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entre os homens 

de todo o mundo é 

Pedro o único escolhido 

para ser posto à frente 

de todos os povos 

chamados à fé, para ser 

posto à frente de todos os 

Apóstolos e de todos os 

Padres da Igreja; e assim, 

embora haja no povo de 

Deus muitos sacerdotes e 

muitos pastores, Pedro é o 

verdadeiro guia de todos 

aqueles que têm Cristo 

como chefe supremo.

(Dos sermões de São Leão 

Magno, Papa)

D

“São Pedro Apóstolo” - 
Catedral da Sé, São Paulo
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EscrEvEm os lEitorEs

Reflexo da Riquíssima e 
inesgotável cultuRa católica

Transcorrem os anos e as edições 
de Arautos do Evangelho sucedem-
se de maneira renovada e original a 
cada mês! 

A revista é como que um reflexo 
da riquíssima e inesgotável cultura e 
espiritualidade católica que — por 
este veículo impecavelmente elabo-
rado — chega aos lares e instituições. 
Nossa Igreja, principalmente no Bra-
sil, vive tempos difíceis, pois grande 
parte das comunidades é paupérri-
ma de conhecimento e espiritualida-
de autêntica. Os santos costumes e os 
Sacramentos caem em desuso... 

Ouça Nossa Senhora nossos rogos 
para que esta revista e instrumentos 
semelhantes possam ser sempre mais 
difundidos na Igreja, e mesmo fora 
de seus âmbitos, promovendo assim 
a catequese de todos.

Luciano Mafioleti
Cuiabá – MT 

leio da pRimeiRa à última página

Leio com muito prazer, da pri-
meira à última página, a bela revis-
ta que me enviam todos os meses. 
Meus cumprimentos por esse traba-
lho tão necessário em nossa Igreja, 
sobretudo no momento presente.

Carmela Stafford
Nottingham – Inglaterra

guia nos temas de Reflexão

Agradeço-lhes muitíssimo por le-
var-me em consideração nos labores e 
atividades tão lindos que realizam. Di-
rijo uma comunidade em minha paró-
quia e sua revista serve-me de guia nos 
temas sobre os quais refletimos, pois 
cada assunto nela tratado nos deixa al-
gum ensinamento profundo. 

Carmen Rojas
Antofagasta – Chile

apRendo muitas coisas 
de nossa Religião

Muitas vezes, ao frequentar mi-
nha paróquia, cai-me nas mãos sua 
bela revista, que lá está à disposi-
ção dos fiéis. Fico emocionada, prin-
cipalmente pelos comentários ao 
Evangelho, pelas palavras do Papa 
e porque com ela eu aprendo mui-
tas coisas de nossa Religião. É, sem 
dúvida, a melhor revista católica da 
atualidade e ficaria muito feliz se 
também eu pudesse assiná-la.

Maria Carmela Motta
Belpasso – Itália

imenso bem à evangelização 
no bRasil

Agradeço muito a atenção que 
me é dispensada cada vez que me 
comunico com vocês e aproveito 
para felicitá-los, mais uma vez, pe-
lo imenso bem que esta Associação 
Arautos do Evangelho está fazendo 
à evangelização no Brasil, sobretudo 
por meio de sua revista. 

Como católico fervoroso e teólo-
go graduado espero que suas inicia-
tivas prosperem sempre para o bem 
da Fé Cristã. 

Valderi da Silva
Via e-mail – Brasil

cumpRimentos pela 
centésima edição

Gostaria de agradecer por me te-
rem enviado as edições passadas da 
revista Arautos, as quais havia per-
dido. Fiquei muito contente por-
que há algum tempo estou tentando 
completar minha coleção. 

Apesar de ser católico desde o 
berço, não tinha devoção aos santos. 
E foi só quando tomei contato com 
esta revista que, ao lê-la, entre ou-
tras matérias, me interessei por San-
ta Teresinha do Menino Jesus, fi-
cando impressionado com a vida e a 
santidade dela. A partir de então me 
interessei pela vida dos santos e ho-

je os considero amigos de caminha-
da em nossa peregrinação terrena. 

Aproveito para cumprimentá-los 
pela centésima edição. Sem dúvida 
alguma é este um instrumento im-
portantíssimo para nossa cristanda-
de atual. Rica em doutrina, ensina-
mentos do Magistério da Igreja e es-
piritualidade, a revista toca nos co-
rações até pela estética de sua apre-
sentação, permeada de símbolos 
que nos remetem ao divino. Sem 
contar que o conteúdo é seguro, por 
sua fidelidade à Santa Madre Igreja, 
e nele podemos confiar. 

