “Jesus de Nazaré, Rei dos judeus” 
(Jo 19, 19). É célebre sua frase naquela 
ocasião – “O que escrevi, escrevi” 
(Jo 19, 22) –, a qual manifesta 
sua determinação de não pôr 
em dúvida o que fizera cons-
tar naquela paradigmática 
tabuinha. 

Soldados lançam sorte 
sobre a túnica de Jesus, 
por Giotto di Bondone - 

Cappella degli Scrovegni, 
Pádua (Itália)

Por ter sido 
condenado 
pelos judeus 
e executado 
pelos pagãos, 
pode-se dizer 
que Nosso 
Senhor 
Jesus Cristo 
suportou sobre 
si o ódio do 
mundo inteiro
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No silêncio 
do Calvário 
o bom ladrão 
caiu em si, 
arrependeu-se 
e foi elevado 
de modo 
surpreendente 
a um patamar 
altíssimo 
na vida 
espiritual 

Tratava-se da máxima autoridade civil da 
época na Palestina, considerada legítima pelo 
próprio Cristo, que afirmava a realeza do Filho 
de Deus. De certa forma, essa inscrição feita por 
Pilatos proclamou a verdade e possui até nos-
sos dias conotações proféticas de altíssimo valor 
simbólico.

O bom e o mau ladrão
39 Um dos malfeitores crucificados O insul-
tava, dizendo: “Tu não és o Cristo? Salva-
-Te a Ti mesmo e a nós!” 40 Mas o outro o 
repreendeu, dizendo: “Nem sequer temes a 
Deus, tu que sofres a mesma condenação? 
41 Para nós, é justo, porque estamos receben-
do o que merecemos; mas Ele não fez nada 
de mal”.

Para maior humilhação de Nosso Senhor, O 
crucificaram em meio a dois malfeitores. Toda-
via, essa tentativa diabólica de enxovalhar o Re-
dentor tornou-se um de seus maiores títulos de 
glória pois, ao resgatar o bom ladrão – de nome 
Dimas, segundo uma tradição respeitável –, Ele 
completou da forma mais esplêndida sua missão 
de salvar os pecadores!

Chama a atenção o contraste entre o mau e 
o bom ladrão. O primeiro, além de ser delin-
quente, havia deformado sua consciência a 

ponto de não sentir vergonha pelos próprios 
crimes, tornando-se um aproveitador vil e uti-
litário. Daí o fato de somar-se aos insultos dos 
sinedritas e dos soldados, com o objetivo de 
mover o orgulho – se tal vício pudesse existir 
em quem não conhecia o pecado – da Divina 
Vítima e levá-La a operar o milagre. O olhar 
interior desse miserável estava tão obscurecido 
que ele era incapaz de perceber a inocência, a 
retidão e a integridade que brilhavam no Cor-
deiro Imolado. 

O pecado e o egoísmo tornam o homem es-
tulto e transviado. No caso do mau ladrão, o re-
sultado foi terrível: Jesus guardou silêncio. Sim, 
Aquele que poderia salvá-lo o ignora e abandona 
à própria malícia. Qual terá sido sua sorte eterna? 
O juízo pertence só a Deus, mas a narrativa de 
São Lucas dá azo a razoavelmente recear a pior 
das hipóteses.

O bom ladrão, entretanto, reagiu em modo di-
verso. Segundo São João Crisóstomo, ele “ensi-
nava os presentes, meditando sobre as palavras 
com que o outro increpava o Salvador”.7 A pro-
vocação do mau ladrão foi ocasião para Dimas 
externar os sentimentos e reflexões que naquela 
lenta agonia da cruz afloravam em seu espírito. 
No silêncio do Calvário e graças às orações da 
bondosa Corredentora, ele caiu em si, arrepen-
deu-se com sinceridade e foi elevado de modo 
surpreendente a um patamar altíssimo na vida 
espiritual. 

Com muito tino, São Gregório Magno afirma 
sobre ele: “Teve fé, pois acreditou que reinaria 
com Deus, a quem via morrer ao seu lado; teve 
esperança, pois pediu para entrar em seu Reino 
[…]; e na hora da morte teve viva caridade, pois 
repreendeu seu companheiro de latrocínio, o qual 
padecia pela mesma culpa”.8

Um dos mais belos atos de 
fé feitos na História
42 E acrescentou: “Jesus, lembra-Te de mim, 
quando entrares no teu reinado”.

Como é meritório crer na luz quando reinam 
as trevas da noite! Da mesma forma, com quanta 
beleza refulge a fé do bom ladrão, que viu a Di-
vina Vítima massacrada pelos pecadores, e acre-
ditou em seu reinado que atravessa os umbrais 
da morte e penetra na vida indefectível. Ante a 
humilhação da Cruz, os próprios Apóstolos não 
tiveram sequer uma centelha dessa fé rutilante, 

O bom ladrão, detalhe da “Crucifixão”, por Masolino 
da Panicale - Basílica de São Clemente, Roma
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O patíbulo 
da Cruz se 
transformou 
no trono da 
majestade 
divina, 
crucificada e 
dadivosa, de 
onde Nosso 
Senhor atrai 
a Si todos 
os homens
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feita de certeza na vitória de Cristo no momen-
to em que Ele parecia arrastado pelo aluvião do 
mais pungente fracasso. Só mesmo as orações da 
melhor das mães puderam obter que a força do 
Sangue Preciosíssimo do Filho pousasse sobre 
aquele coração arrependido, dando-lhe uma con-
vicção tão sólida a respeito do Céu.

O drama da morte, bem aceita enquanto 
merecida punição pelas transgressões cometi-
das, foi o instrumento utilizado por Deus para 
dar a vida eterna a uma alma pecadora. Nesse 
pormenor se percebe com clareza meridiana o 
quanto contribuem para nossa salvação o sofri-
mento e a dor!

A primeira das canonizações
43 Jesus lhe respondeu: “Em verdade Eu te 
digo: ainda hoje estarás comigo no Paraíso”.

O bom ladrão se apresenta como signo da ra-
diante vitória obtida pelo holocausto do Senhor. 
Temos diante dos olhos o primeiro pecador a ser 
levado aos Céus, conduzido pelas próprias mãos 
transpassadas de Jesus. Atrás dele seguiriam cen-
tenas de milhares, entre os quais nos encontrare-
mos se nos deixarmos envolver, perdoar e soer-
guer pela divina misericórdia.

Santo Ambrósio sublinha a generosidade de 
Cristo ao conceder o prêmio sempiterno a quem 
rogava simplesmente não ser esquecido: “O Se-
nhor sempre dá mais do que se Lhe pede. [O 
ladrão] pedia que o Senhor Se lembrasse dele 
quando estivesse em seu Reino, mas o Senhor 

lhe respondeu: ‘Em verdade, em verdade te digo 
que hoje estarás comigo no Paraíso’. É que a ver-
dadeira vida consiste em estar com Cristo pois, 
onde está Cristo, ali está o Reino”.9

Essa generosidade do Salvador reluziu em 
todo o seu alcance simbólico no Calvário, 
como explica São João Crisóstomo: “O diabo 
expulsou Adão [do Paraíso]; Cristo introduziu 
o ladrão. […] Há ainda outro milagre maior 
a considerar: Ele não Se contentou em intro-
duzir um ladrão no Paraíso, mas o fez diante 
da terra inteira e dos Apóstolos, a fim de que 
nenhum dos que viessem depois desesperasse 
de ali entrar ou renunciasse a esperar a própria 
salvação, ao ver um homem carregado de in-
contáveis pecados ser admitido no palácio real. 
[…]. Por uma simples palavra, um só ato de 
fé, ele subiu ao Paraíso diante dos Apóstolos, 
para que tu aprendas que não foi tanto a no-
breza de seus sentimentos que o obteve, mas o 
amor do Mestre pelos homens que fez tudo. […] 
Vê a rapidez: da cruz ao Céu, da condenação à 
salvação”.10

O patíbulo da Cruz se transforma no trono 
da majestade divina, crucificada e dadivosa. 
Como havia anunciado, desse trono Nosso Se-
nhor atrai a Si a todos os homens que têm a 
coragem de esperar numa vida para além dos 
curtos limites da existência passageira sobre a 
terra, a qual termina com a morte e o desfazi-
mento do nosso corpo. Em Jesus sacrificado, 
o coração humano encontra a resposta ao seu 
desejo de felicidade eterna.

Crucifixo da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras (SP)
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Entre as 
súplicas 
contidas no 
Pai-Nosso, 
pedimos: 
“Venha a 
nós o vosso 
Reino”. Tem 
sentido sonhar 
com uma 
sociedade 
permeada pela 
Fé Católica? 

III – ele há 
de reInar!

No Pai-Nosso, Jesus 
nos ensinou a rezar do 
modo mais excelente. E 
entre as súplicas nele con-
tidas, duas adquirem parti-
cular brilho em função da 
solenidade de hoje: “Ve-
nha a nós o vosso Reino” 
e “Seja feita a vossa vonta-
de assim na terra como no 
Céu”. 

É, portanto, missão de 
todo batizado suplicar ao 
Pai das luzes a instaura-
ção do reinado de Cristo, 
de maneira a transfor-
mar nosso mundo numa 
imagem, a mais perfeita 
possível, dos esplendores 
celestes.

Esse Reino é querido, 
sobretudo, pelo 
próprio Jesus Cristo

Como cumprir essa 
missão tão nobre em meio 
a uma sociedade laicista, tecnificada e afastada 
de Deus? Dir-se-ia ser algo simplesmente quimé-
rico ou quixotesco… Existe ainda a possibilidade 
de instaurar uma ordem de coisas semelhante à 
que reinou nos luminosos séculos da Alta Idade 
Média, com as devidas adaptações de tempo e 
lugar? Tem sentido sonhar com catedrais sacrais 
e grandiosas, com castelos imponentes e elegan-
tes, ou com uma sociedade permeada pela Fé 
Católica?

A resposta é um categórico sim. 
Antes de tudo, porque Deus preside o curso 

da História e nele intervém de forma decisiva 
em momentos escolhidos desde toda a eterni-
dade. Assim no-lo mostra, entre outros exem-
plos, a parábola de Nosso Senhor referente ao 
príncipe que partiu para uma longa viagem a 
fim de ser coroado rei (cf. Lc 19, 12-27). Seus 
detratores não lograram impedir tal intento, de 
sorte que ele pôde retornar investido da dig-
nidade régia. Chegado a seus domínios, rece-
beu a prestação de contas dos servos aos quais 
havia encarregado a administração de seus 
bens. Após ter premiado uns e punido outro, 

o rei mandou executar 
em sua presença seus 
inimigos.

Essa parábola profé-
tica cumpriu-se de cer-
ta forma na destruição 
de Jerusalém, anuncia-
da explicitamente pelo 
Salvador em outras 
passagens do Evan-
gelho. Mas ela não se 
cumprirá sempre que 
haja, ao longo da His-
tória, uma tentativa de 
frustrar ou impedir que 
Jesus reine? 

Para responder a essa 
pergunta convém lem-
brar a solene declaração 
feita pelo Sagrado Cora-
ção a Santa Margarida 
Maria Alacoque: “Nada 
temas. Eu reinarei ape-
sar de meus inimigos e 
de todos aqueles que a 
isso queiram se opor”.11 
Essa promessa marcou 
a fundo o espírito da 

Santa, a ponto de ela a repetir com leves matiza-
ções numa carta dirigida à sua antiga superiora, 
Madre de Saumaise: “Continuai corajosamente o 
que haveis encetado para a sua glória, com vistas 
à efetivação de seu reinado. O Sagrado Coração 
reinará, a despeito de Satanás e de todos aqueles 
que ele suscita para se Lhe opor”.12

Em que consistirá essa vitória de Cristo Rei 
prometida em Paray-le-Monial? Decerto será, 
antes de tudo, o triunfo de Jesus no coração 
dos membros do clero. É impossível reformar o 
mundo sem uma renovação da disciplina ecle-
siástica. Todavia, o império do Redentor não se 
restringirá a isso. 

As metas de Deus são mais amplas, pois Ele 
é o Senhor do universo e deseja que todas as 
suas criaturas Lhe estejam suavemente subme-
tidas. Por isso, nas mesmas revelações a Santa 
Margarida Maria, o Sagrado Coração de Jesus 
mandou transmitir a seguinte mensagem ao Rei 
Luís XIV, que naquela época reinava na França: 
“Fazei saber ao primogênito de meu Sagrado 
Coração […] que desejo triunfar sobre os dele 
e, por seu intermédio, sobre todos os grandes da 

Cristo Rei, “Grandes Horas de Ana da Bretanha” -  
Biblioteca Nacional da França, Paris
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Como eco 
fidelíssimo 
do Senhor dos 
senhores, nós 
proclamamos 
cheios de fé 
que o mundo 
caminha rumo 
ao triunfo 
espiritual de 
Cristo, que 
se irradiará 
nos corações 
dos homens

terra. Quero reinar em seu palácio, ser pintado 
em seus estandartes e gravado em suas armas, 
[…] para fazê-lo triunfar sobre todos os inimi-
gos da Santa Igreja”.13 

Não se sabe ao certo se o monarca teve conhe-
cimento dessa mensagem, embora seja bastante 
provável que sim. O fato é que o apelo paterno, 
afetuoso e delicado do Rei dos reis não foi pos-
to em prática, com as consequências dramáticas 
que isto trouxe com o decorrer do tempo, espe-
cialmente no trágico e sangrento fim do Ancien 
Régime sob a lâmina implacável da Revolução 
Francesa. 

Contudo, a mensagem a Luís XIV nos abre o 
horizonte a respeito das intenções do Coração de 
Jesus. Ele quer estender seu Reino de bondade, 
retidão e pureza à sociedade civil, à cultura, à 
arte, aos modos de ser e de se comportar, permi-
tindo que todos os âmbitos da atividade humana 
O tenham como Cabeça. Só desse modo será feita 
a vontade de Deus assim na terra como no Céu!

Aguardemos a vinda do Reino de 
Jesus, por meio de Maria!

Como eco fidelíssimo do Senhor dos senho-
res, nós proclamamos cheios de fé que o mundo 

1 PIO XI. Quas primas, n.1.
2 Idem, n.17; 19.
3 Idem, n.20.
4 CORRÊA DE OLIVEI-

RA, Plinio. Revolução e 
Contra-Revolução. 5.ed. 
São Paulo: Retornarei, 
2002, p.57-58.

5 Idem, p.59.
6 Idem, p.97.
7 SÃO JOÃO CRISÓS-

TOMO, apud SÃO TO-
MÁS DE AQUINO. Ca-
tena Aurea. In Lucam, 
c.XXIII, v.38-43.

8 SÃO GREGÓRIO MAG-
NO. Moralium Libri. 

L.XVIII, c.40, n.64: PL 
76, 74.

9 SANTO AMBRÓSIO. 
Tratado sobre el Evan-
gelio de San Lucas. L.X, 
n.121. In: Obras. Madrid: 
BAC, 1966, p.605-606.

10 SÃO JOÃO CRISÓS-
TOMO. Sermons sur la 

Genèse. Sermon VII, n.4: 
SC 433, 327-329.

11 HAMON, SJ, Auguste. 
Sainte Marguerite-Ma-
rie. Sa vie intime. 3.ed. 
Paris: Gabriel Beauches-
ne, 1931, p.198.

12 Idem, p.219.
13 Idem, p.221.

caminha rumo ao triunfo espiritual de Cristo, que 
se irradiará nos corações dos homens e imperará 
sobre as instituições, os costumes, as modas, os 
gostos, as sociedades e as famílias. Teremos en-
tão cumprida a outra súplica do Pai-Nosso: “Ve-
nha a nós o vosso Reino”. 

Essa vitória, porém, se efetivará por intermé-
dio de Maria Santíssima, associada intimamen-
te ao mistério da salvação como Corredentora e 
Mãe da nova humanidade resgatada pelo Sangue 
do Cordeiro. Também Ela prometeu em Fátima 
que seu Imaculado Coração triunfaria, junto ao 
de Jesus, com o qual forma um só Coração. 

Os meios pelos quais se dará esse triunfo nos 
são desconhecidos em seus pormenores. Sa-
bemos apenas que, à maneira do bom ladrão, a 
humanidade deve ser sacudida a ponto de reco-
nhecer, humilhada, sua prevaricação e sua cul-
pa. Então, entre as agruras da penitência, será 
ela alçada a uma altura esplêndida por uma nova 
Pentecostes marial, pois sem a graça tal conver-
são não se operará. São necessárias, na verdade, 
torrentes irresistíveis de graça. 

Cabe a nós apressar esse momento com nossa 
oração confiante, luta incansável e generoso espí-
rito de sacrifício. ²
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A humanidade  
despede-se da rainha
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elizabeth ii da inglaterra

Uma desproporcional cobertura midiática para uma 
senhora de noventa e seis anos que falece; uma 
incompreensível comoção mundial; um inquietante 
sentimento de que tudo será diferente. Afinal,  
o que significou a morte de Elizabeth II?

ia 8 de setembro, quinta-
-feira. O mundo tomou 
conhecimento, através 
dos grandes meios de 

comunicação, de que a Rainha Eliza-
beth II acabava de falecer. A morte é 
sempre cruel e dolorosa, quaisquer 
que sejam suas circunstâncias. Não 
obstante, analisada com vistas me-
ramente materiais – as únicas que 
parecem ter direito de cidadania em 
nosso tempo –, a comoção geral que se 
seguiu à notícia parece ter ultrapassa-
do, sob muitos aspectos, os limites do 
razoável.

Se ela houvesse expirado em con-
dições inesperadas e violentas, ainda 
se poderia atribuir a reação popular à 
surpresa. Porém, convenhamos, nin-
guém é eterno. Como poderia ser ines-
perada e causar surpresa, a despeito 
do difundido gracejo a respeito de sua 
pretensa imortalidade, o passamen-
to de uma rainha nonagenária, com a 
saúde visivelmente debilitada nos úl-
timos meses?

Tratava-se de uma chefe de Esta-
do, claro está. Mas que fez ela pelo 
Brasil, pela Espanha ou por qualquer 

outro país alheio ao Reino Unido e à 
Commonwealth, para que em todos 
os quadrantes do planeta sua morte se 
tornasse objeto de atenção e tristeza? 
Mais: ela representava uma nação que 
não poucas vezes na História – dói di-
zê-lo – favoreceu toda sorte de pilha-
gens e piratarias, infringindo as leis da 
boa convivência internacional. 

E mesmo em suas terras… Até que 
ponto podia considerá-las “suas” se na 
atual monarquia parlamentar inglesa 
nenhum poder efetivo lhe era outorga-
do e se, pelo contrário, ao longo de seu 
reinado ela teve de renunciar paulati-
namente às poucas prerrogativas que 
lhe restavam ou, pior ainda, sancionar 
com sua assinatura régia todo gênero 
de decisões, muitas das quais, sem a 
menor dúvida, lhe causavam a maior 
repulsa? Em que se fundamentou, 
então, o saudoso reconhecimento do 
povo que, concretamente, dela nada 
havia recebido?

Se isso não bastasse, para todos 
aqueles que não professam o anglica-
nismo a distância que os separa da mo-
narca se acentua de forma assombrosa. 
Nem mesmo a fé, que torna irmãos e 

une num só corpo pessoas de diversas 
raças, línguas e nações, tinham em co-
mum com ela!  Elizabeth II, com efei-
to, não só estava fora do redil católico, 
mas era chefe de uma igreja nacional, 
com tudo o que isso representa de exe-
crável. A soma desses fatores deixa 
ainda mais inexplicável o sentimento 
quase universal que marcou aquele 8 
de setembro, mesmo no âmbito da reli-
gião verdadeira.

E isso não é tudo. O mais intrigante 
é que as homenagens não emergiram 
dos livros empoeirados de História, 
protagonizadas por medievais do sé-
culo XI ou XIII, nem tiveram por ins-
piração figuras fictícias de um roman-
ce ou conto de fadas. Não! Ali estavam 
indivíduos da sociedade mais inde-
pendente, pragmática e “esclarecida” 
que surgiu até hoje: a do século XXI! 

Ante olhos materialistas, como di-
zíamos, tal quadro retrataria mais uma 
das anomalias psíquicas que com fre-
quência se verificam no mundo mo-
derno. Elizabeth II, contudo, não re-
presentava apenas o que essas vistas, 
presas à carne e cegas ao espírito, po-
dem contemplar. Sua longa existência, 
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Câmara-ardente em Westminster Hall, Londres.  
Na página anterior, cena do documentário  

“The Coronation with Her Majesty the Queen”

Os olhos da Igreja voltam-se com nostalgia  
para aquele passado em que tantas esperanças  

ela deitara na terra dos anglos
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de alguma forma o último eco da Fé 
plantada por São Gregório Magno na 
terra dos anglos, parece ter comporta-
do uma missão muito mais ampla que 
as fronteiras do Reino Unido. Por isso, 
naquele dia, não somente uma venerá-
vel anciã partiu desta vida: uma pági-
na se virou na História.

Sim, é o fim de uma era carrega-
da de sofrimentos e infortúnios, mas 
também de heroísmo e glória, à qual 
com acerto os homens deram o título 
de Cristandade ou Civilização Cristã, 
e cujas primeiras linhas foram traça-
das pelo amor de Deus, ao depositar 
sobre ela o seu desígnio.

Pactos de amor entre 
Deus e os homens

Diversas vezes Deus Se dignou 
descer até um de seus eleitos para 
firmar um pacto de amor. Seja pela 
prodigalidade infinita do Altíssimo, 
seja pela natural limitação 
humana, tal vínculo não se 
restringe àquela alma escolhi-
da, mas se estende ao povo ou 
instituição que dela provenha, 
séculos adentro. Tal sucedeu 
outrora com Noé, de quem 
surgiu, a propósito da aliança, 
uma nova civilização; com 
Abraão, que gerou nações e 
herdou terras sem fim; com 
Davi, em quem Deus aben-
çoou a realeza, e a quem deu 
ser antepassado do Messias. 

Quando, com Clóvis, um 
novo arco-íris se estendeu en-
tre o Criador e um reino que 
se batizava, Deus mostrou 
que seu modo de atuar jun-
to aos homens se perpetuava 
no Novo Testamento. Assim, 
com Carlos Magno se solidifi-
caria uma civilização marcada 
pela cruz de Cristo: a um só 
tempo o Sacro Império ha-
veria de nascer e confirmada 
seria a predileção divina pela 
Filha Primogênita da Igreja. 
Séculos mais tarde, na união 

da bondade, grandeza e sacrifício, a 
França vislumbraria o desígnio que so-
bre ela pairava, conhecendo verdadei-
ramente um monarca em São Luís IX. 

De modo semelhante se poderiam 
considerar as diversas nações – a Hun-
gria de Santo Estêvão, a Polônia de São 
Casimiro, a Espanha de São Fernando, 
entre outras – à luz do desígnio divino.

E a Inglaterra de Santo Eduardo?

Naquela inesquecível quinta-feira 
de setembro, Deus, através da natu-
reza, parecia indicar que essa era a 
perspectiva pela qual se compreende-
ria, em sua real proporção, a grande 
mudança ocorrida. Sobre o Palácio de 
Buckingham, dois arco-íris ornaram o 
céu. O que poderia indicar o  símbolo 
milenar da aliança divina, senão a 
lembrança da predileção que a Ilha 
dos Santos gozara no plano de Deus? 
Predileção assinalada na pessoa de 

Santo Eduardo, o Confessor, cujas 
virtudes perfumaram a Cristandade e 
cuja coroa cingiria a fronte de todos os 
monarcas ingleses, até hoje.

Com esse pacto, que grandiosa 
missão terá sido confiada à Inglaterra? 
Quem sabe se, guiada pelo chamado 
divino, ela faria com que, em suas 
montanhas e pradarias, e acima de 
tudo em seus filhos, o Céu se unisse 
à terra! Para isso até a natureza parece 
orientada. Quem, contemplando seus 
primorosos gramados, não se remonta 
aos tapetes do Paraíso? Quem, ouvin-
do cantar vozes britânicas, não julga 
ouvir um espetáculo de Anjos? Quem, 
vendo a retidão para a qual tende com 
grande facilidade o espírito dos ingle-
ses, não se admira de a desordem do 
pecado em algo os ter tocado menos?

Os olhos da Igreja voltam-se com 
nostalgia para aquele passado em que 
tantas esperanças ela deitara na terra 

dos anglos. Esperanças que 
viu premiadas ao contemplar 
seu firmamento pontilhado 
de Santos ingleses, mas que se 
frustraram quando, há quase 
cinco séculos, o cisma dela se-
parou drasticamente esse país 
dileto, banhando-o de sangue 
e cercando-o de violência. 

Entretanto, misteriosa-
mente algo daquela bênção 
primeira permaneceu. A na-
ção não foi fiel; Deus, porém, 
lhe permaneceria fiel, pois 
não podia negar-Se a Si mes-
mo (cf. II Tim 2, 13). O pacto 
estabelecido com Santo Edu-
ardo de alguma forma produ-
ziria os frutos que a vontade 
divina desejara.

Última luz da 
Civilização Cristã

Não um, mas dois arco-
-íris pairavam sobre o palá-
cio. Quiçá porque Elizabe-
th II representava duas alian-
ças: a que o Altíssimo fizera 
com a longa sucessão de 
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monarcas ingleses, e aquela que ins-
tituíra com a Cristandade, de quem a 
rainha era o último símbolo. 

Se a aurora da Civilização Cristã, 
num féerico desabrochar de desíg-
nios, fora carregada de promessas, seu 
ocaso veio acompanhado de tristeza 
e pesar até por parte do homem cada 
vez mais animalizado de nossos dias. 
Nas últimas décadas, enquanto os ful-
gores da Cristandade pouco a pouco 
se apagavam, Elizabeth II continuava 
a brilhar – ainda que com muitas das 
sombras inerentes ao processo revo-
lucionário no qual estamos imersos 
– e o fazia de modo especial, repre-
sentando todas as luzes que um dia 
iluminaram o mundo. 

Esta é a página da História 
que ora se encerra. Não obstante 
as rasuras, as linhas negras e os 
borrões que os homens nela escre-
veram, quis a Providência terminá-
-la com um ponto final de ouro. Por 
isso as lágrimas correm, num misto 
de dor pelo fim e de respeito pelo qui-
late que esse ouro demonstrou.

Chamo aqui a atenção do leitor: 
escrever poeticamente sobre algo que 
passou é fácil; admirável é compro-
var que, no assunto em questão, a 
 poesia só descreve a realidade.

Inexorável no cumprimento 
do dever

Sim, pois não basta gozar da reale-
za para ser respeitado pela multidão, 
nem acenar desde uma imponente 
sacada para ganhar as boas graças 
do povo. Os homens sentem-se cati-
vados unicamente se discernem ser 
bom quem os governa. 

Com sua habitual eloquência, 
São Tomás de Aquino observa que, 
quando isso se dá, nem a morte do so-
berano é um obstáculo à admiração 
que os súditos lhe devotam. “Quem 
duvida de que, não só em vida, senão 
mais ainda depois da morte, vivem de 
certo modo os bons reis no louvor dos 
homens e subsistem na saudade? E 
que, pelo contrário, o nome dos maus 

ou imediatamente desaparece ou, se 
foram insignes pela maldade, são 
lembrados com abominação?”1 

Ser bom governante, porém, não é 
tarefa simples. Elizabeth descobriu-o 
desde muito cedo e procurou preparar-
-se para estar à altura de sua missão. 
Ela abraçaria a cruz de soberana até o 

Talvez sem ter explícito o que os 
filósofos e os Santos definem como 
a perfeição em sua posição, tudo para 
Elizabeth II se resumia nesta palavra: 
dever. Sem promulgar leis ou impor 
sanções – e muito mais do que se ti-
vesse renunciado a essa condição pela 
repulsa que os avanços do mal nos 
séculos XX e XXI lhe causassem, ao 
acentuar a aparente inutilidade da sua 
situação –, pelo exemplo de sua pró-
pria conduta ela realizava o ideal do 
monarca: renunciando ao bem pró-
prio, lutou pelo bem comum, promo-
vendo a virtude e reprimindo o erro.

Símbolo de uma realidade 
mais elevada

Jazendo em sua câmara-arden-
te, a rainha recebeu o adeus de 
milhares de pessoas. Por um sen-
timento que poucos conseguiam 

explicitar, nos escassos segundos 
diante do féretro todos julgavam 

compensadas as horas – e até dias – 
que para isso haviam esperado nas 
ruas de Londres. “Ela trabalhou se-
tenta anos por nós, um dia de fila não 
é nada”, afirmavam alguns. 

Uma vez diante do ataúde, mani-
festavam uma reverência quase reli-
giosa, curiosa expressão de um senso 
muito arraigado nas almas, que os 
séculos de doutrinamento na nega-
ção da hierarquia e da transcendência 
não lograram apagar. 

Disse “reverência quase religiosa”. 
Não se trata de uma expressão ale-
atória, nem se refere à sua condição 
de chefe do anglicanismo, mas indica 
que, enquanto máxima expressão da 
autoridade – “ponto monárquico” de 
uma sociedade –, ela constituía um hí-
fen entre os homens e Deus.

Com efeito, o ser humano é cons-
ciente da própria contingência. Pe-
regrino nesta terra, está, de forma 
natural e espontânea, à busca 
daqueles que o liguem ao Altís-
simo, e esse é o mais excelso 
papel dos homens investidos 
de autoridade. Como imagem 

fim, conforme prometera ao comple-
tar vinte e um anos: “Toda a minha 
vida, seja ela longa ou curta, estará 
dedicada ao vosso serviço”. Setenta e 
cinco anos depois, quantos sacrifícios 
ela havia realizado para cumprir sua 
palavra! 

Num mundo em permanente mu-
dança, onde os ventos da novida-
de ameaçam abalar até os princípios 
mais sólidos e em que a defesa dos 
valores da civilização passou a ser 
uma preocupação anacrônica, ela se 
tornou ponto de referência em meio à 
instabilidade de nossos dias ou, como 
observou um taxista inglês, “a única 
constante que tivemos em nossa vida”.
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Retrato oficial da Rainha Elizabeth II no dia 
de sua coroação, em 2 de junho de 1953

Elizabeth II representava duas 
alianças: a que Deus firmara com 

os monarcas ingleses e aquela que 
instituíra com a Cristandade
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do Sumo Bem – que tudo governa com 
justiça e sustenta com misericórdia –, 
Elizabeth II impressionou a sociedade 
por sua grandeza e a amparou com sua 
bondade. 

Mais ainda: não se despojando vil-
mente de sua dignidade, mas manten-
do os antigos cerimoniais e costumes, 
ela tornava acessível à alma humana 
– sedenta de símbolos – uma realidade 
mais elevada que a palpável; exprimia 
por gestos, pela indumentária, pelo 
protocolo, a alta noção de sua própria 
nobreza e a sublimidade de sua missão. 

Segundo a lógica moderna, os in-
feriores deveriam sentir-se oprimidos 
por essa atitude… Mas não foi o que 
se viu nem o que os corações revela-
ram naqueles dias de luto. Ao entrar 
no Westminster Hall, muitas damas 
curvavam-se ante aquela que já não 
vivia, mas tinha lhes conquistado a 
admiração. “Para mim, a rainha é meu 
modelo feminino a seguir”, disse uma 
jovem senhora. “Não sabia o quanto 
ela significava para mim”, afirmou en-
tre lágrimas um homem proveniente 
da Malásia.

Muito mais do que os 
funerais de uma rainha

Chegamos agora à parte mais cru-
cial destas linhas. Com Elizabeth II 

todos esses valores e princípios se ex-
tinguem? Antes de afirmar ou negar, 
cabe outra pergunta. Quem, além da 
soberana, os representava no mundo? 
Qual das monarquias cristãs ainda 
manifesta com denodo o próprio sig-
nificado, como ela o fez? 

Sabemos que ela não esteve isen-
ta de imperfeições, e por isso não 
constitui um exemplo em todos os 
âmbitos. Entretanto, mesmo seus ini-
migos, acusando-a de crimes que não 
ela, mas outros cometeram em nome 
da coroa, reconhecem que muito 
além de sua pessoa, com suas misé-
rias e erros, Elizabeth II representava 
uma ordem de coisas. Seus funerais, 
com toda a pompa e os sentimentos 
possíveis, não foram somente seus; 
com ela foram sepultados os valores 
de que era símbolo.

O que isso significará para os nos-
sos dias? Um futuro novo e incerto 
abre-se diante de nós: é a primeira 
vez desde sua criação que a huma-
nidade se vê privada de tais valores. 
Poderá a sociedade subsistir? Em que 
abismo se precipitará? São perguntas 
que só o tempo poderá responder.

Às exéquias da Imperatriz Zita, re-
alizadas em grande estilo imperial na 
Áustria republicana do ano de 1989, Le 
Figaro Magazine dedicou um artigo 

1 SÃO TOMÁS DE AQUINO. De regno ad 
regem Cypri. L.I, c.11.

intitulado A Europa despede-se de sua 
última imperatriz. Era verdade. Como 
chamar este artigo em circunstâncias 
ao mesmo tempo tão semelhantes e 
tão diversas? Desta vez não foi apenas 
a uma imperatriz, mas à Civilização 
Cristã, que a humanidade disse adeus. 

Imploremos ao mesmo Senhor 
que fez surgir a Cristandade como 
fruto excelente de seu Sangue Pre-
ciosíssimo e semeou a terra inteira 
com as maravilhas por ela geradas, 
que a faça renascer de forma ainda 
mais perfeita, para a plena e efetiva 
realização do pedido consignado nas 
páginas do Evangelho: “Seja feita a 
vossa vontade, assim na terra como 
no Céu”. ²

Desta vez não foi apenas a uma rainha ou imperatriz,  
mas à Civilização Cristã, que a humanidade disse adeus

Ataúde da Rainha Elizabeth II durante a procissão para o enterro  
no Castelo de Windsor. Ao fundo, Torre do Big Ben - Londres
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Quem muito amou sua missão e, em consequência, seu povo, por 
ele decidiu doar sua vida. Elizabeth II tornou-se assim um modelo de 
dignidade, honra e grandeza, que excedeu os limites do reino britânico.

mpor-se a tarefa de redigir 
algo breve a respeito de per-
sonagens que cruzaram o fir-
mamento da História quais 

estrelas cadentes, a um só tempo 
ágeis, brilhantes e encantadoras, não 
constitui tarefa simples; e pretender 
escrever linhas, curtas ou longas, 
sobre personalidades que, conforme 
considerado no artigo anterior, sim-
bolizam a própria nação, é também 
empreita difícil.

Primeiro, porque se incorre com 
facilidade no erro de dar uma visão 
unilateral dos fatos que as cerca-
ram; segundo, por serem astros de 
tamanho invulgar, máxime quando 
longevos, cuja trajetória reclama um 
estudo mais aprofundado. Há ainda 
outro risco, que merece cautela: de 
modo análogo ao sol que, além de ilu-
minar, ofusca, a vida de tais homens 
ou mulheres excede os limites da tri-
vialidade banal que tanto satisfaz os 
indiferentes; e por vezes inquieta, de-
vido ao seu brilho.

Feitas essas ressalvas, passemos 
a tratar de alguns aspectos da longa 
trajetória de Elizabeth II, a qual en-
carnou os predicados de supremacia, 
nobreza e serenidade, como paradig-
ma de seu povo.

“Nascemos em tempos 
de guerra…”

Nascida em Londres, a 21 de abril 
de 1926, Elizabeth Alexandra Mary 
tornou-se a herdeira presuntiva do 

 Reino da Inglaterra em 1936, como de-
corrência da subida de seu pai ao trono; 
este o assumiu devido à abdicação do 
irmão, Edward VIII.

Ainda jovem, o talhe de sua pecu-
liar fisionomia ia sendo constituído, 
menos bonito do que gracioso, ape-
sar do sorriso sempre muito jovial e 
afável, que não escondia o peso do 
porvir que ela, por certo, pressentia. 
Nos olhos de percepção aguda, tão 
próprios de quem enxerga para além 
do que vê, acha-se o predicado de 
personalidades analíticas que nada 
deixam escapar à sua observação, ex-
traindo delas ricas conclusões. Mas é 
no todo de sua fisionomia que trans-
parece o sentido quase inato da auto-
ridade, aliado ao senso do dever, cuja 
expressão mais saliente são os traços 
grossos de seus lábios.

Enfim, de uma natureza privile-
giada pela Providência, começavam 
a brotar as qualidades morais que a 
acompanhariam ao longo de sua vida: 
a constância nos propósitos e a lealda-
de ao que está disposto corretamente.

Irrompida a Segunda Guerra Mun-
dial, quando Elizabeth não havia ainda 
cumprido os quinze anos, aquele trá-
gico contexto serviu de ocasião para a 
futura rainha forjar com mais profun-
didade seu caráter firme e decidido, 
conforme externou: “A minha geração 
nasceu em tempos de guerra. Nós so-
mos muito resistentes”. Sem demérito 
algum de sua nobre condição, em tais 
circunstâncias, Elizabeth atuou como 

motorista e mecânica, sendo promovi-
da a comandante júnior honorária, em 
virtude de sua alta responsabilidade, 
malgrado a jovem idade.

Lealdade para com o seu povo

Sua ascensão ao trono ocorreu em 
fevereiro de 1952, quando contava 
apenas vinte e cinco anos. A cerimônia 
de coroação deu-se em 2 de junho de 
1953. Desde então, Elizabeth II fez da 
monarquia uma missão de vida, traçan-
do para si uma meta de fidelidade a seu 
estado: “Tenho certeza de que minha 
coroação não é o símbolo de um poder 
e um esplendor que se foram, mas uma 
declaração de nossas esperanças para o 
futuro, e pelos anos que eu possa, pela 
graça e misericórdia de Deus, ser dada 
para reinar e servi-lo como sua rainha”.

Ao longo dos percalços aos quais 
todo chefe de Estado está sujeito, bri-
lhariam na líder inglesa os atributos 
da boa diplomata, da mulher que sabe 
cultivar a própria inteligência e, com 
um olhar, consegue pôr a pessoa com 
a qual está tratando na posição que 
lhe corresponde.

As ocasiões para externar esse sen-
so diplomático não lhe faltaram, pois 
o interesse pelo universo político nas-
ceu logo nos anos iniciais de reinado, 
quando, semanalmente, mantinha reu-
niões com o primeiro-ministro inglês 
Winston Churchill. Por certo, dessas 
instruções pôde haurir boa dose do esti-
lo genuinamente anglo de administrar, 
expresso pelo paradigmático estadista.
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No decurso das sete décadas à 
frente da coroa inglesa, suas viagens 
oficiais como chefe de Estado chega-
ram a cerca de duzentas e cinquen-
ta. Quase a totalidade dos países da 
Commonwealth tiveram o ensejo de 
receber visita tão notável. A soberana 
encontrou-se com dezenas de presi-
dentes e, por vezes, viu sua história 
pessoal – seja como protagonista ou 
espectadora – confundir-se com a 
própria trama mundial. Ela, porém, 
manteve-se incólume diante de fatos 
como a independência das colônias 
inglesas na África, a Guerra Fria e a 
queda do muro de Berlim.

Ser mãe: “o melhor dos trabalhos”

Contudo, além de monarca, Eliza-
beth foi mãe. Encargo que, segundo 
ela, “é o melhor dos trabalhos”. Do 
matrimônio com o Duque de Edim-
burgo, Philip Mountbatten, nasce-
ram-lhe quatro filhos: Charles, Anne, 
Andrew e Edward.

Nas fotos que retratam a vida fa-
miliar de Elizabeth, chama a atenção 
que toda a compostura que tanto lhe 
caracterizava em meio às solenidades 
e pompas da corte, nestas ocasiões não 
era esquecida ou menosprezada. Muito 
pelo contrário, elas evidenciam a inte-
gridade de sua índole, sem detrimento 
algum do afeto e calor maternos.

Mesmo em situações íntimas, 
como na de um piquenique, é notável 
sua limpeza, sempre exímia e impe-

cável. Não há um fio de cabelo fora de 
lugar, e até quando nas dobras do ves-
tido algo parece fortuito, dir-se-ia tra-
tar-se de um fortuito bem estudado.