Vocês não têm noção do quanto a 
revista é importante! 

Ângelo Teófilo
Via e-mail – Brasil 

Revive a pResença de maRia

A revista está cada vez mais subs-
tanciosa e bem ilustrada. Dá-nos a ca-
da novo número mais conhecimentos 
sobre a Virgem Maria e a Fé Católica. 
Alimenta nossa espiritualidade, até 
mesmo com simplesmente folheá-la. 

E ao lê-la nos enchemos de amor 
e respeito por Aquela que é a Mãe 
de Cristo. A revista nos revive a pre-
sença de Maria.

Carmen Aurina Luna 
Santiago de los Caballe-

ros – República Dominicana

qualidade espiRitual e liteRáRia

Esta revista é valiosíssima para a 
formação moral cristã de nossas fa-
mílias. É como uma lufada de ar 
fresco neste mundo tão carente de 
fé e moral.

As matérias que mais me atraem 
são as que versam sobre a Virgem 
Maria. Mas deixo registrado que é 
difícil escolher o artigo mais atraen-
te, pois todos são encantadores, de 
leitura agradável, com textos da me-
lhor qualidade espiritual e literária.

Mathildes Maria de Jesus Alvim
Marataízes – ES 
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Editorial

uvindo os lamentos do povo que tirara da escravidão do Egito, o Senhor ope-
rou prodígios para confortá-lo fisicamente, como o de enviar-lhe uma nuvem 
de codornizes, com cuja tenra carne pudesse se fartar. Mais ainda, alimentou-

o dia após dia, durante quarenta anos, com uma delicada iguaria, o maná, que “tinha 
o sabor de uma torta de mel” (Ex 16, 31). E assim o sustentou sem cessar na caminha-
da para a Terra Prometida, embora velasse mais por seu progresso espiritual que por 
suas necessidades materiais.

Milagres portentosos do mesmo estilo também foram realizados por Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. “Tenho compaixão deste povo. Já há três dias perseveram co-
migo e não têm o que comer” (Mc 8, 2), disse certa ocasião; e pela segunda vez 
multiplicou os pães, de modo a saciar com abundância aqueles que O seguiam. 
Mais importante, todavia, era o pão da verdade que Ele lhes oferecia.

Esse desvelo divino por seu povo repetir-se-á ao longo da História. Baste-nos 
recordar os milagres obtidos da Providência Divina pela confiança de um São 
João Bosco, que nunca deixou faltar o pão para seus numerosos “biriquinos”. Um 
dia, por exemplo, em 1860 — conta seu biógrafo, Auffray —, nada havia para o 
café da manhã na superlotada casa salesiana de Turim. Dom Bosco mandou reu-
nir todos os restos de pão que se conseguisse encontrar. Trouxeram-lhe um ces-
to contendo 15 ou 20 pequenos bocados. Ele mesmo distribuiu o alimento, e para 
surpresa de todos, cada um recebeu um pão normal.

Entretanto, as intervenções milagrosas da parte de Deus não constituem a re-
gra. Como ensina São Tomás na Suma Teológica, Deus age através de causas se-
gundas. Nessa linha, Ele deseja a colaboração do homem para a realização de 
seus desígnios, de maneira que sejam “cooperadores de Deus e do seu Reino” 
(Catecismo da Igreja Católica, n.307). Por isso mesmo, Jesus nos ensinou a impor-
tância fundamental do amor ao próximo (Mc 12, 31), que forma um todo indisso-
lúvel com a obrigação do amor de Deus. Trata-se de um “nexo indivisível entre o 
amor a Deus e o amor ao próximo” (Deus caritas est, n.16).

A Igreja, Corpo Místico de Cristo, mas também sociedade humana, sempre to-
ma a dianteira quando se trata de exercer esse amor abnegado e desinteressado 
pelo próximo, manifestando a solicitude de Deus por seu povo, como ficou de-
monstrado por sua ação no Haiti, logo em seguida ao recente terremoto.

A Cáritas internacional se destacou nessa tão meritória ação, realizando um 
esforço insubstituível. No entanto, como afirma o presidente de sua seção haitia-
na, Dom Pierre-André Dumas, tão ou mais importante que o auxílio material tem 
sido o espiritual. Associando-se ao clero, às organizações católicas e a incontáveis 
voluntários acorridos de todo o mundo para auxiliar as vítimas da catástrofe na-
quela ilha, também os Arautos do Evangelho se mobilizaram, enviando uma equi-
pe originária do Canadá e da República Dominicana, cujo objetivo era levar uma 
palavra de consolo e encorajamento, de compaixão e incentivo, ajudando a forti-
ficá-las na Fé. 

Solicitude de deuS  
por Seu povo

Missa na 
Esplanada da 
Basílica de Fátima 

(Fotos: Nuno Moura)
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Bento XVI VIsIta Portugal

m clima de grande ex-
pectativa marcou a che-
gada do Papa, que foi 
recebido com um entu-

siasmo contagiante, superior a qual-
quer previsão. 

No ar pairava uma dúvida se o en-
contro com Bento XVI seria frio. Pe-
lo contrário, Portugal deparou-se com 
um pai bondoso, sorridente e muito 
culto, dizendo por todas as partes as 
palavras mais adequadas para o bem 
dos seus filhos. Esforçavam-se os fiéis 
por se aproximarem dele, na esperan-
ça de receber um sorriso ou ao me-
nos um aceno. Os bem-sucedidos de-
satavam em efusivas manifestações de 
alegria e até mesmo de emoção. E to-
dos saíam dos encontros com o Papa 
fortalecidos na fé e enriquecidos por 
suas sábias palavras. 

A grande 
vitalidade 
da Igreja

“Uma viagem maravilhosa, que mostra a grande 
vitalidade da Igreja.” Estas palavras do director 
da Sala de Imprensa da Santa Sé, Pe. Federico 
Lombardi, resumem bem a viagem  
de Bento XVI a Portugal.

“Confio a Nossa Senhora de 
Fátima esta nobre e dilecta nação”

Calorosamente saudado pelo Pre-
sidente da República no aeroporto de 
Figo Maduro, o Santo Padre agrade-
ceu com palavras paternais: “Venho 
como peregrino de Nossa Senhora de 
Fátima, investido pelo Alto na mis-
são de confirmar os meus irmãos que 
avançam na sua peregrinação a ca-
minho do Céu. […] Queridos irmãos 
e amigos portugueses, agradeço-vos 
uma vez mais as calorosas boas-vin-
das. Deus abençoe a quantos aqui se 
encontram e todos os habitantes des-
ta nobre e dilecta nação, que confio 
a Nossa Senhora de Fátima, imagem 
sublime do amor de Deus que a todos 
abraça como filhos.”

A caminho da Nunciatura Apos-
tólica, o Santo Padre abençoava os 

fiéis que lotavam as ruas e mani-
festavam o seu amor ao Vigário de 
Cristo. Ao longo do percurso, ban-
deiras agitavam-se e louvores eram 
entoados. “Só de vê-lo passar, fica-
mos com a alma cheia!”, “Ele tem-
nos brindado sempre com um sorri-
so desde que chegou” — foram al-
guns dos depoimentos de pessoas 
que o saudavam nas ruas.

“O nosso povo sempre teve 
um grande amor ao Papa”

O ponto auge da visita à capital 
portuguesa estava reservado para 
a tarde desse dia: a Santa Missa no 
Terreiro do Paço. Desde cedo, uma 
multidão ali aguardava a chegada 
de Sua Santidade. Uma explosão de 
aplausos e “Viva!” o acolheu à en-
trada na praça. 

André Martins
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As palavras iniciais de Dom Jo-
sé Policarpo, Patriarca de Lisboa, ex-
primiram os laços que unem o povo 
português à pessoa do Sumo Pontí-
fice. “O nosso Povo sempre teve um 
grande amor ao Papa, manifestado 
mesmo nas épocas mais conturbadas 
da nossa História. Mas a vossa pre-
sença física é uma graça muito espe-
cial: poder ver-vos e saudar-vos, por-
ventura cruzar o vosso olhar que nos 
comunica a bondade do Pastor, po-
der rezar convosco, ouvir a vossa pa-
lavra que nos convida sempre a abrir 
a inteligência e o coração à profundi-
dade e à beleza do mistério.”

A homilia de Sua Santidade no 
Terreiro do Paço foi interrompi-
da diversas vezes por entusiásticos 
aplausos da multidão de fiéis, que se 

sentiam interpretados em seus sen-
timentos. Lá, referiu que “é preciso 
voltar a anunciar com vigor e alegria 
o acontecimento da morte e ressur-
reição de Cristo, coração do Cristia-
nismo, fulcro e sustentáculo da nos-
sa fé, alavanca poderosa das nossas 
certezas, vento impetuoso que var-
re qualquer medo e indecisão, qual-
quer dúvida e cálculo humano.”