Anos conturbados

Embora a líder inglesa tivesse a 
preocupação de externar o equilíbrio 
entre polidez e jovialidade, máxime 
quando em público, sua vida esteve 
permeada de situações difíceis.

Segundo ela mesma afirmou, o pe-
ríodo mais turbulento de sua existência 
foi o ano de 1992, definido como annus 
horribilis. Na ocasião, os seus filhos 
Charles, Anne e Andrew romperam 
suas respectivas uniões matrimonias, 
não só golpeando a monarquia inglesa, 
como contristando o coração da mãe. 

Entretanto, esses e outros infor-
túnios não a abalaram. Sempre de 
postura erguida, dir-se-ia ser ela 
portadora de um condão capaz de 
contornar as ocorrências nacionais e 
pessoais com finíssima prudência.

Reverência pelo sagrado

As ocasiões para externar essa vir-
tude tão de seu apreço verificaram-se 
inclusive na esfera eclesiástica, tendo 
ela demonstrado extremo respeito e 
até autêntica simpatia pelo Papado.

As fotos dos encontros com Pon-
tífices, a começar com Pio XII, em 
1951, até os nossos dias, são de gran-
de eloquência. Longe de pretender 
qualquer atitude discordante com o 

 Papado,  Elizabeth II reconheceu no 
sucessor de Pedro o detentor de um 
múnus maior que o seu.

Como explicar, por exemplo, que 
Bento XVI, quando realizou em 
2010 a primeira visita de Estado de 
um Pontífice ao Reino Unido des-
de o rompimento de Henrique VIII 
com a Igreja Católica em 1533, tenha 
sido recebido de modo tão caloroso e, 
 diríamos, filial?

Modelo ímpar de dignidade

Em conformidade com a trilha que 
escolheu para si, unindo as vicissitu-
des de uma infância transcorrida em 
meio à guerra aos anos subsequentes 
que moldaram seu decidido caráter, a 
trajetória de Elizabeth II bem se resu-
me no princípio por ela explicitado: 
“O sofrimento é o preço que pagamos 
pelo amor”. Efetivamente, quem mui-
to amou sua missão e, em consequên-
cia, seu povo, por ele também decidiu 
doar uma vida inteira. 

No epílogo de sua existência, tor-
nou-se ela um modelo ímpar de dig-
nidade, honra e grandeza, posto a ser-
viço de sua nação, mas que excedeu 
os limites insulares do reino britânico 
e da Commonwealth.

Esperamos que nos umbrais da 
morte Deus tenha concedido a Eli-
zabeth II as graças necessárias para 
abraçar a verdade íntegra e, dessa for-
ma, ter sua alma acolhida nas moradas 
celestiais. Long live the Queen! ²

À esquerda, Elizabeth II em abril de 1983; no centro, a rainha em um retrato oficial como soberana do Canadá;  
à direita, em 1962. No fundo, Castelo de Windsor (Inglaterra)

 Elizabeth II fez da monarquia uma missão de vida, 
traçando para si uma meta de fidelidade a seu estado
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Mais do que joias…  
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aS maiS belaS CoroaS da CriStandade

Coroas e joias foram, ao longo dos tempos, símbolo 
indiscutível de poder. O mistério que encerram,  
contudo, eleva-se muito além da riqueza e arte  
de suas formas, para quase tocar no divino…

fascinante papel das coro-
as, cuja trajetória atraves-
sa a História, remonta-se 
aos albores da civilização. 

Desde a Antiguidade os césares de 
Roma cingiam-se de louros, os bár-
baros germanos de preciosos metais e 
coruscantes pedrarias; e ultrapassan-
do a todos eles em grandeza e glória, o 
próprio Filho de Deus quis ser coroado 
de espinhos. 

O que representarão essas singula-
res joias para Deus e para os homens?

Coroados pelo Altíssimo

Entre os israelitas era comum o 
uso de coroas florais, como símbolo 
da alegria e adorno festivo em ban-
quetes e solenidades.1 Mas elas se 
distinguiam também enquanto insíg-
nia da realeza, outorgada diretamente 
por Deus aos seus diletos: “Impus a 
coroa a um herói, escolhi meu eleito 
dentre o povo” (Sl 88, 20).

Ora, enquanto no povo judeu os 
amados do Senhor eram por Ele ele-
vados, em Roma só os valentes ob-
tinham – dos homens – tal galardão, 
representado por coroas de aspecto 

simples, mas que se transformariam 
com o tempo em joias esplendorosas.

Prêmio dos valentes

Ser herói: eis a condição necessária 
para a coroação no Império Romano, 
não com o fátuo laurel dos césares, 
mas com a condecoração dos autên-
ticos combatentes, daqueles que es-
creviam a história da Cidade Eterna a 
sangue e ferro, arriscando suas vidas 
nos campos de batalha.

Foi entre esses ferozes militares 
que as primeiras coroas elaboradas 
surgiram em Roma. Aclamados pela 
multidão ao retornarem da guerra, 
os vencedores recebiam a condeco-
ração que mereciam suas façanhas: a 
corona muralis dava-se ao primeiro 
soldado que escalasse as muralhas de 
uma cidade sitiada; a corona vallaris 
era outorgada ao primeiro que inva-
disse o campo inimigo; a corona na-
valis concedia-se àquele que obtives-
se uma vitória naval; a corona obsi-
dionalis era a recompensa do general 
que livrasse um batalhão cercado. As 
categorias de diademas destinados a 
louvar as proezas das legiões roma-

nas multiplicavam-se a cada combate 
e eram inclusive protegidas pela lei, 
que permitia aos seus merecedores 
portá-las durante o funeral ou mesmo 
recebê-las após a morte.

As coroas eram, portanto, altamen-
te apreciadas pelos romanos, que as 
consideravam uma recompensa muito 
mais valiosa do que quantias de ouro e 
prata. Mais tarde, esse pendor acabou 
influenciando a Cristandade nascente.

A coroa na Civilização Cristã

Parece, pois, natural que com o 
advento do Cristianismo algo desses 
costumes – purificados e sublimados 
pelo Sangue do Redentor – fossem 
adotados pelos monarcas batizados. 
Estes acabaram unindo sob o simbo-
lismo da coroa a glória dos que com-
batem, a honra dos que governam e o 
sinal da predileção divina.

Para os primeiros imperadores ca-
tólicos do Ocidente, a coroa figurava 
a circunferência da Terra e o poder 
universal concedido aos soberanos. 
Eles passaram a ser coroados pelo 
Papa, que, por sua vez, era detentor do 
poder supremo, temporal e espiritual, 
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recebido com as chaves de São Pedro e 
representado na tiara pontifícia.

A partir de então, a coroa tornou-
-se o ornato indiscutível da verdadei-
ra realeza, e a santa cruz, símbolo da 
salvação, passou a encimar todas elas.

O peso do encargo, sob 
o brilho do poder

Ao longo dos séculos, os cristãos 
foram acondicionando as preciosas re-
líquias da Paixão em verdadeiras joias, 
tesouros de um valor incalculável, 
glória e memória da Redenção para a 
Igreja. Assim, o ferro de um cravo da 
Crucifixão foi utilizado, segundo a tra-
dição, para confeccionar uma das mais 
antigas e famosas coroas da Cristanda-
de: a Coroa de Ferro dos lombardos.

Conta-se que ela foi elaborada no 
século VI pela Rainha Teodolinda, 
como presente para seu marido, e 
passou a ser a insígnia oficial daque-
les que ascendiam ao trono lombardo. 
Sua base está constituída por um anel 
de ferro coberto com lâminas de ouro 
e pedras preciosas, para rememorar a 
seus portadores que a coroa acarreta 
um encargo cujo peso se oculta sob 
um brilho efêmero e enganoso.

Acredita-se que ela foi utilizada por 
Carlos Magno, quando de sua coroa-
ção como rei dos lombardos em 774.

Sacrifício e cruz nas 
coroas francesas

Nas terras da Filha Primogê-
nita da Igreja, a joia que cingiu 
a fronte de quase todos os 
seus reis, de Felipe Augusto 
a Luís XVI, e que terminou 
lamentavelmente destruída 
nos trágicos dias da Revolução 
Francesa foi a chamada Coroa de 
Carlos Magno.

Segundo a tradição, ela se com-
punha de dois elementos: um dia-
dema de ouro com quatro flores de 
lis e cravejado de pedras, tendo em 
seu interior uma espécie de mitra de 
veludo vermelho incrustrada com 
pérolas e encimada por um grande 
rubi. Este era símbolo do sangue e 

“Coroação de Carlos Magno”, por Friedrich Kaulbach - Maximilianeum,  
Munique (Alemanha); na página anterior, Coroa do Sacro Império Romano -  

Tesouro Imperial do Palácio de Hofburg, Viena

do sacrifício, ornatos necessários 
aos que detêm o poder; as pérolas 
sobre o veludo representavam as es-
trelas do céu, esperança de salvação 
para todo cristão.

Essa característica união entre 
o poder e a cruz atingiu seu ápice 
nos dias do Rei São Luís IX, o qual 
soube, mais do que qualquer outro, 
ser um monarca crucificado em be-
nefício de seu povo. Para simbolizar 
este sublime ideal que vivia e defen-
dia, ele fez confeccionar outra coroa 
de valor incomparável. A Coroa de 
São Luís, ou Santa Coroa, possui 
em seu interior relíquias da Paixão 
rodeadas por gemas preciosas, uma 
verdadeira obra de arte e de piedade 
medieval.

Símbolo da Jerusalém Celeste

Uma das mais belas e famosas co-
roas do mundo encontra-se hoje em 
Viena: a do Sacro Império Romano.

Apesar de figurar em vários re-
tratos sobre a fronte do Imperador 
Carlos Magno, historicamente ela foi 
fabricada depois de sua morte, para 
a coroação do Imperador Otto I em 
962, data em que se iniciou a história 
do Sacro Império. Permaneceu como 
prerrogativa do monarca supremo 
por oito séculos, sendo usada pela úl-
tima vez em 1792, para a coroação de 
Francisco II.

Embora dezoito imperadores tenham 
sido coroados pelos Papas, não é 
certo que essa joia fosse transportada 
para a Itália a cada cerimônia. Após 

Na Civilização 
Cristã, a cora 
representava o orbe 
terrestre e o poder 
concedido aos reis 
pelo Papa, detentor 
do poder supremo

Coroa de São Luís, contendo relíquias 
da Paixão - Museu do Louvre, Paris
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o Renascimento, no entanto, a posse 
imperial foi transferida para Aachen 
ou Frankfurt, e a coroa passou a ser 
utilizada com mais frequência.

Confeccionada em formato oc-
togonal e enriquecida ao longo dos 
tempos, as doze pedras que ornam sua 
parte frontal simbolizam os alicerces 
da Jerusalém Celeste (cf. Ap 21, 19-
20), modelo perfeitíssimo de socie-
dade ao qual o Sacro Império devia 
se assemelhar. As figuras em esmalte 
representando Jesus Cristo, Davi, Sa-
lomão, Ezequias e Isaías, bem como a 
natureza das gemas que as circundam 
e evocam o peitoral do sumo sacerdo-
te da Antiga Lei, sublinham o valor 
moral e sagrado dessa coroa.

Joia que “personifica” a realeza

Quiçá nenhuma outra joia possua 
uma história tão curiosa como a San-
ta Coroa dos húngaros.

Nas lendas nacionais ela estava li-
gada à memória do terrível Átila, rei 
dos hunos, que era considerado pe-
los húngaros, com certa razão, como 
um de seus ancestrais. Diz-se que, 
pouco antes de ele devastar a cidade 
de Roma, um Anjo foi enviado para 
detê-lo, prometendo a seus descen-
dentes uma coroa de duração infinita, 
outorgada pelo Sucessor dos 
Apóstolos. Real ou não, essa 
predição realizou-se de 
fato no início do sé-
culo XI, quando 
o Duque Santo 

Estêvão – até então apóstolo armado 
da Hungria – recebeu a famosa coroa 
das mãos do Papa Silvestre II, junta-
mente com o título de rei.

Era uma obra de rara perfeição, fei-
ta de ouro fino na forma de um hemis-
fério e incrustada com grande quan-
tidade de gemas e pérolas. Encimada 
por uma cruz latina, estava decorada 
com esmaltes e figuras representando 
Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santís-
sima Virgem, os Apóstolos, alguns 
mártires e Anjos.

Em 1702 o imperador do Oriente, 
Miguel Ducas, presenteou o rei hún-
garo Géza II com uma outra coroa, 
aberta e de estilo bizantino, também 
muito preciosa. Vinte anos mais tarde, 
os dois diademas foram fundidos num 

só, formando uma nova coroa, supe-
rior em riqueza.

Para os húngaros, essa coroa como 
que “personificava” a realeza. As joias 
que a decoravam deveriam ser, mais 
do que materiais, espirituais. O pró-
prio Santo Estêvão fez um elenco de 
dez florões-virtudes com os quais se 
deveria honrar a Santa Coroa da Hun-
gria. Entre eles figuravam a fé, o amor 
à Igreja, a fidelidade, coragem, preste-
za, polidez e confiança dos príncipes e 
demais nobres, a paciência e a justiça, 
os bons conselhos, a oração e até mes-
mo a riqueza cultural trazida à nação 
pelos imigrantes.2

A Santa Coroa era tratada pelo 
povo como uma pessoa real, com 
jurisdição, palácio, oficiais e guar-
das próprios. Profaná-la era, além de 
crime de lesa-majestade, um sacrilé-
gio! Os reis só eram considerados tais 
após a coroação, e somente a partir de 
então seus atos se tornavam legítimos 
e definitivos.

Contudo, tal veneração não evitou 
que a Santa Coroa enfrentasse ao lon-
go dos séculos surpreendentes vicissi-
tudes, em meio a guerras e convulsões 
políticas e sociais. Ela foi arrancada 
de seu santuário, entregue por trai-
ção, levada para fora do país, vendida 
e comprada novamente, perdida e re-
conquistada, e até enterrada aos pés de 
uma árvore, circunstância que causou 
a inclinação para o lado da cruz que a 
encima.

Prova de amor à monarquia

Belíssimas cerimônias e venerá-
veis costumes nasceram em torno das 
coroas. Todavia, entre as monarquias 
que sobreviveram ao curso da Histó-
ria, a inglesa é das poucas que ainda 
realiza solenes coroações e talvez a 
única que conserva grande parte dos 
ritos antigos. Essa tradição floresceu 
com Santo Eduardo, o Confessor, 
tendo, portanto, raiz católica, apesar 
de ser atualmente a ocasião em que 
se investe o chefe da igreja cismática 
anglicana.

A Santa Coroa da 
Hungria como que 
“personificava” a 
realeza; profaná-la 
era, além de crime 
de lesa-majestade, 
um sacrilégio
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Santa Coroa da Hungria -  
Parlamento de Budapeste

Sumário  Sumário



Novembro 2022 · Arautos do Evangelho      25

Desde o século XIII, a Coroa de 
Santo Eduardo foi utilizada em di-
versas sagrações. Infelizmente sua 
versão original, guardada como uma 
santa relíquia na Abadia de West-
minster, acabou sendo fundida por 
Olivier Cromwell em 1649, durante a 
temporária instauração da república 
na Inglaterra. Em 1660, porém, a mo-
narquia foi restaurada sob Carlos II, 
que decidiu fabricar outro diadema 
régio baseado no anterior. Ele assim 
homenageava a memória de Santo 
Eduardo e simbolizava o vínculo de 
sua coroa com o passado britânico.

Muitas das joias reais vendidas 
durante a república foram compradas 
por monarquistas e depois restitu-
ídas à nova coroa. Por isso, a Coroa 
de Santo Eduardo que conhecemos 
hoje, com suas mais de quatrocentas 
pedras preciosas e semipreciosas cra-
vadas em ouro maciço, constitui uma 
peça de valor incalculável, um eco da 
Idade Média em pleno século XXI e 
uma afirmação categórica do amor 
dos ingleses pela realeza.

Elo real entre o Céu e a terra

Inúmeras outras coroas haveria 
ainda a considerar. Não permitindo 
fazê-lo os limites destas linhas, con-
vidamos o leitor a deitar, por fim, sua 
atenção naquela que talvez seja a mais 
bela de todas: a Coroa Imperial da 
Áustria. Confeccionada em 1602 por 
Rodolfo II como joia de uso pessoal, 
passou ela para o tesouro do Sacro 
Império Romano-Germânico e, após 
o Congresso de Viena, para o do Im-
pério Austríaco.

Riquíssima, mas de linhas sua-
ves – quase se diria “paternas” –, sua 
base está constituída por um anel de 
ouro com oito florões, ornado de pé-
rolas e pedras preciosas. De seu inte-
rior eleva-se uma mitra dividida em 
duas partes, composta de ouro, pé-
rolas e lindos esmaltes, que exprime 
o caráter sacral do Império Austrí-
aco, continuador do Sacro Império 
Romano-Germânico. Dois diade-

1 Os dados históricos contidos no presen-
te artigo estão baseados na obra: CHA-
FFANJON, Arnaud. La merveilleuse his-
toire des couronnes du monde. Paris: Fer-
nand Nathan, 1980.

2 Cf. ROHRBACHER, René François. Vi-
das dos Santos. São Paulo: Editora das 
Américas, 1959, v.XV, p.433-437.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Têm os 
símbolos, a pompa e a riqueza uma função 
na vida humana? In: Catolicismo. Cam-
pos dos Goytacazes. Ano VII. N.82 (out., 
1957); p.5. 

mas cravejados com oito diamantes 
rematam o conjunto.

Seu mais belo adorno, porém, é a 
safira que a encima, cujo azul cinti-
lante parece concentrar a imensidão 
do firmamento e nos faz lembrar a 
morada celeste. Através da coroa, 
símbolo da realeza, o Céu se apresen-
ta unido à terra pela cruz, recordando 
a origem divina do legítimo poder 
temporal.

Uma coroa imperecível

O ponto que, quiçá, sinte-
tize a beleza de todas as co-
roas consideradas neste arti-
go, mais valioso do qualquer 
das joias que as compõem, é 
sem dúvida o seu simbolismo. 

de elevar nossas vistas à eternidade. 
Sic transit gloria mundi… Apesar 
de indiscutivelmente belas e simbó-
licas, as coroas que aqui menciona-
mos foram ou serão esquecidas; elas 
marcaram os anais da História, mas 
findarão no ocaso dos tempos. Para 
cada um dos homens, porém, está 
reservada uma “coroa imperecível 
de glória” (I Pd 5, 4), que o Supremo 
Pastor concederá àqueles que tiverem 
sido fiéis até a morte.

A nós, portanto, está dirigida a re-
comendação do Apocalipse: “Conser-
va o que tens, para que ninguém tome 
a tua coroa” (Ap 3, 11)! ²

Todos nós, batizados, 
somos príncipes 
herdeiros do Céu, 
para os quais está 
reservada uma 
“coroa imperecível 
de glória”

“Admirável, legítimo, profundo poder 
dos símbolos!”, ponderava sabiamente 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira, “Só o 
nega quem não tem inteligência para 
compreendê-lo, ou quem quer destruir 
as altas realidades que estes símbolos 
exprimem. E ai do país em que – qual-
quer que seja a forma de governo […] 
–, a Opinião Pública se deixa transviar 
por demagogos vulgares, endeusando 
a trivialidade e simpatizando só com 
o que é banal, inexpressivo, comum”.3

E não podemos deixar de conside-
rar o aspecto mais elevado desse sim-
bolismo. Todos nós, batizados, somos 
príncipes herdeiros do mais grandio-
so dos reinos: o dos Céus, que Nosso 
Senhor Jesus Cristo veio pregar a fim 
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Coroa Imperial da Áustria - Tesouro 
Imperial do Palácio de Hofburg, Viena
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O verdadeiro modo  
de exercer a autoridade

õ Plinio Corrêa de Oliveira

O
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A propósito de uma fotografia da catedral de Viena e do filme 
da coroação da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, Dr. Plinio tece 
oportunas considerações sobre a forma de exercer o mando.

mando, entendido em seu 
sentido estrito, é o poder 
da pessoa investida de 
autoridade religiosa ou 

civil – seja militar, seja meramente 
administrativa –, que lhe dá o direito 
de dizer a um subalterno: “Pense des-
te modo, porque é assim que se deve 
pensar!”, “Faça deste modo, porque 
é assim que se deve fazer!”; ou “Não 
pense daquele outro modo, porque 
é errado!”, “Não faça daquele outro 
modo, porque é errado!”