Chegando à Nunciatura Apos-
tólica, onde pernoitaria, foi recebi-
do por milhares de jovens que o ho-
menagearam com uma serenata. Em 
breves palavras de agradecimento, o 
Papa despeertou sorrisos dos canto-
res ao dizer-lhes: “Agora tendes de 
me deixar dormir, se não a noite não 
seria boa, e o dia de amanhã está à 
nossa espera”. 

“Vim a Fátima para rezar”

Na manhã seguinte, 12 de Maio, 
Bento XVI reuniu-se no Centro 
Cultural de Belém com cerca de 
1400 personalidades do mundo das 
artes, da ciência e do pensamento. 
“Fazei coisas belas, mas sobretudo 
tornai as vossas vidas lugares de be-
leza” — pediu-lhes, no final do seu 
discurso.

Em Fátima, milhares de peregri-
nos o aguardavam. Após alguns mi-
nutos de oração na Capelinha das 
Aparições, presidiu a celebração 
das Vésperas na Igreja da Santíssi-
ma Trindade, na qual participaram 
sacerdotes, diáconos, religiosos, reli-
giosas, seminaristas e agentes da pas-
toral. À noite, a Esplanada do Santu-
ário enchia-se com um mar de pere-

Milhares de peregrinos aguardavam a chegada  
de Bento XVI à Capelinha das Aparições
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grinos, para a recitação do terço com 
o Santo Padre. Nos semblantes aten-
tos e compenetrados, a luz trémula 
das velas deixava transparecer a de-
voção de todos à Virgem de Fátima. 

O dia 13 raiara alvissareiro. Aqui 
e ali, ouvia-se um comentário que se 
tornava corrente: “Este Papa não é 
como eu pensava; ele é muito mais 
afável do que eu imaginava”. O San-
tuário encheu-se de fiéis desde mui-

to cedo, e alguns até passaram a noi-
te em vigília na Capelinha das Apa-
rições ou na adoração ao Santíssimo 
Sacramento. E em sua homilia, o pró-
prio Papa manifestou esse espírito de 
oração: “Vim a Fátima, porque hoje 
converge para aqui a Igreja peregrina, 
querida pelo seu Filho como instru-
mento de evangelização e sacramento 
de salvação. Vim a Fátima para rezar, 
com Maria e tantos peregrinos, pela 

nossa humanidade acabrunhada por 
misérias e sofrimentos.”

“Portugal despede-se de 
vós com saudade”

Na manhã seguinte, partia para o 
Porto, onde o esperava o mesmo ca-
lor popular. Mais de 120 mil pesso-
as participaram na Missa celebrada 
na Praça General Humberto Delga-
do. Na sua homilia, relembrou que 

Homilia de 13 de Maio – “Vim a Fátima para rezar, com Maria e tantos peregrinos, 
pela nossa humanidade acabrunhada por misérias e sofrimentos.”
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Municipal do Porto, o Santo Padre 
respondeu ao pedido dos jovens pa-
ra que prolongasse a sua visita: “Te-
ria acedido de boa vontade ao con-
vite para prolongar a minha perma-
nência na vossa cidade, mas não me 
é possível. Permiti, pois, que parta, 
abraçando-vos a todos carinhosa-
mente em Cristo”.

No final desta encantadora visi-
ta, as palavras do Presidente da Re-

“o cristão é, na Igreja e com a Igre-
ja, um missionário de Cristo enviado 
ao mundo. Esta é a missão inadiá-
vel de cada comunidade eclesial: re-
ceber de Deus e oferecer ao mundo 
Cristo ressuscitado”. Procurou, as-
sim, impulsionar ainda mais a Mis-
são 2010, recordando o papel evan-
gelizador dos fiéis.

Aquando da recepção de alguns 
presentes na varanda da Câmara 

pública fizeram eco àquilo que os 
portugueses levavam no coração: 
“Portugal despede-se de vós revi-
gorado pela mensagem de esperan-
ça e confiança que nos deixais. Ve-
mos partir o Santo Padre com um 
sentimento que nenhuma outra lín-
gua ainda soube traduzir em toda 
a sua profundidade e que reserva-
mos aos que nos são mais queridos, 
a saudade.” 

Despedida no aeroporto – “Portugal despede-se de vós revigorado pela mensagem de esperança 
e confiança que nos deixais”, afirmou o Presidente da República.