Há, portanto, uma escala de pode-
res, para ordenar o pensamento ou a 
ação, que faz o indivíduo sobre o qual 
se exerce o mando alterar o curso do 
que ele pensa ou faz, conforme o que 
disponha a autoridade.

Obstáculos da natureza humana  
para obedecer

Na natureza humana há, porém, 
muitos obstáculos à obediência. Fre-
quentemente o homem não quer obe-
decer porque tem a tendência nativa, 
desfigurada pelo pecado original, de 
fazer aquilo que ele entende que deve 
realizar e não o que o outro está man-
dando. Por causa disso, quando não 
compreende uma ordem ou não está 
de acordo com ela; quando se trata 
de uma ordem penosa, que o obriga 
a um sacrifício que ele julga não ser 

necessário; quando o sacrifício é ne-
cessário, mas lhe desagrada; ou por 
todas essas razões juntas, o homem 
é tomado de indignação e tende a le-
vantar-se contra a autoridade, dizen-
do: “Vou lhe mostrar com quantos 
paus se faz uma canoa. Não obede-
cerei”. 

Então se configura uma situação 
enfermiça e perigosa: uma crise nas 
relações entre quem manda e quem 
obedece. Neste caso, é preciso que a 
autoridade compreenda que esse qua-
dro pode ter resultados imprevistos. 
Se ela ordena no estilo duro e aos ber-
ros – “Eu estou obrigando! E abaixe a 
cabeça!” – é possível que o problema 
se agrave e que o súdito, machucado 
pelo remédio aplicado, seja levado a 
uma explosão, uma fuga, uma ruptu-
ra ou até a uma agressão.

Tal desenlace não é a vitória, mas 
o fracasso da autoridade.

Em geral, a ordem é dada 
para benefício do subalterno

Isso se compreende tanto melhor 
quanto, em geral, a ordem é dada para 
benefício daquele que está obedecen-
do, mesmo que lhe seja um sacrifício.

Por exemplo, a autoridade manda 
um soldado para a guerra. Na aparên-
cia não é para benefício dele, pois pode 
voltar estropiado, mutilado ou até 

morrer. Entretanto, pela ordem natural 
das coisas, quando um país é agredido 
todos os membros válidos dessa nação 
devem atender ao apelo da autorida-
de: pegar em armas e lutar. Porque, 
do contrário, o país desaparece. Isso 
está muito bem expresso no Livro dos 
Macabeus (cf. I Mac 3, 59): mais vale 
ao homem morrer do que viver numa 
terra devastada e sem honra, ou seja, 
numa terra na qual os que a povoam 
não têm o senso da honra, o senso da 
resistência até o sangue para manter 
de pé a bandeira nacional e, sobretu-
do, o estandarte sacrossanto da Santa 
Igreja Católica Apostólica Romana, 
pátria das almas de todos os viventes. 
Por causa disso, aquele que recebe a 
ordem “Vá combater!” é beneficiado.

Contudo, muitas vezes ele não en-
tende assim – é difícil imaginar que 
todos os homens com facilidade o 
compreendam, máxime na hora do 
perigo – e pode se revoltar.

Se isto acontecer, a autoridade 
– que está mandando para o bem 
comum e para o bem do indivíduo 
– obterá como resultado que o mal 
se instale na alma dele. E a sua pró-
pria deserção será um mal para o 
país, pois todo soldado que deserta 
subtrai à nação uma força que lhe 
pertence. Resultado: é o fracasso da 
autoridade.
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A união da bondade 
com a força 
sintetiza o estado 
temperamental 
que deve possuir 
aquele que exerce 
a autoridade
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A relação pai e filho no 
mandar e obedecer

Diante da recusa ou da aco-
lhida mal-humorada daquele 
que obedece de má vontade, 
 relaxadamente, “minimalista-
mente”, fazendo o menos possí-
vel, a autoridade tem um pro-
blema moral e psicológico que 
ela  precisa resolver.

Qual é o problema?
Como agir sobre a alma 

daquele súdito de modo que 
mude de ânimo, queira fazer o 
que deve e não se rebele contra 
a vontade do superior; e que, 
pelo contrário, haja um con-
senso entre ele e a autoridade, 
e assim as relações entre quem 
manda e quem obedece atinjam 
o auge de sua normalidade, que 
é a relação pai e filho.

Bom pai mandando no bom 
filho é o auge da disciplina. E 
aquele que exerce a autoridade 
deve fazer o possível para es-
tabelecer esse teor de relações com o 
súdito.

Como conseguir isso?
Em primeiro lugar, o superior pre-

cisa fazer-se compreender de todos os 
modos – digo de todos os modos de 
propósito –, de maneira que o subal-
terno fique numa disposição tal que 
não se levantem nele os vagalhões da 
inconformidade, mas que, pelo con-
trário, ele tenha alegria e boa disposi-
ção de alma em fazer o que deve.

A colaboração da bondade  
com a força

Em um cartão-postal da Catedral 
de Santo Estêvão, em Viena, foto-
grafada durante a noite, nota-se ela 
fortemente iluminada, composta 
de dois corpos inteiramente distin-
tos: uma torre enorme, mas muito 
delicada – esguia e forte ao mesmo 
tempo – e, ao lado, um edifício bem 
mais baixo, como que apoiado na 
torre arrojada da catedral. Tem-se 
a impressão de uma casa de família 

 encostada numa fortaleza, ou de uma 
esposa junto ao esposo. O esposo é a 
torre: forte, enérgico, batalhador. A 
esposa, o segundo edifício: delicada, 
mãe de família amorosa. 

A colaboração da bondade com 
a força, para dar a figura do estado 
temperamental de quem exerce a auto-
ridade, deixa-se ver nesse símbolo da 
Igreja, que é a autoridade das autorida-
des. Sem ela, nenhuma autoridade tem 
o fundamento necessário nem preva-
lece durante o tempo necessário.

A autoridade de quem re-
presenta o direito, a bondade, a 
delicadeza seria frágil demais 
para subsistir sem a força. Mas 
a força seria brutal demais sem 
essa doçura. A conjugação de 
ambas as virtudes faz com que 
o súdito, em suas boas horas, 
embeba-se da doçura e, nas 
suas horas difíceis, tenha seus 
“calombos” de alma raspados à 
plaina pela ação da força. E as-
sim se estabelece o equilíbrio 
das relações humanas.

Cerimônia de coroação da  
rainha da Inglaterra

Esse modo de entender a 
autoridade fez com que, no 
tempo áureo das monarquias 
católicas na Europa, houves-
se em todas as cerimônias do 
trono um misto de majestade 
e de força.

Como reminiscência delas 
temos, por exemplo, a coroa-

ção da rainha da Inglaterra.
No corpo da igreja, via-se o clero 

anglicano com paramentos vagamen-
te parecidos com os da Igreja Católica 
e, portanto, vagamente bonitos. Tri-
bunas especiais acolhiam os nobres, 
todos com as coroas correspondentes 
aos respectivos títulos de nobreza. 
Bem em frente ao altar, estavam os 
tronos onde se sentariam a nova rai-
nha e seu esposo; à direita e à esquer-
da, os assentos para os membros da 
casa real inglesa. E ainda figuravam 
os membros das casas reais de outros 
países da Europa, que tinham afluído 
para a coroação.

A cerimônia foi lindíssima e um 
número enorme de pessoas do povo a 
ela assistiu no interior da ampla Aba-
dia de Westminster. 

Realizou-se o longo cortejo acom-
panhando a rainha, do Palácio de 
 Buckingham até a abadia. As princi-
pais figuras da cerimônia desfilaram 
em carros tradicionais dourados, 
com pinturas, janelas de cristal, 

Catedral de Santo Estêvão, Viena
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Onde o amor admira, 
a admiração ama e 
a boa inteligência 
se estabelece; e 
quando isto ocorre, 
as instituições 
tornam-se sólidas
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plumas e lacaios usando chapéus 
de três bicos. 

Durante todo o percurso viam-se 
príncipes europeus com os seus uni-
formes muito bonitos e suas condeco-
rações. Notavam-se também marajás, 
sultões e toda espécie de potentados 
do mundo ainda misterioso do Orien-
te, postos alguns em carruagens pró-
prias que eles tinham levado.

Depois passaram os homens emi-
nentes, como Churchill e Eden, que 
tinham salvado a Inglaterra durante a 
Segunda Guerra. Havia um entusias-
mo enorme.

Alguém dirá: “Para que tudo isso?”
Para ungir – no sentido próprio 

da palavra, quer dizer, recobrir com 
o azeite da compreensão, da admira-
ção, do respectivo amor – as relações 
entre o rei e a rainha de um lado, e o 
povo de outro; para que este compre-
endesse o que é um rei e uma rainha, 
o que é mandar e obedecer. Mas tam-
bém a fim de que houvesse tal com-
preensão por parte do rei e da rainha, 
ao comprovar aquele entusiasmo que 
chegava até eles de todos os lados, 
dos altos prédios de Londres cheios 
de pessoas nas janelas ornamentadas, 
que os saudavam quando passavam. 
O povinho enchia as ruas, até de bair-
ros pobres, colocados por todos os 
lados, encarapitados nos postes, nos 
tetos das casas, e aplaudindo, aplau-
dindo, aplaudindo. E os monarcas ace-
navam.

Amor e admiração
O que queria dizer esse dueto?
Significava: “Nós nos queremos, 

nós compreendemos o que cada um 
é para o outro. O principal fundamen-
to das nossas boas relações consiste 
no amor recíproco, e a razão pela 
qual nós nos amamos é o fato de nos 
entendermos, nos querermos e nos 
admirarmos”.

Onde o amor admira, a admiração 
ama, a boa inteligência se estabelece; 
e onde se dá essa mútua visualização, 
esse mútuo entendimento, as institui-
ções tornam-se sólidas. A base daque-
las boas relações é o amor e, secunda-
riamente, o temor. Eles se amam por-
que se compreendem, e se compreen-
dem porque souberam mostrar-se um 
ao outro no seu melhor aspecto. E esse 
entendimento dura um reinado inteiro.

Digamos que as palmas batidas no 
início de um reinado vão até os dobres 

de finados de seu fim. E no começo do 
novo reinado, todos se preparam para 
novas palmas, e novos dobres de fina-
dos, quando ele terminar. É uma fonte 
contínua de amor, de admiração, de 
esperança quando um reinado nasce; 
de tristeza quando ele morre; de afe-
to em todas as ocasiões. Isso torna a 
nação forte, como uma torre levantada 
no meio de uma planície; nada pode 
atentar contra ela.

Essa impostação, porém, não deve 
existir só nos grandes dias, mas tam-
bém na vida diária. Um rei que só 
apresente o tom régio na coroação, e 
que tenha modos meio amolecados 
no cotidiano, está se suicidando e des-
truindo passo a passo aquilo que cons-
truiu no primeiro dia de seu reinado.

Um reinado é uma coroação con-
tínua, uma reafirmação contínua da 
coroa, por parte do rei, da rainha e dos 
membros da família real onde quer 
que estejam. É o mesmo borbulhar de 
mútua compreensão, de mútua admi-
ração, de mútuo amor, pelo qual fica 
muito fácil a autoridade mandar.

O sacrifício da seriedade 
permanente

Os antigos exprimiam essas ver-
dades – que estou procurando resu-
mir com a cena grandiosa da coroa-
ção – de mil maneiras diferentes na 
vida cotidiana.

Por exemplo, no modo pelo qual em 
incontáveis lares de toda a  Cristandade, 

Aspectos da cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II em 2 de junho de 1953 - Cenas do documentário “A  Queen is Crowned”
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Na vida de família, 
os pais presidiam 
essa circulação 
mútua de amor e de 
admiração que forma 
a essência da boa 
ordenação das coisas
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ainda em meados do século XIX, os 
pais sempre abençoavam os alimentos 
quando eles chegavam à mesa, tanto 
em casas pobres como em palácios. O 
pai sentava-se antes, depois todos o se-
guiam. Ao lado dele, numa cadeira me-
nos imponente, mas num lugar mais 
acessível, se acomodava a esposa. Eles 
presidiam a refeição como presidiam a 
vida da família, bem como essa circu-
lação mútua de amor e de admiração, 
que forma a essência da boa ordenação 
das coisas.

Isso supõe da parte de todos um 
sacrifício: o da seriedade permanente. 
Nunca uma brincadeira à toa, vulgar; 

sobretudo uma brincadeirota suja ou 
imoral, au grand jamais, nunca dos 
nuncas.

Pelo contrário, havia uma conver-
sa afável, agradável, em que cada um 
contava as novidades que conhecia, e 
todos se interessavam pela vida uns 
dos outros. Era um convívio despreo-
cupado que, nos dias de feriado, conti-
nuava após a refeição durante o tempo 
que quisessem. Depois a família se 
dispersava; cada um ia para seu canto, 
mas com o coração cheio de amor.

Essa é a família patriarcal, verdadei-
ra base da sociedade. Nela vemos bem 
o que é o mando, pois o filho podia ser 
maior de idade, mas, quando o pai lhe 
dava uma ordem, ele obedecia contente 
porque se tratava da vontade de seu pai.

A autoridade nunca deve 
procurar vantagens pessoais

Nessa atmosfera de afeto e de man-
do se exerce a influência, que é a atitu-
de de alma pela qual alguém transmite 
não apenas uma convicção, mas um 
sentimento, um amor; ou comunica 
um ódio ao mal, o que às vezes é in-
dispensável saber fazer. Enquanto não 
houver a conjugação harmônica de 
ódio e de amor, ninguém terá aprendi-
do a mandar.

Isso também se aplica na vida coti-
diana dos membros de nosso movi-
mento, com os dirigentes imediatos 
dos serviços, das secções ou das co-
munidades em que vivem, e com os 
outros, irmão com irmão, igual com 

igual, vivendo do mesmo modo, com 
o mesmo princípio da harmonia pro-
porcional, do ódio e do amor a coisas 
muito maiores do que nós, que nos ex-
cedem por completo. Nós não estamos 
juntos apenas, nem principalmente, 
porque nos queremos, mas essencial-
mente porque queremos Aquele para 
O qual nascemos, queremos a Deus, 
a Nossa Senhora, à Santa Igreja, que-
remos o Reino de Maria. E nós nos 
queremos porque queremos juntos o 
mesmo ideal.

Esse ideal é tão grande, tão verda-
deiro, tão perfeito, que nós fazemos 
tudo por ele. Consequência: fazemos 
tudo uns pelos outros e, na hora de 
uns mandarem e outros obedecerem, 
um particular amor, uma particular 
solidariedade nos reúne.

O subalterno deve ter o pensamen-
to seguinte: “Ele está mandando em 
mim para a glória de Nossa Senhora. 
Vou obedecer!” E o superior: “Estou 
exercendo a autoridade para a glória 
de Nossa Senhora. Com que cuidado, 
respeito, afeto, vou dirigir esta alma, 
que foi posta em minhas mãos para 
que eu mande nela. Como saberei es-
colher a hora e a palavra apropriadas, 
no momento em que eu veja que este 
meu filho está em crise! E escolherei 
até a inflexão de voz e o olhar opor-
tunos, para ajudá-lo a se reerguer dos 
escombros de si mesmo e a se refazer! 
É preciso que ele sinta que estou com 
mais pena dele do que ele tem pena de 
si próprio, que isso não dá em moleza, 
mas em estímulo. Entretanto, quero 
que ele cumpra o seu dever!”

Quando isso se dá e o subalterno 
percebe que a autoridade não procu-
ra nenhuma vantagem pessoal, mas 
apenas a vitória da causa da Contra-
-Revolução, aí ela terá aprendido a 
mandar. ²

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

São Paulo. Ano XV.  
N.174 (set., 2012); p.6-13

Aspectos da cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II em 2 de junho de 1953 - Cenas do documentário “A  Queen is Crowned”

Refeição em família - Mosteiro Real de 
Brou, Bourg-en-Bresse (França)
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õ Francisco de Assis Silveira Leite Esmeraldo

“Até hoje a terra resplandece  
de seu brilho”

Q
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São Columbano

Eis o que afirmou 
São Pio X sobre o abade e 
fundador São Columbano, 
o qual, entre os monges 
missionários que 
das Ilhas Britânicas 
passaram ao continente 
europeu, brilha como 
grande impulsionador do 
monaquismo ocidental.

uase desconhecida ao con-
tinente europeu até fins do 
século IV, a Irlanda tornou-
-se profundamente cristã 

pela evangelização ali iniciada por 
São Patrício. E o extraordinário flo-
rescimento da vida religiosa verifica-
do naquelas terras valeu-lhes o apela-
tivo de Ilha dos Santos.

A partir do início do século VI, 
porém, inúmeros monges a deixaram 
a fim de atuar na evangelização dos 
povos bárbaros da Europa nascente. 
“O monacato irlandês se fez assim de 
ponte entre o Império Romano e sua 
cultura que desaparecia, e o mundo 
novo que pugnava por sair à luz”.1

Dentre todos os religiosos que da 
ilha partiram nessa época, São Co-
lumbano sobressai de modo admirá-
vel como o mais insigne missionário 
irlandês.

Jovem de grande 
inteligência e beleza

Pouco se conhece sobre seu nasci-
mento e primeiros anos de vida. Sabe-
-se que nasceu em Leinster por volta 
do ano 550, época da morte do patriar-
ca São Bento. 

Sua educação e instrução foram 
esmeradíssimas desde o berço, ten-
do seus pais o iniciado no estudo das 
Sagradas Escrituras e das ciências 
literárias. “Estudou Gramática, Re-
tórica, Geometria e outras discipli-

nas mais adequadas para formar um 
 jovem culto, segundo o costume da-
queles tempos e lugares”.2

Além dos dotes de espírito, a Pro-
vidência o ornara de graça e bele-
za física particular, o que podia ser 
 razão para ele se abandonar às pai-
xões desordenadas e pecados. Com 
efeito, não faltavam jovens vaidosas 
que movidas pela lascívia tentaram 
em vão arrastá-lo para a perdição.

Aos quinze anos, horrorizado com 
os enganos desta vida passageira e 
sentindo a necessidade de preservar-
-se das desordens do mundo, procurou 
conselho junto a uma virgem reclusa 
que vivia em odor de santidade nas 
cercanias. Expôs-lhe suas tentações, 
pedindo que lhe indicasse um remédio 
seguro para nelas não cair. “Foge […] 
se quiseres salvar-te. Para tua idade e 
circunstâncias, não há cautela que seja 
suficiente se permaneceres no século. 
Não acredites que possas falar e andar 
impunemente no meio das vaidades 
femininas sem experimentar o seu 
veneno […]. Foge, meu querido filho; 
foge, se quiseres evitar quedas e talvez 
a ruína eterna!”3 

Princípio de  
uma grande vocação

As palavras da venerável anciã 
repercutiram profundamente em Co-
lumbano. Percebeu ser esse o chama-
do de Deus e fugiu do mundo e de seus 
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perigos. Primeiramente retirou-se 
para a casa de um santo homem cha-
mado Silene, muito piedoso e grande 
conhecedor dos textos sagrados, e de-
pois dirigiu-se para o mosteiro de Ban-
gor, então o mais célebre da Irlanda. 

Com três mil monges imbuídos do 
primitivo fervor monástico, o cenó-
bio brilhava iluminado por seu abade, 
São Congal, reputado pela austerida-
de e paternalidade na direção de seus 
discípulos. Determinado a ser um 
verdadeiro santo, Columbano foi por 
ele benignamente acolhido. Tendo re-
cebido o hábito monacal, seu espírito 
inflamado encontrou ali o alimento 
que desejava, dando passos de herói 
nas vias da renúncia e da abnegação. 
Permaneceu lá pouco mais de dez 
anos, durante os quais foi ordenado 
sacerdote. 

Sentia, porém, que outras terras e 
outros povos o chamavam, e decidiu 
rumar para a Gália. São Congal, ven-
do naquele desejo uma inspiração di-
vina, concedeu-lhe a autorização para 
partir com doze de seus condiscípulos, 
em honra dos doze Apóstolos.

Abundantes frutos  
de seu ardor apostólico

Em poucos dias de viagem de-
sembarcou na Gália, terra à qual 
consagraria a metade de sua vida. 
Exatamente nessa época falava-
-se de uma enorme decadência 
do espírito religioso, que tivera 
tão bom começo um século antes 
com Clóvis, por causa das fre-
quentes invasões dos inimigos 
exteriores ou da negligência dos 
pastores. 

Na Borgonha, o Rei Gontram 
ofereceu-lhe um antigo castelo 
romano em ruínas, no meio da 
floresta, para se estabelecer. Ali 
iniciou a sua primeira fundação, 
Annegray, que se tornou célebre 
em toda a região. Vários anos 
passou entre seus severos mu-
ros numa vida rude e austera, até 
que o número excessivo de dis-

cípulos o obrigou a encetar uma nova 
fundação, o mosteiro de  Luxeuil, que 
nos séculos vindouros foi um dos 
mais pujantes e insignes centros da 
cultura e da civilização europeias, 
uma espécie de Monte Cassino fran-
cês. Seguiu-se depois a fundação do 
mosteiro de Fontaine. 

Imensos benefícios sobrevieram 
dessas iniciativas. Os bosques e re-
giões baldias nos quais se instalavam 
os mosteiros eram logo cultivados e 
desbravados. Inúmeras regiões da 
França atual foram urbanizadas pelos 
monges, que “sabiam realizar o pesa-
do trabalho do campo com a mesma 
perfeição com que escreviam os deli-
cados pergaminhos de seus códices e 
se esforçavam em guiar as almas com 
suas ardentes palavras”.4

Luzeiro de virtude e  
santidade

Em pouco tempo a ação de Co-
lumbano deu um forte empuxe à vida 
religiosa e temporal na Europa, pois 
“se pode provar que mais de cinquen-
ta [mosteiros] de todo o continente 
estiveram sob o influxo dos monges 
trazidos por ele. Por outro lado, preci-

samente esse conjunto incomparável 
de mosteiros foi nos séculos seguin-
tes a base de tudo o que significa 
civilização”.5

Igualmente pujante era sua influ-
ência pessoal. Seus discursos inflama-
dos pareciam transmitir a voz do Al-
tíssimo aos homens, e em sua face bri-
lhava visivelmente a força de Deus. Os 
Bispos olhavam-no com admiração e 
respeito, reis vinham consultá-lo de 
toda parte e o povo o venerava. Quan-
do deixava o seu mosteiro e visitava 
uma província, as vocações brotavam 
atrás de seus passos. 

O Senhor comunicou-lhe também 
o dom de imprimir no coração dos 
jovens o mais puro e elevado espírito 
monástico, e neles desenvolvê-lo de 
modo incomparável. As crianças lhe 
eram ofertadas pelos genitores para 
que as educasse na piedade e nas le-
tras, e as formasse na disciplina mo-
nástica.

A regra e a disciplina, veículos 
de atração à vida monástica 

Nas mãos vigorosas deste santo 
abade não só o trabalho, mas também 
a oração tomaram proporções até en-

tão inéditas. A multidão de mon-
ges formada tanto por servos 
como por nobres elevou-se rapi-
damente a seiscentos, ocasião fa-
vorável que ele soube aproveitar 
para instituir o chamado laus pe-
rennis, uma série de orações e hi-
nos recitados ao longo de todo o 
dia, durante os quais os monges 
elevavam suas vozes, “tão infa-
tigáveis como as dos Anjos”,6 em 
louvores a Deus, pedindo pelos 
pecadores, pela Cristandade e 
pela concórdia entre os reis.

O incansável abade também 
compôs em Luxeuil, onde mo-
rou por quase vinte anos, uma 
regra monástica para fundamen-
to e sustentação do edifício espi-
ritual iniciado por ele – a Regula 
monachorum –, que chegou a ser 
mais difundida que a beneditina.

A ação de São Columbano deu novo empuxe 
à vida religiosa e temporal na Europa

São Columbano entrega a regra monástica a São 
Valberto - Abadia de  Luxeuil, Luxeuil-les-Bains 
(França); na página anterior, São Columbano -  

Catedral da Imaculada Conceição, Sligo (Irlanda)
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Deixou ainda um penitenciário – 
De pœnitentiarum misura taxanda –, 
por meio do qual ele “introduziu no 
continente a confissão e a penitência 
privadas e reiteradas; foi chamada de 
penitência ‘tarifada’ devido à propor-
ção estabelecida entre a gravidade do 
pecado e o tipo de penitência imposta 
pelo confessor. Estas novidades des-
pertaram a suspeita dos Bispos da 
região, uma suspeita que se transfor-
mou em hostilidade quando Colum-
bano teve a coragem de os reprovar 
abertamente pelos costumes de al-
guns deles”.7

Ação que não deixou de 
despertar inimigos

Quando esteve na Austrásia, região 
que abrangia a fronteira da França e da 
Alemanha atuais, ele se envolveu num 
conflito com a Rainha Brunilde, avó 
do jovem Rei Teodorico, pela honra da 
moral cristã.

A ambição de reinar sozinha des-
viou Brunilde pois, temendo que o 
monarca se casasse com uma princesa 
que ofuscasse seu poder, influenciou-
-o a viver com concubinas. Movido 

por seu zelo pastoral, o santo abade 
conseguiu que o rei se casasse legiti-
mamente, mas tal foi a pressão da avó 
que em menos de um ano Teodorico 
repudiou sua legítima esposa e passou 
à vida de adultério.

Estando certa vez em visita à cor-
te, o monge deparou-se com essa in-
digna mulher, que lhe apresentou os 
quatro filhos ilegítimos de Teodorico: 

— Estes são filhos do rei, fortale-
ça-os com uma bênção. 

— Não! – respondeu Columbano – 
Eles não reinarão.8

A partir desse momento, Brunil-
de jurou a ele uma guerra mortal. 
Proibiu os seus monges de saírem 
do mosteiro e de receberem ajuda de 
quem quer que fosse. O intrépido ir-
landês foi então procurar Teodorico 
em seu palácio, para esclarecê-lo e 
tentar trazê-lo de volta aos bons cos-
tumes. Ao saber que o abade havia 
chegado, mas não queria entrar, o rei 
enviou-lhe uma refeição suntuosa-
mente preparada a fim de conquistá-
-lo. Columbano recusou-se a aceitar 
os alimentos das mãos daquele que 
acabava de permitir tão duro gol-
pe contra os seus filhos espirituais. 
Apenas fez um sinal da cruz sobre 
as travessas que continham os vários 
pratos, e todas se quebraram mila-
grosamente.

Teodorico ficou muito assustado 
com o prodígio e veio pedir-lhe per-
dão, prometendo se corrigir. Mas o 
rei recaiu em sua devassidão e, por 
pressão da avó, expulsou brutalmente 
o Santo de seus territórios, ameaçan-
do inclusive violar a regra dos con-
ventos. Columbano, contudo, o ad-
vertiu com sua costumeira audácia: 
“Se vierdes aqui para destruir nosso 
mosteiro, vosso reino será destruído 
com toda a vossa descendência”.9 

Injusto exílio

Columbano foi levado de sua co-
munidade para a cidade de Besançon, 
até que decidissem seu destino. Entre-
tanto, o valoroso guerreiro de Cris-

to tomou novamente o caminho de 
 Luxeuil, para estar com seus monges. 
O rei, cegado pela cólera, enviou emis-
sários para conduzi-lo de volta, ainda 
que à força.

Os homens chegaram quando ele 
rezava os salmos com a comunidade 
e ordenaram-no voltar a Besançon, 
de onde deveria deixar o continente. 
Ele respondeu que, após ter abando-
nado sua pátria para o serviço de Je-
sus Cristo, sabia não ser a vontade de 
Deus que para lá retornasse. Diante 
de tal manifestação de fidelidade e 
firmeza, os emissários se ajoelharam, 
lhe imploraram perdão e disseram 
que sua recusa significaria a morte de 
todos…

Perante essa injustiça que contra 
eles seria cometida, “o intrépido ir-
landês cedeu e saiu do santuário que 
ele havia fundado, no qual habitara 
durante vinte anos e que não veria 
mais”.10 Um frêmito de tristeza e apre-
ensão se instalou entre os monges e 
muitos se dispuseram a acompanhá-
-lo no exílio, intenção logo malogra-
da pela interdição real de abandonar 
o mosteiro, aplicada àqueles que não 
fossem irlandeses.

O santo abade não hesitou em 
reprovar abertamente os maus 

costumes da época

São Columbano, por Antonio Rodríguez - 
Museu de Arte de Querétaro (México)

“Se vierdes aqui para destruir nosso 
mosteiro, vosso reino será destruído 

com toda a vossa descendência”

Rainha Brunilde, por Mary Evans
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Seguindo seu exílio, Co-
lumbano passou por várias 
regiões da Gália, nas quais 
realizou milagres e porten-
tos. Em certa ocasião, ele 
reafirmou a maldição que o 
Altíssimo decretara contra a 
família real, ordenando a um 
dos guardas que transmitisse 
a Teodorico esta mensagem: 
“Diga a teu amigo e senhor 
que daqui a três anos ele e os 
seus filhos serão aniquilados 
e que toda a sua raça será ex-
tirpada por Deus”.11

Columbano passou pela 
corte de Clotário II, rei da 
Nêustria – norte da França 
hodierna – e ali predisse que 
um dia ele reinaria sobre to-
dos os francos.

Últimos anos de um 
árduo combate

Por fim ele decidiu dirigir-se para a 
Itália, fértil terreno para o apostolado, 
onde o paganismo e o arianismo ame-
açavam a expansão da Igreja. Embora 
ariano, o rei dos lombardos, Agilolfo, 
recebeu-o benignamente. Tão logo 
chegou a Milão, Columbano pôs-se a 
escrever contra a pérfida heresia, que 
dominava principalmente junto à no-
breza lombarda.

O rei não lhe retirou a amizade por 
isso, mas doou-lhe terras numa área 
chamada Bobbio, onde o abade restau-
rou uma velha igreja dedicada a São 
Pedro e construiu seu último mosteiro, 
que foi por muito tempo a fortaleza da 
ortodoxia contra os arianos e um foco 
de ciência e ensino a iluminar toda a 
Itália setentrional. Sua escola e biblio-

1 ÁLVAREZ GÓMEZ, CMF, 
Jesús. Historia de la vida reli-
giosa. Madrid: Publicaciones 
Claretianas, 1987, v.I, p.433.

2 GIANELLI, Antonio. Vita di 
San Colombano abbate irlan-
dese. Torino: Fontana, 1844, 
p.4.

3 Idem, p.5-6.
4 SCHNÜRER, apud ECHE-

VERRÍA, Lamberto de et al. 
(Org.). Año Cristiano. Madrid: 
BAC, 1959, v.IV, p.433.

5 ECHEVERRÍA, Lamberto de 
et al. (Org.). Año  Cristiano. 

Madrid: BAC, 1959, v.IV, 
p.433.

6 GUÉRIN, Paul. Le petits bol-
landistes. Vies des Saints. 7.ed. 
Paris: Bloud et Barral, 1882, 
v.XIII, p.530.

7 BENTO XVI. Audiência geral, 
11/6/2008.

8 Cf. GUÉRIN, op. cit., p.531.
9 Idem, p.532.
10 Idem, p.533.
11 Idem, p.534.
12 BENTO XVI, op. cit.

teca riquíssima em códices tornaram-
-se das mais célebres da Idade Média.

Nos três anos que passou em Bob-
bio, cumpriu-se a profecia que havia 
feito sobre a família de Teodorico. 
Este morreu repentinamente aos vin-
te e seis anos, a Rainha Brunilda foi 
brutalmente assassinada e as duas 
crianças mais velhas, filhos do rei, 
foram massacradas. Quanto a Clo-
tário II, ele se tornou, a ferro e a san-
gue, o único rei de todos os francos, 
como predissera o Santo. 

Fim de seus dias

Na Itália, o venerável abade con-
cluiu seus dias revestido da mesma 
radicalidade com que encetara o 
caminho da santidade. Procuran-
do uma solidão ainda maior do que 
tinha no mosteiro, encontrou em 
 Bobbio uma gruta que transformou 

em capela dedicada à Santíssima 
Virgem. Ali passou os seus últimos 
dias em jejum e oração, voltando 
ao convento apenas nos domingos 
e dias de festa. Em 21 de novembro 
de 615, deixou este mundo para viver 
com Deus, na companhia dos Anjos 
e dos bem-aventurados.

Nas palavras de Bento XVI, “a 
mensagem de São Columbano con-
centra-se numa firme chamada à con-
versão e ao desapego dos bens terre-
nos em vista da herança eterna. […] 
Foi incansável construtor de mostei-
ros, assim como intransigente prega-
dor penitencial, empregando todas as 
suas energias para alimentar as raízes 
cristãs da Europa que estava nascen-
do. Com a sua energia espiritual, com 
a sua fé, com o seu amor a Deus e ao 
próximo, tornou-se realmente um dos 
Padres da Europa”.12 ²

Em Bobbio, São Columbano construiu seu último mosteiro; dali retirou-se para  
uma gruta, onde viveu em jejum e oração até o dia de sua morte 

Abadia de São Columbano, Bobbio (Itália)
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a guerra de CanudoS

Das calúnias à destruição

Analisando a História brasileira podemos encontrar, como que 
perdida entre os véus do tempo, a destruição de uma cidade 
que alguma analogia tem com o ódio injusto e criminoso  
do mundo em relação aos eleitos de Cristo.

e fôsseis do mundo, o mun-
do vos amaria como sendo 
seus. Como, porém, não sois 
do mundo, mas do mundo vos 

escolhi, por isso o mundo vos odeia” 
(Jo 15, 19). Quão duras parecem essas 
palavras do Divino Mestre! Aquele 
que opta pelo caminho da justiça, da 
vida segundo Deus, tem de suportar o 
terrível peso do ódio em torno de si.

E isso não é de hoje. Trata-se de 
coisa muito antiga. Como bem se des-
tila de uma das epístolas de São João, 
esse ódio atravessa os séculos, desde 
o justo Abel até os nossos dias. Com 
efeito, Caim cometeu o primeiro fra-
tricídio “porque suas obras eram más, 
ao passo que as do seu irmão eram jus-
tas” (I Jo 3, 12).

Analisando a História brasileira 
podemos encontrar, como que per-
dida entre os véus do tempo, a des-
truição de uma cidade que alguma 
analogia tem com esse ódio injusto e 
criminoso por parte do mundo.

Um líder natural

Antônio Vicente Mendes Maciel, 
cognominado o “Conselheiro” – ho-
mem de tez clara, alto, magro, ido-
so, de cabelos e barbas respeitáveis, 

metido numa túnica de tecido rude, 
apoiado em um grosso cajado –, ao 
constatar o florescimento da cidade 
de Canudos, sua obra-prima, nela via 
de alguma maneira o corolário da tra-
jetória de sua vida. 

Nascido em 1828, na então Provín-
cia do Ceará, perdeu seus pais quando 
ainda jovem. Já na idade adulta, alguns 
anos após ser abandonado pela esposa, 

passou a construir igrejas e cemitérios 
para ganhar a vida. Devido à sua ca-
pacidade e à sinceridade de seus atos, 
no contato com o povo começou a ser 
tido como confidente e líder natural. 
Segundo afirma o famoso historia-
dor de Canudos, Euclides da Cunha,1 
o Conselheiro dominava aquela gente 
sem o querer. 

Tal sentimento não fez senão cres-
cer ao longo dos mais de trinta anos 
em que ele peregrinou pelo Nordeste, 
até sua instalação em Canudos, no 
ano de 1893.

O sertão nos tempos 
do Conselheiro

Não eram bons os tempos em que 
vivia o Conselheiro, e o povo necessi-
tava de ajuda. Após a proclamação da 
república, o estado da Bahia encon-
trava-se envolto em inúmeras dispu-
tas partidárias, fosse por questões po-
líticas, fosse por interesses pessoais 
das autoridades. Tal era o abuso, diz-
-se, que os sertanejos temiam mais a 
polícia do que os bandidos…2

Infelizmente também o clero dei-
xava a desejar. É triste a situação das 
ovelhas quando seus pastores estão 
longe de se identificar com Jesus 

“S

Por sua capacidade e pela 
sinceridade de seus atos, Antônio 

Conselheiro era um líder nato

Retrato de Antônio Conselheiro 
publicado no Jornal “O Frivolino”,  

em fevereiro de 1897
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Cristo e, nos lugares em que pas-
sou Antônio Maciel, não faltaram 
os sacerdotes que se imiscuíam 
em assuntos terrenos, a ponto de 
pôr em perigo, talvez até físico, 
as próprias ovelhas. Apenas para 
ilustrar, mencionemos o exemplo 
de um pároco, Olympio Campos, 
que, metido até o pescoço em que-
relas políticas, comandou um con-
junto de criminosos em 1895… O 
mal proceder das autoridades con-
correu para minguar a confiança 
que o povo lhes tinha.

A cidade de Canudos

Nessa conjuntura, a ação do 
Conselheiro ia em sentido oposto. 
Desiludido com a vida e bem ciente da 
realidade que o circundava, passara a 
proteger os mais necessitados e a pro-
mover uma existência justa. Por força 
de sua influência, começou a atrair 
um grande séquito atrás de si. Em bus-
ca de paz, resolveu recolher-se numa 
fazenda abandonada da Bahia, à beira 
do Rio Vaza-Barris. Iniciava-se assim 
a cidade de Belo Monte, mais conheci-
da como arraial de Canudos, que rapi-
damente passou a ser um dos maiores 
povoados do estado à época, acolhen-
do quase vinte e cinco mil almas…

Nos últimos anos da vila, quem lá 
chegava podia ver uma única rua con-
duzindo à praça, onde existiam duas 
igrejas, uma ainda em construção. As 
casas se sucediam uma após outra, de 
maneira a formar diversos labirintos, 
devido à organicidade com que foram 
construídas. Entre os que ali viviam, 
não se encontrava lugar para a ocio-
sidade: havia afazeres no campo, 
trabalhos de artesanato, estudos nas 
escolas… Tratava-se de um verdadei-
ro oásis de prosperidade, em meio à 
secura do sertão!

No fim do dia, ao som dos sinos 
em honra à Mãe de Deus, Antônio 
admoestava o povo de Canudos. Uma 
hora, duas ou três? Dependia da im-
portância do assunto. A pregação 
podia discorrer a respeito dos Dez 

Mandamentos, de Maria Santíssima 
ou até da importância e dos benefí-
cios de assistir à Santa Missa e da pa-
ciência nos sofrimentos, entre outros 
temas. Com todo esse apostolado que 
vinha fazendo, ele criou na cidade 
uma espécie de regra, um modus vi-
vendi constituído com base no Decá-
logo e na doutrina da Igreja, valores 
que o relaxamento da época fizera 
muitos esquecerem.

Surgimento de antipatias

Evidentemente, um modo de ser 
tão peculiar não deixaria de atrair an-
tipatias. Bem antes de sua instalação 
às margens do Vaza-Barris, Antônio 
já fora alvo de graves calúnias. Certa 
vez o prenderam, levaram-no à ca-
pital baiana e, em seguida, ao Ceará, 
devido a um suposto crime horrível: o 
assassinato tanto da mãe quanto da es-
posa! Ora, depois se descobriu que ele 
era órfão de mãe desde os seis anos de 
idade e que sua esposa ainda vivia…

Outra vez, o difamaram ante o Pri-
maz da Bahia, que expediu uma circu-
lar ao clero, com ordens de opor-se às 
suas prédicas.3 No entanto, não parece 
que o povo tenha dado ouvidos a tais 
recomendações, já que, um ano depois, 
vemos o mesmo Arcebispo recorrer ao 
poder civil para atingir seus objetivos. 
O governador da província, embora 

não visse no caso nada de incriminató-
rio, acabou cedendo e solicitando que 
internassem Antônio num hospício do 
Rio de Janeiro, o que por pouco não 
aconteceu…

Finalmente, no ano de 1895, Joa-
quim Manuel Rodrigues Lima, gover-
nador da Bahia, em combinação com 
o Arcebispo Metropolitano enviou 
a Canudos um capuchinho italiano 
chamado João Evangelista, com o en-
cargo de fazer os jagunços voltarem à 
comunhão eclesiástica e civil, da qual, 
supostamente, se haviam afastado.