Lisboa – A homilia de Sua Santidade 
no Terreiro do Paço foi interrompida 
diversas vezes por entusiásticos 
aplausos da multidão de fiéis.
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Encontro com as Organizações da Pastoral Social, em Fátima – “Queridos irmãos e irmãs que operais no vasto 
mundo da caridade, Cristo ensina-nos que ‘Deus é amor’ (1 Jo 4, 8) e simultaneamente ensina-nos que a lei fundamental da 

perfeição humana e, consequentemente, também da transformação do mundo é o novo mandamento do amor.” 

Vigília na Capelinha das Aparições – Após rezar o terço com o Santo Padre, peregrinos 
permaneceram em Adoração Eucarística junto à Capela das Aparições.
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Porto – “Queridos irmãos e amigos, sinto-me feliz por me 
encontrar entre vós e agradeço o festivo e cordial acolhimento 

que me reservastes no Porto, a ‘Cidade da Virgem’. À sua 
proteção materna, confio as vossas vidas e famílias, as 

vossas comunidades e estruturas ao serviço do bem comum, 
nomeadamente as universidades desta cidade cujos estudantes 

se reuniram e me fizeram saber da sua gratidão e adesão ao 
magistério do Sucessor de Pedro.”
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Desse 
momento 
em dian-
te, todos os 
acontecimen-
tos da vida 
do Divino 
Mestre trans-
correm em 
outra clave

ComentárIo ao eVangelho - XIII DomIngo Do temPo Comum

A liturgia do  
“sim” radical

Ao responder “sim” à voz interior da graça que nos diz: “Segue-me”, 
somos amorosamente “confiscados” por Jesus. Nossa vida já Lhe 
pertencia, mas, a partir desse momento, nossa entrega  
a Ele deve ser consciente, elevada e radical. 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

que marcará o início do Seu retorno ao Pai. 
Desse momento em diante, todos os aconteci-
mentos da vida do Divino Mestre transcorrem 
em outra clave. 

Firmeza no cumprimento da vontade do Pai
51 “Estava chegando o tempo de Jesus 
ser levado para o Céu. Então Ele to-
mou a firme decisão de partir para Jeru-
salém”... 

Jesus deixa a Galileia sabendo que essa seria 
Sua última viagem a Jerusalém, e caminha reso-
luto em direção à morte, conforme indicam as 
palavras deste versículo: “Tomou a firme deci-
são de partir”.2 

Desde o primeiro instante de Sua existência 
terrena, Ele tinha bem presente que Sua mis-
são culminaria na Cruz. Do alto dela, Cristo iria 
conquistar a vida eterna para nós, criaturas que 
Ele ama a ponto de querer tornar-nos Seus ir-
mãos; e a Igreja, que já começara a fundar ao 
escolher os Doze Apóstolos e pregar o Reino 

I – Jesus parte para Jerusalém

A passagem do Evangelho que a Igreja nos 
apresenta neste domingo assinala um importan-
te marco na vida de Nosso Senhor. 

Até esse momento, encontrava-Se Jesus per-
correndo a Galileia, “fazendo o bem” (At 10, 
38) em todos os lugares por onde Se desloca-
va. Duas vezes multiplicou os pães e realizou 
incontáveis outros milagres. Não deixou um só 
pedido sem ser atendido, uma alma arrependi-
da sem ser perdoada. Tudo isso acarretou-Lhe 
uma fama extraordinária, da qual poderia tirar 
grande proveito.

Entretanto, assinala o padre Truyols, “a par-
tir da segunda multiplicação e, até certo pon-
to, a partir do sermão do Pão da vida na sina-
goga de Cafarnaum, levava uma vida mais reti-
rada, ocupado particularmente em instruir Seus 
Apóstolos”.1 Foi nesse contexto que se deram 
os dois primeiros anúncios da Paixão e a Trans-
figuração no Monte Tabor (cf. Lc 9, 22-45). 

Nos versículos hoje selecionados, Nosso Se-
nhor enceta um longo percurso rumo à Judeia, 
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a  EvangElho  A
51 “Estava chegando o tempo de Jesus ser le-
vado para o Céu. Então Ele tomou a firme 
decisão de partir para Jerusalém 52 e enviou 
mensageiros à Sua frente. Estes puseram-se 
a caminho e entraram num povoado de sa-
maritanos, para preparar hospedagem para 
Jesus. 53 Mas os samaritanos não O recebe-
ram, pois Jesus dava a impressão de que ia a 
Jerusalém. 54 Vendo isso, os discípulos Tiago 
e João disseram: ‘Senhor, queres que man-
demos descer fogo do céu para destruí-los?’. 
55 Jesus, porém, voltou-Se e repreendeu-os. 