A missão durou uma semana: de 
13 a 21 de maio. João Evangelista, 
que desde o princípio não revelou 
disposições das mais afáveis em rela-
ção a Canudos e seu líder, iniciou a 
sua tarefa.4 Ao longo das pregações, 
às quais presenciavam cerca de seis 
mil pessoas, incômodas intervenções 
eram feitas. Antônio Conselheiro, 
por mais que se esmerasse em facili-
tar os discursos do missionário, não 
conseguiu conter certo espírito polê-
mico surgido entre o povo…

Tal foi o clima criado, que João 
Evangelista não aguentou e termi-
nou ex abrupto sua obra, vindo justi-
ficá-la depois em um relatório assaz 
faccioso. A partir dali, uma série de 
suspeitáveis coincidências levaria a ci-
dade à mais completa destruição. Para 

A cidade de Canudos era um oásis de prosperidade em meio à secura do sertão

Ilustração representando o arraial de Canudos por volta de 1875; em destaque, fotografia 
da época. Na página anterior, plano de operações de guerra no Estado da Bahia em 1897
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adquirirmos alguma noção sobre os 
antecedentes imediatos da famigerada 
Guerra de Canudos, detenhamo-nos no 
depoimento que um deputado federal 
baiano deu em 1899.

A guerra: “o requinte 
da perversidade”

“A Guerra de Canudos foi o requin-
te da perversidade humana… A justi-
ça estadual não se ocupava dos habi-
tantes daquele arraial. Contra eles não 
se havia instaurado processo algum. 
Nos cartórios do estado nenhum deles 
tinha o seu nome no rol dos culpados.

“Nada de extraordinário passava 
com Antônio Conselheiro e aqueles 
que o acompanhavam.

“Ninguém ignora que gênero de 
vida levavam os canudenses: planta-
vam, colhiam, criavam, edificavam e 
rezavam.

“Rudes, ignorantes, fanáticos talvez 
pelo seu chefe, que reputavam santo, 
não se preocupavam absolutamente de 
política.

“Antônio Conselheiro, porém, con-
fessava-se monarquista. Era seu direi-
to, direito sagrado, que ninguém pode-
ria contestar num regime republicano 
democrático. Não há ato algum por sua 
parte ou dos seus que fizesse ao menos 
presumir que ele tentasse contra o go-
verno da república”.5

O desenrolar do massacre
Pois bem, assim se iniciou a tragé-

dia: como a nova igreja de Canudos 
já estava a ponto de armar o telhado, 
alguns homens foram comprar ma-
deira em Juazeiro. Aliás, não era a 
primeira vez que algo semelhante 
se dava. Um juiz de direito deste lo-
cal foi informado, não se sabe bem 
por quem, que Antônio Conselheiro 
para lá se dirigia com a horrorosa in-
tenção de invadir e saquear a cidade. 
Prova válida? Nenhuma. Resultou 
que um destacamento do exército 
partiu não para Juazeiro, onde es-
taria o hipotético perigo, mas de 
encontro aos canudenses. Após um 
cruel enfrentamento, cerca de cento 
e cinquenta dos seguidores do Con-
selheiro morreram e os membros do 
exército, não contentes, saquearam e 
puseram fogo na localidade em que 
se deu o confronto…

As calúnias não tardariam em ga-
nhar novas dimensões: a mídia – se 
o leitor permite esse anacronismo – 
encarregar-se-ia de tal tarefa. Correu 
pelo país que Canudos, uma “legião 
imensa”, com armamentos modernís-
simos, dinheiro e oficiais, atentava 
contra o governo em vigor. Para os 
brasileiros de várias latitudes que nun-
ca tinham ouvido falar do arraial de 
Belo Monte, a reação normal seria a de 

ver a cidade baiana com maus olhos. 
Encontrava-se livre o caminho para o 
Estado agir com mão armada.

São realmente impressionantes as 
épicas façanhas empreendidas pelos 
jagunços do Conselheiro na defesa de 
suas vidas e de seus ideais. Basta dizer 
que, para destruir Canudos, foram ne-
cessárias quatro expedições do exérci-
to – na última das quais se encontra-
vam nada menos que três generais – e 
tudo o que isso significa. Tal era o ódio 
dos militares que nem mesmo os ido-
sos, mulheres e crianças foram poupa-
dos. Após alguns meses, não restavam 
senão cinzas…

A deformação da figura 
de Canudos

Mas isso não bastava. Era preciso 
destruir também a memória daquela 
cidade. As deformações a respeito da 
figura de Canudos continuaram pro-
liferando após seu arrasamento. Seria 
ela tachada por historiadores como um 
grupo de fanáticos, guiados por um 
homem obcecado por religião, para 
uns, ou obstinado por política, para 
outros. Contudo, como observa Ata-
liba Nogueira,6 um dos pioneiros na 
reconstrução da história de Canudos, 
a análise das prédicas do Conselhei-
ro, escritas por este último de próprio 
punho, deita tal luz sobre sua persona-

A resistência dos jagunços do Conselheiro na defesa de suas vidas e ideais foi admirável: para derrotar  
os habitantes de Canudos, foram necessárias quatro expedições do exército

Combate em Canudos, por Angelo Agostini
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1 Cf. CUNHA, Euclides da. Os 
sertões. Campanha de Canu-
dos. São Paulo: Ateliê Edito-
rial, Imprensa Oficial do Esta-
do, Arquivo do Estado, 2001, 
p.267.

2 Cf. NOGUEIRA, Ataliba. An-
tônio Conselheiro e Canudos. 
Revisão histórica. São Paulo: 
Editora Nacional, 1974, p.12.

3 Entre outras coisas, o Arce-
bispo dizia ter chegado ao 

seu conhecimento que Antô-
nio Conselheiro pregava “dou-
trinas supersticiosas” e uma 
“moral excessivamente rígi-
da”. Deixando de lado o cará-
ter vago das acusações, res-
saltamos apenas que Sua Ex-
celência ultrapassou a pró-
pria alçada, pois o argumen-
to central para sua medida foi 
que um leigo, simplesmen-
te pelo fato de não pertencer à 
Hierarquia, não pode ensinar 

a  doutrina católica, por mais 
instruído e virtuoso que seja 
(cf. VASCONCELLOS, Pedro 
Lima.  Arqueologia de um mo-
numento. Os apontamentos de 
 Antônio Conselheiro. São Pau-
lo: É Realização, 2017, p.150). 
Apesar de um pouco chocan-
te, esta mesma objeção voltará 
à baila mais tarde, na boca de 
Frei João Evangelista.

4 Embora o frade capuchinho 
não encontrasse, nas prega-

ções do Conselheiro, qualquer 
desvio em matéria de zelo reli-
gioso, disciplina ou ortodoxia 
católica, considerava-o here-
ge pelo fato de fazer as prédi-
cas e reunir o povo sem a au-
torização do clero (cf. Idem, 
p.160-161).

5 ZAMA, César, apud NO-
GUEIRA, op. cit., p.10-11.

6 NOGUEIRA, op. cit., p.41.

lidade que obriga a reexaminar tudo 
quanto já foi dito sobre a cidade e seu 
fundador, a fim de separar as afirma-
ções errôneas das verdadeiras.

Desde pelo menos 1947, devido a 
entrevistas feitas com sobreviventes 
da Guerra de Canudos e a pesqui-
sas no campo das Ciências Sociais, 
constatou-se que muito do conhecido 
até a época não só claudicava em cer-
tos dados objetivos, como também 
em elementos básicos na interpreta-
ção do assunto. Fazia-se necessário, 
portanto, interrogar novamente a 
História.

Apesar disso, o tema não perdeu 
o caráter polêmico, mantendo-se, 
em alguns pontos, na incógnita e no 
mistério. Obviamente, as complexas 
desavenças dos canudenses com per-
sonagens do clero – nas quais, diga-se 
de passagem, estes últimos não esti-

veram isentos de culpa – de maneira 
alguma devem nos levar a esquecer 
o sagrado princípio de autoridade na 
Igreja. A verdade, porém, é que Ca-
nudos acabou se convertendo no sím-
bolo de um povo que foi injustamente 
caluniado e dizimado.

As calúnias: começo 
de um processo

Se nos concentrarmos apenas no 
espúrio processo que levou Canudos 
à destruição, veremos que ele não é 
de todo desconhecido, e muitos cris-
tãos já o sentiram bem de perto. Foi 
por ele que diversos fiéis sofreram o 
martírio no início da Igreja; por ele, 
piedosas congregações viram-se per-
seguidas; por ele, grandes estrelas ti-
veram sua luz apagada aos olhos dos 
homens. O que dizer de uma Santa 
Joana d’Arc, queimada na foguei-

ra como herege? O que dizer de um 
São Tomás Morus, decapitado como 
celerado por não ceder ante um rei 
orgulhoso e um prelado prevarica-
dor? Com quanta tristeza se constata 
a perversa tática dos filhos das tre-
vas… caluniar para destruir.

O mesmo se passou na Morte de 
Nosso Senhor Jesus Cristo! Ele, a 
 salvação não só do povo judeu, mas de 
toda a humanidade, foi infamado, per-
seguido e, por fim, crucificado pelos 
príncipes dos sacerdotes. O que mais 
pensar depois disto?

Contudo, se é fato que o tempo de-
glute consigo muitas coisas, ele não 
traga, porém, a verdade. Esta, cedo 
ou tarde, sempre vem à luz. A justi-
ça divina constitui a suprema corte 
de apelação para todas as causas. Ai 
daqueles que ela condena, pois sua 
sentença é eterna. ²

A tática que levou Canudos à destruição foi a mesma que, ao longo da História, conduziu ao martírio inúmeros cristãos

À esquerda, jagunço preso pelas tropas republicanas; no centro, sobreviventes do massacre;  
à direita, ruínas da Igreja do Bom Jesus, na praça da cidade
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ossos leitores conhe-
cem já inúmeros ca-
sos de pessoas que, 
em momentos de 

aflição, pediram a intercessão de 
Dona Lucilia junto a Deus e foram 
atendidas. Da. Carla Maria Barbosa 
de Oliveira Gonçalves, porém, fez o 
percurso inverso: clamou a Deus, e 
este enviou Dona Lucilia para socor-
rê-la! Ela narra com atraente singe-
leza sua história, iniciada há quase 
vinte e cinco anos…

Uma sequência de infortúnios

Sua família possuía uma empre-
sa comercial em Teresina. No ano de 
1998, após o falecimento de seu sogro, 
constatou-se que este deixara um mau 
legado: dívidas vultosas, cujo paga-
mento acarretou o confisco de todos 
os bens da empresa familiar pelo Po-
der Judiciário. Consequentemente, em 
pouco tempo Da. Carla e seu esposo 
não tinham recursos sequer para sus-
tentar os três filhos, de cinco, três e 
dois anos de idade. Viu-se ela assim 
na dura contingência de separar-se das 
crianças, deixando-as em Teresina aos 
cuidados da avó materna, enquanto o 
casal se mudava para a casa de sua so-
gra, em Fortaleza, na esperança de lá 
conseguir um bom emprego.

Quantas vezes nos deparamos com situações aparentemente 
irreversíveis e somos levados a pensar que nada será capaz 
de nos salvar… Será que isso acontece com os devotos de 
Dona Lucilia?

luzeS da interCeSSão de dona luCilia

Logo seu marido foi contratado 
para trabalhar numa cidade do interior 
do Ceará. Mais uma dolorosa sepa-
ração, pois não havia condições para 
sua esposa o acompanhar. Da. Carla 
permaneceu na casa da sogra. Ali, en-
tretanto, sua vida era muito dura. Pas-
sava o dia fora, à procura de emprego, 
percorrendo grandes distâncias a pé, 
sem dinheiro sequer para uma ligeira 
refeição.

“Os que em lágrimas semeiam…”

Depois de quatro meses de tentati-
vas infrutíferas, sentindo-se extrema-
mente abatida e faminta, Da.  Carla 
sentou-se num banquinho de madeira 

da praça pública e começou a “con-
versar com Deus” a respeito de sua 
triste situação, pedindo-Lhe ajuda 
para conseguir ao menos o suficiente 
para se alimentar. 

Relata ela: “Eu estava ali, olhan-
do para o céu, quando apareceu uma 
senhora muito distinta, vestida de 
preto e usando uma bengala, que me 
perguntou: ‘Filha, onde podemos 
fazer uma refeição aqui por perto?’ 
Pensei: ‘Meu Deus! Eu estou com 
fome, conversando convosco, e me 
mandais uma mulher dizendo isso?’ 
Ela me perguntou novamente e lhe 
respondi que ali próximo havia um 
restaurante. Pediu-me então que a 

Dívidas vultosas, 
confisco dos bens, 
separação dos filhos, 
desemprego: esse foi 
o mau legado que 
Da. Carla recebeu com 
a morte de seu sogro

Da. Carla junto à imagem  
do Imaculado Coração de Maria
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acompanhasse até lá. Ofereci-lhe o 
braço para ela se apoiar e andamos 
uma quadra conversando; ela riu e 
depois seguimos caladas até o fim do 
percurso”.

No restaurante, a distinta senhora 
encomendou o seu prato e perguntou 
à Da. Carla: 

— E a senhora, o que vai querer?
— Não, não, minha senhora… 

Não vou querer nada. Não tenho um 
tostão sequer para comer! Estou na 
miséria.

— Filha, não lhe pergunto o quan-
to a senhora tem no bolso; convido-a 
para almoçar comigo.

“…ceifarão com alegria!”

Muito tocada, Da. Carla acedeu 
ao convite. Após a chegada dos pra-
tos encomendados, a distinta dama 
fez o sinal da cruz e rezou por um 
bom tempo antes de começar a refei-
ção. Travou-se então uma agradável 
conversa entre as duas, e Da. Carla 
sentiu-se muito à vontade para lhe 
expor todas as tribulações pelas quais 
passava sua família. A bondosa dama 
ouviu tudo atentamente e lhe deu um 
valioso conselho: “Filha, recorra a 
Nossa Senhora e tenha muita devo-
ção ao Sagrado Coração de Jesus. 
Eles nunca falham! Confiança! É 
nessas horas que devemos nos apro-
ximar mais d’Eles”. 

Terminado o almoço, saíram as 
duas caminhando rumo a uma larga 
avenida. Lá chegando, Da. Carla per-
guntou à senhora para onde iria. Ela 
respondeu apontando para o edifício 
da Faculdade de Direito. Da.  Carla 
virou-se instintivamente para a di-
reção indicada. Quando volveu no-
vamente o olhar para a senhora, esta 
havia desaparecido. Perplexa, pro-
curou-a nas adjacências da avenida, 
sem nada encontrar. Retornou então 
ao restaurante, expôs o caso ao gar-
çom e saíram os dois a buscá-la. Não 
a encontraram, mas Da. Carla sentia-
-se muito contente e amparada ao 
voltar para a casa de sua sogra. 

sobrenaturais, havia lhe aparecido 
como uma senhora idosa.

Encontro inesperado

Alguns anos depois, a família co-
meçou a frequentar a casa dos Arau-
tos do Evangelho em Fortaleza. Em 
2018, sua filha mais velha recebeu um 
álbum contendo muitas fotografias 
de Dona Lucilia. Chegando a casa, 
chamou a mãe para o verem juntas. 
Qual não foi a surpresa de Da. Carla 
ao se deparar com uma fotografia de 
Dona Lucilia trajando um vestido de 
cor preta, muito distinta e usando uma 
bengala! Conta ela: “Eu imediata-
mente me ajoelhei, comecei a chorar e 
disse: ‘Quem me deu alimento foi esta 
senhora!’”

Assim Da. Carla conseguiu iden-
tificar a discreta e bondosa senhora 
que a amparara e aconselhara num 
momento de extrema aflição. Partiu 
no mesmo instante para a casa dos 
Arautos, onde narrou toda a histó-
ria ao sacerdote que ali residia. Este 
assegurou-lhe que o modo de agir e o 
carinho tão maternal daquela senhora 
não deixavam a menor dúvida de ser, 
de fato, Dona Lucilia.

Da. Carla encerra seu relato com 
este expressivo depoimento: “Pude 
então entender como há muitos anos 
Dona Lucilia já protegia  nossa fa-
mília, porque tivemos muitas opor-
tunidades de nos perdermos, de fra-
quejarmos na fé, mas ela nos acom-
panhava. O conselho que ela me deu 
naquela ocasião ecoa até hoje em meu 
coração e me sustenta em muitas 
adversidades”.

Câncer raro e muito agressivo

A própria Da. Carla nos conta tam-
bém como, recentemente, Dona Lu-
cilia lhe obteve de Deus outro grande 
favor: o pleno restabelecimento de sua 
sobrinha Maria Isabela Moura Pinto.

Narra ela que em meados de julho 
de 2021 foi diagnosticado em Maria 
Isabela, que então contava apenas 
seis anos de idade, um neoplasma no 

Pouco depois desse auspicioso 
episódio, seu esposo retornou a For-
taleza e lhe comunicou que já estava 
em condições de manter uma casa na 
cidade onde trabalhava. Da. Carla 
não precisou mais do que três dias 
para conseguir, ela também, um bom 
emprego. Em pouco tempo, a família 
estava toda reunida e bem instalada. 

Durante muitos anos Da. Carla re-
petia cheia de gratidão a seus filhos: 
“Um dia eu tive fome e Nossa Senho-
ra veio me alimentar”. Afirmava isso 
porque imaginava que aquela cari-
dosa dama fosse Maria Santíssima, 
mesmo sem entender o motivo pelo 
qual a Virgem, que sempre Se apre-
senta jovem em suas manifestações 

Vendo a foto, ela 
imediatamente se 
ajoelhou, começou 
a chorar e disse: 
“Quem me deu 
alimento foi 
esta senhora!”

Dona Lucilia por volta do ano de 1960
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cérebro, cujo tamanho e densidade 
faziam temer o pior. Dois dias depois, 
tal receio veio a se confirmar, quando 
um oncologista clínico, especialista 
em tumores cerebrais em crianças, 
emitiu o seguinte parecer: tratava-se 
de um câncer raro e muito agressivo, 
cuja retirada deveria ser feita o quan-
to antes; a cirurgia, contudo, era de 
alto risco, pois procedimentos inva-
sivos daquele tipo poderiam deixar 
sequelas como cegueira, paralisia ou 
outras deficiências.

Surgia então a primeira dificulda-
de: encontrar em Teresina um cirur-
gião perito naquela área, que aceitasse 
realizar o procedimento, tarefa que fi-
cou a cargo da mãe de Maria Isabela. 
Da. Carla, por sua vez, pôs-se a buscar 
um sacerdote, pois sua sobrinha ain-
da não era batizada. Nesse ínterim, 
 Maria Isabela sentia fortes dores de 
cabeça, chegando a ser hospitalizada 
para receber medicação adequada.

Encontrado, por fim, o especia-
lista necessário, este logo marcou a 
cirurgia, pois o tumor crescia com 
rapidez. Faltava, porém, quem admi-
nistrasse o Sacramento do Batismo a 
Maria Isabela… Tendo se esgotado 
todas as possibilidades de se conse-
guir um ministro, Da. Carla recebeu 
de um sacerdote amigo, que residia 
em outro estado, a orientação de que, 
naquele caso, qualquer pessoa pode-
ria administrar o Batismo de urgên-
cia à menina. Assim, na véspera da 
cirurgia, ela foi batizada por sua mãe, 
enquanto Da. Carla a entregava aos 
cuidados de Dona Lucilia.

A previsão era de que o procedi-
mento se estendesse por oito horas, 
mas, para surpresa dos familiares, em 
cinco horas já estava finalizado com 
sucesso. Após dois dias de permanên-
cia na UTI, Maria Isabela foi trans-
ferida para o quarto e logo recebeu 
alta hospitalar. Como o resultado dos 
exames do material extraído tardava 
em chegar, a oncologista pediátrica 
decidiu iniciar a quimioterapia e a 
radioterapia.

“Obrigada, Dona Lucilia!”

As dificuldades e reações adversas 
próprias ao penoso tratamento foram 
superadas com valentia por Maria 
Isabela, enquanto sua tia continuava 
as orações a Dona Lucilia.

Em fevereiro de 2022, a meni-
na voltou ao hospital a fim de fazer 
 alguns exames de rotina. Estando ali, 
de repente suas vistas falharam e ela 
já não podia enxergar. Julgando que 
o tumor havia retornado, ainda mais 
agressivo, os médicos a internaram às 
pressas. 

Ao tomar conhecimento da notí-
cia, Da. Carla imediatamente se pôs 
em oração diante de um quadrinho de 
Dona Lucilia, pedindo que, se fosse 
vontade de Deus que sua sobrinha 

 ficasse cega, lhe concedesse ao me-
nos a graça de contemplar pela última 
vez uma imagem da Santíssima Vir-
gem. Em seguida, ela pediu a dois ir-
mãos dos Arautos do Evangelho que 
estavam de passagem por Teresina 
que levassem o Oratório do Imacula-
do Coração de Maria até o hospital. 

Pouco depois, Da. Carla recebeu 
uma ligação de sua irmã, afirmando 
que a visão de Maria Isabela estava 
começando a voltar. Quando os dois 
missionários chegaram ao hospital, a 
menina os recebeu sentada no  leito, 
enxergando normalmente, e rezou 
com os dois a Nossa Senhora. Desde 
então sua visão nunca mais falhou.

Maria Isabela continuava ainda as 
sessões de quimioterapia. No dia 7 de 
abril ela teve uma forte reação ao tra-
tamento. Qual não foi a surpresa de 
sua mãe, porém, ao ouvir do médico 
que a menina não precisava mais re-
tornar ao hospital: ela estava curada 
e, por isso, os medicamentos recebi-
dos havia causado tal reação. 

Grande foi a alegria de Da. Carla 
ao saber da boa-nova, como ela mes-
ma nos relata: “Quando minha irmã 
me contou, eu estava no carro, indo 
para um compromisso, e expressei em 
alto e bom som o meu agradecimento: 
Obrigada, Dona Lucilia!”

Solução imediata para um 
angustioso problema

No dia 19 de agosto de 2022, Ber-
nardo José Eger – de cinco anos, filho 
do Sr. Kevin Eger e de Da. Dailane 
Eger, residentes em São Paulo – pre-
cisou ser internado em regime de 
urgência, devido a inquietantes con-
vulsões. Chegou ao hospital quase 
inconsciente, com a coordenação mo-
tora bastante afetada. Após analisar 
os diversos exames feitos para iden-
tificar a causa das convulsões, uma 
médica informou que, além de outros 
sintomas característicos, a rigidez 
nucal do menino apontava para uma 
possível meningite. Algumas horas 
depois, outro especialista confirmou 

Foi diagnosticado 
na menina um 
câncer raro e muito 
agressivo. Decidiram 
então entregá-la 
aos cuidados de 
Dona Lucilia

Maria Isabela recebe o Oratório do 
Imaculado Coração de Maria
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a temível avaliação de sua colega e 
solicitou exame do líquido cefalor-
raquidiano, para verificar o nível de 
avanço da doença e definir o trata-
mento adequado. 

Relata Da. Dailane: “Quando o 
médico confirmou o diagnóstico e pe-
diu o exame do líquor, entregamos no 
mesmo instante o Bernardo nas mãos 
de Dona Lucilia Corrêa de Oliveira, 
mãe de Dr. Plinio, pela qual nutrimos 
uma especial devoção”.

Após uma hora de angústia e de 
orações, o Sr. Kevin e Da. Dailane 
foram chamados para tomar conheci-
mento do resultado do exame. Narra 
ela: “Para surpresa da equipe médica, 
e também nossa, o líquor não apre-
sentava alteração alguma. A ava-
liação médica, que fora feita já duas 
vezes, foi repetida uma terceira, com 
o mesmo bom resultado: nada de ri-
gidez nucal, a febre havia diminuído, 
tudo estava normalizado. Tratava-se 
de um milagre, operado pela inter-
cessão de Dona Lucilia!”

Bernardo precisou ficar interna-
do mais alguns dias para “investiga-
ções” médicas, nas quais se constatou 
que ele estava totalmente normal e 
saudável. “No dia 24 de agosto, vol-
tamos para casa como se nada tivesse 
acontecido. Louvor a Deus e a Nossa 
Senhora nos seus Anjos e nos seus 

Santos! Obrigado a Dona Lucilia”, 
conclui Da. Dailane.

Desoladora perspectiva

Em janeiro de 2020 completava-se o 
sexto mês da gestação de Cecília No-
mura Bertoni, transcorrida até então 
normalmente. Contudo, um exame de 
ultrassom obstétrico com dopplerflu-
xometria revelou a existência de dois 
pseudocistos na região cerebral da 
bebê.

Inquietante notícia para seus pais – 
Sr. Nilson Bertoni Júnior e Da. Maysa 
Harumi Nomura Bertoni, residentes 
em São Paulo –, sobretudo tendo em 
vista que o casal não obtivera sucesso 
na gestação anterior. Iniciaram am-
bos a recitação de um terço diário de 
jaculatórias, pedindo a intervenção 
de Dona Lucilia para livrar a pequena 
dos pseudocistos, desde que isso esti-
vesse de acordo com os desígnios da 
Divina Providência.

O obstetra responsável pelo caso 
solicitou a repetição quinzenal do 
mesmo exame, a fim de acompanhar 
a evolução dos pseudocistos. Em to-
dos os exames sua presença era iden-
tificada; no entanto, o médico optou 
por só tomar qualquer medida após o 
nascimento da menina. No decorrer 
do tempo, a aflição dos pais aumen-
tava, mas eles continuavam a recitar 

com fervor os terços diários de jacu-
latórias, solicitando a intervenção de 
sua boníssima intercessora.

Cecília nasceu no dia 6 de abril. 
Devido ao histórico da gravidez, o obs-
tetra pediu novo exame de ultrassom, 
a fim de verificar a situação dos pseu-
docistos. “O diagnóstico se mantinha, 
agora como cisto de plexo coroide e in-
dicação de encaminhamento para neu-
rocirurgia”, narra o Sr. Nilson. Esta má 
notícia em nada abalou a confiança da 
família, que permaneceu firme na re-
citação dos terços de jaculatórias. Três 
meses depois, sendo já possível realizar 
a planejada intervenção cirúrgica, a 
neurologista solicitou outro ultrassom 
do encéfalo, para uma exata avaliação.

Relata-nos o Sr. Nilson: “No dia 31 
de julho, após exame insistente, de-
talhado e meticuloso, o médico apre-
sentou o seguinte resultado: ‘Estudo 
ultrassonográfico do encéfalo sem 
evidência de anormalidades’. Pela in-
tercessão da bondosíssima Dona Lu-
cilia, a graça havia sido alcançada”.

*     *     *
Sirvam-nos os fatos acima narra-

dos para reforçar e aumentar em nós a 
convicção de que Dona Lucilia, com 
sua característica bondade e maternal 
compaixão, sempre acorre em auxílio 
daqueles que, confiando em Deus, 
sabem invocá-la nas necessidades. ²

Como mãe solícita 
e compassiva, 
Dona Lucilia 
atendeu o clamor 
dos necessitados, 
obtendo de Deus 
as graças pedidas

À esquerda, Bernardo José Eger  
com uma estampa de Dona Lucilia e 
outra de Dr. Plinio; à direita, Nilson 

Bertoni Júnior com sua família
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Colômbia – A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Tocancipá, acolheu no dia 2 de setembro Dom Héctor 
Cubillos Peña, Bispo de Zipaquirá, o qual administrou o Sacramento da Crisma a jovens do setor masculino e 
feminino dos Arautos do Evangelho (fotos 1 e 2). Nos dias 4 e 26 de agosto, a Imagem Peregrina do Imaculado 
Coração Maria visitou os idosos da Fundação Santa Isabel, em Envigado (foto 5), e os enfermos do Hospital Geral 
de Medellín (fotos 3 e 4), respectivamente. 
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Paraguai – No dia 6 de agosto, os Arautos do Evangelho participaram do translado da imagem de Nossa Senhora 
da Assunção, padroeira nacional, do seu oratório no Panteão Nacional do Heróis, em Assunción, até a catedral 
(fotos 1 e 2). Em 23 de junho, o Senador Oscar Rubén Salomón, presidente do Senado, consagrou à Virgem de 
Fátima os trabalhos do Congresso Nacional. A cerimônia ocorreu no Hall Central do Palácio Legislativo e contou 
com a presença de outros quatro senadores e de funcionários das duas câmaras legislativas do país (foto 3).
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Itália – A cidade de Albano di Lucania, na Província de Potenza, recebeu no mês de setembro a visita da Imagem 
Peregrina do Imaculado Coração de Maria, a qual foi acolhida por Dom Giovanni Intini, Bispo de Tricarico, pelo 
Pe. Domenico Fanuele, pároco da Igreja de Santa Maria Assunta, e pelo prefeito municipal, Bruno Santamaria. 
Celebrações Eucarísticas, Confissões sacramentais, Adoração ao Santíssimo Sacramento, procissões, catequeses, 
Terços meditados e visitas aos enfermos, aos comércios e aos colégios marcaram os dias de missão.
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o dia 3 de setembro, foi lançado em Caieiras (SP) o li-
vro Por que me consagrar a Nossa Senhora?, de auto-

ria do Pe. Ricardo José Basso, EP (fotos 1 e 4). A obra atende 
aos pedidos feitos pelos alunos do Curso de Consagração à 
Santíssima Virgem segundo o método de São Luís Maria 
Grignion de Montfort, que o sacerdote ministra através da 
Plataforma de Formação Católica Reconquista.

O Pe. Ricardo Basso participou também do lança-
mento da obra em Montes Claros (MG), no dia 7 de se-
tembro (foto 5); e, entre os dias 1º e 2 de outubro, na 
cidade de Belém (PA), na Basílica Nossa Senhora de 
Nazaré (foto 2), na Paróquia Santa Cruz e na Paróquia 
São João Batista e Nossa Senhora das Graças, de Icoa-
raci (foto 3).
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Arcebispo ortodoxo se 
converte ao Catolicismo 

Antigo arcebispo da Igreja Au-
tocéfala Ucraniana da Diocese de 
Kharkiv-Poltava e um dos líderes 
religiosos mais destacados do país, 
Dom Ihor Isichenko ingressou no co-
meço deste ano na Igreja Greco-Ca-
tólica da Ucrânia, em comunhão com 
Roma. Seguiu-o boa parte de suas 
paróquias, que agora fazem parte 
do Exarcado Católico Ucraniano de 
Kharkiv e da Arquieparquia de Kiev.

Seu processo de conversão, que 
durou mais de sete anos, começou 
após ele comprovar que as divisões 
internas entre os ortodoxos eram 
muito profundas e sua unidade im-
provável. Foi então que decidiu unir-
-se à Igreja Greco-Católica Ucra-
niana. Dom Isichenko tem agora o 
título de Arcebispo Emérito e está à 
frente de uma filial da Universidade 
Católica Ucraniana.

Católicos são maioria 
na Irlanda do Norte

O recenseamento publicado em 22 
de setembro pela Agência de Estatís-
tica e Investigação da Irlanda do Nor-
te apontou uma mudança histórica: 
pela primeira vez desde a divisão da 
ilha, os católicos superam em número 
os protestantes na Irlanda do Norte. 
Com efeito, os dados do Censo 2021 
mostram que 42,3% da população do 
país se declara católica, enquanto a 
cifra de protestantes é de 37,3%.

Outro elemento importante do 
censo é a relação entre a religião e a 

faixa etária da população: 54% dos 
que se dizem católicos têm até trinta e 
cinco anos de idade.

do templo e a destruição de diver-
sas imagens. Ademais, os sodados 
espalharam minas antipessoais pelo 
edifício sagrado e ao seu redor: no 
solo, nos bancos e mesmo atrás dos 
livros litúrgicos. 

Após a saída dos militares, paro-
quianos e voluntários se prontifica-
ram a, cuidadosamente, desativar as 
minas e reabilitar o local. Desde fe-
vereiro de 2021 diversas igrejas, con-
ventos e hospitais têm sido alvo de 
ataques do exército. 

Brasileiros querem se 
“deletar” da internet

Uma pesquisa realizada em agos-
to pela NordVPN, uma provedora de 
serviços de VPN, revelou que cerca 
de 20% dos brasileiros desejariam se 
“deletar” da internet. 

Segundo a pesquisa, 32% da po-
pulação julga ter seus dados pessoais 
explorados pelas empresas, e 30% 
não confia na rede. Para ter suas in-
formações apagadas, 46% dos entre-
vistados pagariam quinhentos reais, 
e 3% até mais de cinco mil. Por fim, 
40% dos brasileiros considera que as 
plataformas digitais tomam muito de 
seu tempo.

Caminhada mariana percorre 
cidades da Bretanha

De 18 de junho a 11 de setembro, 
os moradores de diversas cidades da 
Bretanha, no oeste da França, pude-
ram participar de uma grande marcha 
mariana: a Troménie de Marie. 

Durante doze semanas uma ima-
gem de Nossa Senhora da França, 
transportada em uma carruagem 

Rodovias do Brasil ganham 
capelas com o Santíssimo

Os caminhoneiros e viajantes que 
percorrem as rodovias brasileiras 
contam agora com um “oásis” em 
seu trajeto: capelas com o Santíssimo 
Sacramento, nas quais podem fazer 
Adoração Eucarística, assistir à Mis-
sa e confessar. A construção desses 
oratórios iniciou-se no ano de 1992, 
por iniciativa de Janeth Vaz, proprie-
tária de uma rede de postos de com-
bustível. Hoje já são sete em quatro 
estados do Brasil: Pará, Goiás, Mato 
Grosso e Minas Gerais.

As capelas estão dedicadas a dife-
rentes invocações de Nossa  Senhora, 
e em todas elas há reserva do San-
tíssimo Sacramento e uma Missa 
semanal. Entre as graças recebidas 
pelos que as frequentam, Janeth 
narra dois episódios de caminhonei-
ros que, por dificuldades diversas, 
pensavam em tirar a própria vida e 
desistiram desse intento ao adentrar 
em um dos oratórios.

Igreja em Myanmar é coberta 
de minas antipessoais

Em consequência da guerra civil 
entre o exército nacional e as Forças 
de Defesa Popular, que há décadas 
assola Myanmar, a Igreja da Mãe 
de Deus, situada na pequena cidade 
de Moebye, foi invadida pelas tro-
pas mianmarenses em 8 de setem-
bro. A ocupação durou quatro dias 
e teve como resultado a degradação 
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 puxada a cavalos que partiu de Nantes, 
visitou duzentas cidades e os princi-
pais santuários marianos da Bretanha, 
num percurso de mil e cem quilôme-
tros. O ponto de chegada foi o Santuá-
rio de Sant’Ana d’Auray. 

A iniciativa, que tem por objetivo 
difundir a devoção a Nossa Senho-
ra, partiu de um conjunto de leigos e 
conta com a aprovação das autorida-
des eclesiásticas locais.

Catedral colombiana é 
alvo de vandalismo

A Catedral Primaz da Colômbia, 
em Bogotá, foi alvo de uma tentativa 
de incêndio no dia 28 de setembro. 
Feministas encapuzadas, que partici-
pavam de uma manifestação pela le-
galização do aborto, lançaram líquido 
inflamável às portas de madeira do 
templo e em seguida atearam fogo. As 

agressoras também picharam as pare-
des externas do edifício sagrado com 
escritos ofensivos. A rápida interven-
ção da polícia evitou danos maiores. 

Não é a primeira vez que a ca-
tedral é alvo de ataques. No dia 20 
de março, um grupo de mulheres 
interrompeu a celebração da Santa 
 Missa, subindo nos bancos e gritan-
do palavras contra a Fé. 

Roma acolhe congresso tomista

Entre os dias 19 e 24 de setem-
bro, a Universidade Pontifícia São 
Tomás de Aquino – Angelicum –, 
de Roma, promoveu o XI Congresso 
Internacional de Tomismo. O even-
to, que contou com a presença de 
mais de trezentos teólogos de diver-
sas nacionalidades, teve por tema: 
Os recursos da tradição tomista no 
contexto atual. 

Tomistas de todo o mundo come-
moraram a realização do congresso, 
pois a última reunião dessa magnitu-
de organizada pelo Angelicum ocor-
reu no ano de 2003. 

Peregrinação reúne trezentos 
mil jovens na Argentina

A 43ª edição da Peregrinação Ju-
venil da Região Nordeste Argentina, 
realizada em setembro, reuniu neste 
ano mais de trezentas mil pessoas na 
Basílica de Nossa Senhora de Itatí. 

Participaram da peregrinação 
delegações de dez dioceses argenti-
nas. Os jovens caminharam mais de 
setenta e dois quilômetros, distância 
que separa as cidades de Corrientes 
e Itatí, acompanhados por carros de 
apoio. A Missa solene foi presidida 
por Dom Andrés Stanovnik, OFM 
Cap, Arcebispo de Corrientes.

Santíssimo encontrado intacto  
em igreja incendiada

a noite do dia 16 de setem-
bro, homens armados invadi-

ram e incendiaram a Igreja de Santa 
 Maria, na localidade de Nchang, em 
Camarões. Os criminosos também 
sequestraram cinco sacerdotes, uma 
religiosa e três leigos.

Em meio à tragédia, porém, um 
fato inesperado trouxe esperança 

aos fiéis. Num vídeo divulgado pela 
fundação Ajuda à Igreja que Sofre, é 
possível ver Dom Aloysius Fondong 
Abangalo, Bispo de Mamfé, cami-
nhar em meio aos escombros até o 
sacrário da igreja e dele retirar uma 
âmbula com Hóstias consagradas, as 
quais encontravam-se intactas apesar 
do incêndio. 

Dom Aloysius retira do sacrário as 
Hóstias consagradas
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Estando a sós com o agonizante, Dom Eustáquio ficou 
estupefato ao escutar o relato do ocorrido pouco antes. 
Mesmo doente e sem forças, Frei Dositeu reluzia  
de contentamento como nunca!

nquanto despontavam 
dis cretamente os primei-
ros raios do sol, o sino 
do mosteiro beneditino 

soou: começava mais um dia de lou-
vor a Jesus! Aos poucos as janelas e 
portas eram abertas, para o astro-
-rei iluminar e aquecer a morada 
religiosa.

A vida dos discípulos de São Ben-
to foi sempre governada pelas graves 
e sonoras badaladas. Elas avisam o 
início e fim das atividades; informam 
se é hora de trabalhar ou rezar, de se 
alimentar ou dormir. Tudo indicam!

O grupo de monges era numeroso. 
O abade era Dom Eustáquio; o sineiro, 
Frei Norberto; os cozinheiros chama-
vam-se Frei Teodoro, Frei Sebastião e 
Frei Estêvão; os mais novos eram Frei 
Agostinho e Frei Maurício. Para a gló-
ria de Deus, pela mediação da Virgem 
e pelo patrocínio do fundador, muitos 
outros estavam sob o mesmo teto e se 
santificavam dia a dia na observância 
da regra. Nem todos, porém, a se-
guiam eximiamente em cada ponto…

Ali vivia também Frei Dositeu, 
cuja personalidade o diferenciava dos 
demais. Muito atrapalhado, atrasava-
-se a todos os atos em conjunto. Não 
havia um só dia em que isso não 
acontecesse! E quando conseguia se 

apresentar no horário, estava despre-
parado para a ocupação do momento: 
aparecia com o livro de orações para 
cultivar a terra, com a enxada para 
o cântico do Ofício, com o rosário 
na hora da refeição; ia para a igreja 
quando deveria deitar-se na cama e se 
dirigia à cela no tempo de recreação.

Os monges, bondosos em extre-
mo, procuravam ajudá-lo. Não era 
difícil encontrar algum deles condu-
zindo Frei Dositeu ao lugar certo, na 
hora exata e com o objeto adequado. 
Mas a cooperação e os 
conselhos fraternos não 
obtinham o resultado 
esperado.

O pobre distraído per-
maneceu durante anos no 
mesmo mal. A essa hu-
milhação diária, ele sou-
be pelo menos responder 
com aceitação, manifes-
tando uma alegria jovial 
ininterrupta. Ele tentava 
acompanhar a rotina do 
conjunto e, por vezes, 
chorava ao implorar ao 
Céu uma mudança de 
conduta. Entretanto, as 
falhas prevaleciam.

Por mais virtuosos 
que fossem seus irmãos 

de hábito, certa impaciência termina-
va por aflorar. E, em algumas circuns-
tâncias, ouviam-se conversas como 
esta:

— Frei Dositeu não tem jeito! Há 
anos leva vida monástica e até hoje 
não é capaz de seguir a santa regra.

— Não fale assim, Frei Sebastião! 
– defendeu Frei Norberto – Sempre 
o vejo correndo, a fim de não chegar 
atrasado. Mas toda vez lhe acontece 
um desastre: está portando o que não 
devia, perde-se pelo caminho, entra no 

hiStória para CriançaS... ou adultoS CheioS de fé?

Muito atrapalhado, Frei Dositeu chegava 
atrasado em todos os atos da comunidade...
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local errado ou cai no chão tropeçando 
nas próprias pernas… Coitado!

Frei Juliano, o mais idoso, descul-
pou o irmão de vocação:

— Como eu sinto pena dele! Ele é 
mesmo atrapalhado, mas, por outro 
lado, possui uma alegria inquebrantá-
vel! Qualquer um de nós teria desa-
nimado, mas ele continua contente. 
A disposição desse homem nunca se 
abala! Dou meu testemunho: Frei Do-
siteu é um santo!

— Frei Juliano, peço minhas des-
culpas, mas não concordo. Reconhe-
ço que ele persevera numa satisfação 
viva e comunicativa. Sem embargo, 
é de conhecimento geral que a san-
tificação de um religioso consiste no 
cumprimento da regra. Se ele a rom-
pe tanto com seus atrasos, não deve 
ser tão santo como o senhor afirma… 

Estas últimas palavras proferidas 
por Frei Estêvão geraram uma polêmi-
ca! O abade Dom Eustáquio, ao ouvir 
o “tumulto”, dirigiu-se até os religio-
sos. Sua presença paternal, mas séria, 
fez calar a todos. Então, cortando o 
 silêncio, perguntou:

— Meus filhos, sobre o que esta-
vam tratando?

Cada um foi explicando o seu ponto 
de vista. Dando exemplo de equilíbrio, 
Dom Eustáquio escutava e prestava 
minuciosa atenção. Por fim, termina-
do o “relatório”, disse:

— Seria preciso entender qual é o 
plano do Senhor a respeito de Frei Do-
siteu. De fato, seus atrasos e distrações 
são alarmantes e já não sabemos o que 
fazer para ajudá-lo. Sob todos os ou-
tros aspectos, porém, ele é exímio: tem 
uma submissão filial ao superior, uma 
sincera admiração por cada irmão, 
uma vida espiritual excelentemente 
levada! Já o observaram quando está 
em oração? É de uma devoção fora do 
comum! Emociono-me ao vê-lo rezar. 
E entristece-me sobremaneira ser ele 
conhecido como o “monge relapso”.

Os anos se passaram. Chegou um 
rigoroso inverno e Frei Dositeu caiu 
gravemente enfermo. Sua idade era 

avançada e tudo indicava que logo se 
concluiriam seus dias nesta terra.

Nessa conjuntura dialogavam entre 
si os monges Agostinho e Maurício – 
que já não eram os mais novos do mos-
teiro – sobre o destino do doente.

— Frei Maurício, preocupo-me 
muito com a salvação de Frei Dositeu. 
Ele sempre chegava atrasado e desse 
defeito nunca se corrigiu. Como pode-
rá ele subir ao Céu sem ter sido capaz 
de cumprir com perfeição a regra?

— Penso o mesmo, Frei Agostinho. 
Não julgo que vá se condenar, mas, 
pelo jeito, há de passar um período con-
siderável no Purgatório. Seu caso me 
vem com frequência à mente e tenho 
oferecido sacrifícios e orações por ele.

— O que pensará Dom Eustáquio 
a respeito? Não quer ir até ele comi-
go? – convidou Frei Agostinho.

— Interessante! Vamos procurar o 
abade.

Ambos lhe expuseram sua inquie-
tação e perguntaram a opinião do su-
perior, o qual respondeu:

— Também eu ponderava sobre 
Frei Dositeu. Ele possui muitas quali-
dades, mas não alcançou a perfeição. 
Como pai espiritual, devo prepará-lo 
para o encontro com o Divino Juiz. 
Façam o seguinte: congreguem toda 
a comunidade, a fim de rezar pelo seu 
passamento.

E foi ao encontro do “monge re-
lapso”.

“Toc, toc, toc!”, bateu à porta. O 
monge enfermeiro abriu-a e os dei-
xou a sós na cela.

— Ó meu pai! Sabia que o senhor 
logo viria! – exclamou com voz apa-
gada o moribundo.

— Como, meu filho?
O abade ficou estupefato: mesmo 

doente, sem forças e próximo à mor-
te, Frei Dositeu reluzia de contenta-
mento como nunca antes! O que teria 
acontecido? O próprio agonizante es-
clareceu:

— Há pouco um Anjo desceu até 
mim. Ele tinha nas mãos uma chave 
magnífica, sem igual sobre a terra. 
Perguntei-lhe do que se tratava, e 
ele respondeu: “Assim que morre-
res, abrir-te-ei as portas do Paraí-
so. Esta chave não está constituída 
por nenhum metal precioso; ela é 
feita de amor à humilhação, acei-
tação da vontade de Deus, alegria 
pelas correções fraternas e desejo 
de perfeição. Eis as virtudes que te 
franqueiam os umbrais do Céu”. Ele 
me mandou revelar-lhe essa grande 
graça.

Dito e feito! Dali a algumas horas, 
todo o mosteiro rodeava Frei Dositeu 
e contemplava sua morte serena e fe-
liz. Tendo vivido no santo abandono 
à vontade de Deus, sem nunca perder 
o desejo de perfeição apesar de suas 
limitações, subia ele à eternidade 
gloriosa. ²

 “Assim que morreres, abrir-te-ei as portas do Paraíso!”
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Os santOs de cada dia  ________________________  nOvembrO
1. Santos Jerônimo Hermosilla e 

Valentino Berrio Ochoa, Bispos, 
e Pedro Almato Ribeira, presbí-
tero, mártires (†1861). Missioná-
rios dominicanos espanhóis deca-
pitados em Hai Duong, Vietnã.

2. Comemoração de Todos os Fiéis 
Defuntos.

Beata Margarida de Lorena, 
viúva (†1521). Duquesa de Alen-
çon, França, que após ficar viúva 
abraçou a vida religiosa num mos-
teiro de clarissas que ela mesma 
mandara construir.

3. São Martinho de Porres, religio-
so (†1639 Lima).

São Berardo, Bispo (†1130). 
Pertencente à nobre família dos 
condes de Marsi e Sangro, fez-
-se beneditino em Monte Cassi-
no. Elevado à sede episcopal da 
Diocese de Marsi, Itália, aos trin-
ta anos, lutou contra a simonia, 
dedicou-se à restauração da dis-
ciplina eclesiástica e protegeu os 
pobres.

4. São Carlos Borromeu, Bispo 
(†1584 Milão - Itália).

Beata Helena Enselmini, vir-
gem (†1231). Recebeu o hábito das 
mãos de São Francisco e teve por 
diretor espiritual Santo Antônio 
de Pádua. Acometida por doloro-
síssima enfermidade, deu heroicas 
provas de resignação.

5. Beato Gômidas Keumurgian, 
presbítero e mártir (†1707). Nasci-
do e ordenado na Igreja da Armê-
nia, sofreu muito e foi degolado 
em Constantinopla, por manter e 
propagar a Fé Católica professada 
no Concílio de Calcedônia.

6. Solenidade de Todos os Santos 
(no Brasil, transferida do dia 1º).

São Vinoco, abade (†c. 716). 
Discípulo de São Bertino, no 

mosteiro de Sithieu. Mais tar-
de construiu o mosteiro de 
 Wormhout, na França.

7. São Vicente Grossi, presbíte-
ro (†1917). Fundou na Diocese de 
Cremona, Itália, o Instituto das 
Filhas do Oratório.

8. Santo Adeodato I, Papa (†618). 
Amou o seu clero e o seu povo 
com admirável simplicidade e 
sabedoria.

9. Dedicação da Basílica do 
Latrão. 

Santa Elisabeth da Santís-
sima Trindade, virgem (†1906). 
Procurou desde criança, no ínti-
mo do coração, o conhecimen-
to e a contemplação da Santíssi-
ma Trindade. Faleceu aos vinte 
e seis anos no Carmelo de Dijon, 
França.

10. São Leão Magno, Papa e Doutor 
da Igreja (†461 Roma).

São Baudolino, eremita 
(†séc. VIII). Foi favorecido com 
os dons de milagre e profecia. Fa-
leceu em Villa del Foro, Itália.

11. São Martinho de Tours, Bis-
po (†397 Candes-Saint-Martin 
- França).

São Teodoro Estudita, abade 
(†826). Superior do Mosteiro de 
Studion, em Constantinopla, que 
foi escola de sábios, Santos e már-
tires vítimas das perseguições dos 
iconoclastas.

12. São Josafá, Bispo e mártir 
(†1623 Witebsk - Bielorrússia).

São Diogo de Alcalá, religioso 
(†1463). Franciscano espanhol que 
se destacou por sua humildade 
e caridade na assistência aos en-
fermos, tanto nas Ilhas Canárias 
como no Mosteiro de Santa Maria 
in Aracœli, em Roma.

13. XXXIII Domingo do Tempo 
Comum.

Santa Maxelendes, virgem e 
mártir (†670). Morta ao fio da es-
pada de seu pretendente, em Cam-
brai, França, por ter escolhido a 
Cristo como esposo.

14. Beato João Liccio, presbíte-
ro (†1511). Religioso dominicano, 
destacou-se por sua infatigável 
caridade com o próximo, empe-
nho na propagação do Rosário e 
observância da regra. Faleceu em 
Caccamo, Itália, aos cento e onze 
anos.

15. Santo Alberto Magno, Bispo e 
Doutor da Igreja (†1280 Colônia 
- Alemanha).

São Leopoldo (†1136). Prínci-
pe austríaco cognominado “o Pie-
doso”. É venerado como patrono 
da Áustria.

16. Santa Margarida da Escócia, 
rainha (†1093 Edimburgo).
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São Leopoldo, o Piedoso - Catedral 
de São Miguel, Bruxelas
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Os santOs de cada dia  ________________________  nOvembrO
Santa Gertrudes, virgem 

(†1302 Helfta - Alemanha).
Santa Inês de Assis, virgem 

(†1253). Irmã mais nova de San-
ta Clara, viveu com ela no Con-
vento de São Damião e ajudou-a 
na fundação da Ordem Segunda 
Franciscana.

17. Santa Isabel da Hungria, viúva 
(†1231 Marburgo - Alemanha).

São Lázaro de Constantino-
pla, monge (†c. 867). Nascido na 
Armênia, fez-se monge em Cons-
tantinopla. Foi grande pintor de 
imagens sagradas. 

18. Dedicação das Basílicas de São 
Pedro e São Paulo, Apóstolos.

Beato Grimoaldo da Purifi-
cação, religioso (†1902). Irmão 
passionista atingido por uma gra-
ve doença quando se preparava 
para o sacerdócio. Morreu santa-
mente aos dezoito anos de idade 
em Ceccano, Itália.

19. Santos Roque González, Afon-
so Rodríguez e João del Cas-
tillo, presbíteros e mártires 
(†1628).

Santa Matilde, virgem 
(†c. 1298). Religiosa de sublime 
doutrina e humildade, foi mestra 
de Santa Gertrudes, a Grande, no 
mosteiro de Helfta, Alemanha.

20. Solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do Universo.

São Silvestre, Bispo (†c. 520-
530). Prelado de Chalon-sur-Saô-
ne, França. Aos quarenta anos de 
sacerdócio, pleno de dias e virtu-
des, foi ao encontro do Senhor.

21. Apresentação de Nossa 
Senhora.

São Gelásio I, Papa (†496). Es-
clareceu as competências dos po-
deres temporal e espiritual e a sua 
mútua independência. Morreu 

paupérrimo, devido à sua grande 
caridade em socorrer os pobres.

22. Santa Cecília, virgem e mártir 
(†séc. inc. Roma).

Santo Ananias, mártir (†345). 
Morreu em consequência de ter-
ríveis torturas sofridas durante a 
perseguição do Rei Sabor II, na 
Pérsia.

23. São Clemente I, Papa e mártir 
(†séc. I Crimeia). 

São Columbano, abade (†615 
Bobbio - Itália).

Beata Henriqueta Alfieri, vir-
gem (†1951). Religiosa das Irmãs 
da Caridade de Santa Joana Anti-
da Thouret, que exerceu seu apos-
tolado junto aos encarcerados, em 
Milão, Itália.

24. Santos André Dung-Lac, pres-
bítero, e companheiros, mártires 
(†1625-1886 Vietnã).

São Porciano, abade (†d. 532). 
Sendo jovem escravo, procurou 

refúgio e liberdade num mostei-
ro da região de Clermont-Ferrand, 
França, do qual se tornou monge e 
depois abade.

25. Santa Catarina de Alexandria, 
virgem e mártir (†séc. inc. Egito).

São Moisés de Roma, pres-
bítero e mártir (†251). Junto com 
o colégio presbiteral, cuidou da 
Igreja após o martírio do Papa 
São Fabiano. Passou longo tem-
po no cárcere antes de testemu-
nhar com o próprio sangue sua fé 
em Cristo.

26. Beata Caetana Sterni, viúva 
(†1889). Enviuvou-se muito jovem 
e fundou a Congregação das Ir-
mãs da Divina Vontade, para a as-
sistência aos pobres e enfermos.

27. I Domingo do Advento.

São Virgílio, Bispo (†784). 
Monge irlandês nomeado Bis-
po de Salzburgo, Áustria. Cons-
truiu a Catedral de São Ruper-
to e trabalhou para difundir a Fé 
na região.

28. Santa Teodora, abadessa (†980). 
Discípula de São Nilo, o Jovem, e 
mestra de vida monástica, faleci-
da perto de Rossano, Itália.

29. São Francisco Antônio Fasa-
ni, presbítero (†1742). Religioso 
franciscano falecido em Lucera, 
Itália. Foi homem de grande sa-
bedoria, solidamente fundamen-
tado na prática da pregação e da 
penitência.

30. Santo André, Apóstolo.

Beato Luís Roque Gientyn-
gier, presbítero e mártir (1941). 
Executado perto de Munique, 
Alemanha, no tempo da ocupação 
militar da Polônia.
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Santa Margarida da Escócia - 
Catedral de Santo Egídio, Edimburgo
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m meio a mil dificuldades, 
problemas e aflições que 
nos cercam, quantas vezes 
buscamos alguma forma 

de refrigério! Entretanto, num mundo 
regurgitante de agitação e violência, 
onde encontrar alento? “Voz de Cristo, 
voz misteriosa da graça que ressoais 
no silêncio dos corações, vós murmu-
rais no fundo das nossas consciências 
palavras de doçura e de paz”.1 A graça 
divina! Eis a única capaz de nos pro-
porcionar a verdadeira tranquilidade 
de consciência, paz de alma e doçura 
de espírito.

A graça, esse preciosíssimo dom de 
Deus, possui um tabernáculo do qual 
transborda e se derrama sobre todos 
aqueles que a desejam: Maria Santíssi-
ma. “Deus Pai ajuntou todas as águas 
e denominou-as mar; reuniu todas as 
suas graças e chamou-as Maria”.2

Um versículo do cântico evangé-
lico do Magnificat proclama a causa 
das incontáveis maravilhas de que 
Nossa Senhora Se tornou receptácu-
lo e despenseira: “Olhou a pequenez 
de sua Serva, desde agora as gera-
ções hão de chamar-Me de bendi-
ta” (Lc 1, 48). A Virgem Imaculada 
esvaziou-Se completamente de Si 
mesma e conservou-Se sem a menor 
sombra de ambição; por essa razão, 
o Altíssimo pôde Lhe encher a alma 

com torrentes preciosas e inigualá-
veis de graça, sinal de seu amor.

Por essa perspectiva, a imagem de 
Nossa Senhora das Graças descobre 
as relações que Ela tem tanto com o 
Criador quanto com as criaturas.

Simplíssima, seu traje não com-
porta adornos; Ela está representada 
tal qual Se apresenta a Deus. Maria 
Santíssima reconheceu-Se impotente 
diante do Todo-Poderoso, humilde 
diante da Grandeza, um nada diante 
d’Aquele que é tudo!

Ao mesmo tempo, porém, é possí-
vel compreender o modo como o Se-
nhor A revela à humanidade: transbor-
dante de graças, riquíssima de todos 
os dons, sempre a acolher “de braços 
abertos, [com] o sorriso nos lábios, re-
passada de um convite amoroso para 
nos aproximarmos e convivermos 
um pouco com Ela”.3 É a Medianei-
ra das dádivas celestes, Mãe dos que 
suplicam favores, dos miseráveis, dos 
aflitos, daqueles que precisam de sua 
vitoriosa intercessão.

Outro aspecto notável na imagem é 
sua alvura. Ela Se apresenta toda bran-
ca, porque nutre as mais puras inten-
ções. Dá-nos, por outro lado, uma ideia 
de luminosidade, de alguém que desce 
de muito alto, enquanto o gesto das 
mãos indica estar Ela próxima e dese-
josa de Se fazer presente para favore-

cer e cumular de bens, com uma inti-
midade maternal, majestosa e amiga. 

O leitor não concordará que a pos-
tura da Soberana do Universo mani-
festa uma leve inclinação ao fiel que 
se encontra a seus sagrados pés? De 
joelhos, diante d’Ela, sentimos a so-
licitude sempiterna que se desdobra 
sobre cada um – por mais pecador 
que seja –, predisposta a levantar-
-nos, sustentar-nos em seus braços, 
acariciar-nos com suas alvíssimas 
mãos, envolver-nos com seu manto 
de seda, cobrir-nos de afetuosíssima 
ternura e fazer transbordar o amor de 
seu Imaculado Coração.

Entreguemo-nos, pois, confiantes 
até o extremo, nas mãos desta augus-
ta Rainha, tão rica de todos os dons, 
mas ao mesmo tempo nossa Mãe, tão 
íntima e sempre pronta a nos atender 
em todas as necessidades. ²

1 SAINT-LAURENT, Thomas de. O li-
vro da confiança. São Paulo: Retornarei, 
2019, p.13.

2 SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Tratado da verdadeira de-
voção à Santíssima Virgem, n.23. 45.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014, p.32.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 27 de 
novembro de 1830: Uma porta do Céu se 
abriu para o mundo. In: Dr. Plinio. São 
Paulo. Ano VIII. N.92 (nov., 2005); p.25.

Nossa Senhora tem representadas nesta imagem sua Nossa Senhora tem representadas nesta imagem sua 
simplicidade para com Deus nosso Senhor, e sua simplicidade para com Deus nosso Senhor, e sua 
sempiterna solicitude para com o filho suplicante.sempiterna solicitude para com o filho suplicante.
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A caridade nos une a Deus

São Clemente Romano,  São Clemente Romano,  
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uem poderá descrever o vínculo da 
caridade de Deus? Quem será capaz 

de exprimir a perfeição de sua beleza? É 
indizível a altura a que nos leva a carida-
de, nossa união com Deus. A caridade co-
bre uma multidão de pecados, a caridade 
tudo suporta, tudo tolera com paciência. 

Não há nada de sórdido nem de soberbo 
na caridade. A caridade não tolera a di-
visão, não provoca revolta. A caridade tu-
do faz na concórdia. Na caridade todos os 
eleitos de Deus são perfeitos. Sem a carida-
de nada é aceito por Deus.

São Clemente Romano
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