56 E partiram para outro povoado.
57 Enquanto estavam caminhando, alguém 
na estrada disse a Jesus: ‘Eu Te seguirei 

para onde quer que fores’. 58 Jesus lhe res-
pondeu: ‘As raposas têm suas tocas e os 
pássaros têm ninhos; mas o Filho do Ho-
mem não tem onde repousar a cabeça’. 59 

Jesus disse a outro: ‘Segue-Me’. Este res-
pondeu: ‘Deixa-me primeiro ir enterrar 
meu pai’. 60 Jesus respondeu: ‘Deixa que 
os mortos enterrem os seus mortos; mas 
tu, vai anunciar o Reino de Deus’. 61 Um 
outro ainda lhe disse: ‘Eu Te seguirei, Se-
nhor, mas deixa-me primeiro despedir-me 
dos meus familiares’. 62 Jesus, porém, res-
pondeu-lhe: ‘Quem põe a mão no arado e 
olha para trás, não está apto para o Reino 
de Deus’” (Lc 9, 51-62).
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“Jesus com os Apóstolos”
- Basílica de Paray-le-Monial

(França)
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Certamente 
estavam bem 
presentes na 
memória de 
São Tiago e 
São João os 
episódios dos 
capitães de 
Acab sendo 
devorados pelo 
fogo do céu, 
por ordem do 
Profeta Elias

dos Céus, será consolidada como centro da His-
tória, por todos os séculos.

Perante a perspectiva dos mais terríveis sofri-
mentos, Jesus não deixa transparecer, em circuns-
tância alguma, a menor lamentação. Em Sua con-
duta, nada indica arrepio, repulsa ou inconformi-
dade à vista do que está por suceder. Pelo contrá-
rio, como bem sublinha o Cardeal Gomá, “sabe 
Jesus que em Jerusalém O aguardam os tormen-
tos e a morte; apesar disso, sobe para a festa com 
liberdade absoluta, com vontade decidida e im-
pertérrita, pois sabe ser essa a vontade do Pai”.3

Visando dar-nos a propósito desta passagem 
uma bela lição moral, o mesmo comentarista 
acrescenta: “Esta deve ser a nossa  disposição 
de espírito, tão logo se manifeste a vontade de 
Deus. A convicção da inteligência e a firme re-
solução da vontade são as forças propulsoras 
das grandes ações, e a explicação das vidas fe-
cundas”.4

Jesus é a Ordem em substância
52 “... e enviou mensageiros à sua frente. 
Estes puseram-se a caminho e entraram 
num povoado de samaritanos, para pre-
parar hospedagem para Jesus”.

Nosso Senhor é a Ordem em substância. Sem 
nunca Se deixar tomar pelos aspectos fragmen-
tários ou inferiores dos problemas, tudo Ele or-
ganizava de forma perfeita nesta Terra, mas ao 
mesmo tempo fazia-o muito organicamente, 
respeitando os costumes do tempo e do local. 

Numa época em que não existiam os eficientes 
meios de comunicação de hoje, era preciso man-
dar mensageiros a fim de providenciarem hospe-
dagem para a grande comitiva que O acompanha-
va, composta pelos Apóstolos, discípulos, Santas 
Mulheres e talvez até alguns curiosos.

Das três principais vias que conduziam da 
Galileia a Jerusalém, Jesus havia optado pe-
la mais curta, que atravessava o Vale de Jizreel 
e depois a Samaria. Foi num povoado desta re-
gião, provavelmente a atual Jenin, que os envia-
dos entraram com o intuito de preparar a che-
gada do Divino Mestre.

Os samaritanos negam-Lhe acolhida 
53 “Mas os samaritanos não O recebe-
ram, pois Jesus dava a impressão de que 
ia a Jerusalém”. 

Os habitantes da Samaria adotavam uma ati-
tude de hostilidade face aos judeus, porque ha-
via entre uns e outros grandes divergências a 
respeito da Lei e dos costumes mosaicos. Um 
samaritano jamais iria oferecer sacrifícios em 
Jerusalém; fá-lo-ia sempre no templo erigido no 
Monte Gerizim, junto à atual Nablus.

Ao saberem que Jesus e Seus discípulos se di-
rigiam a Jerusalém, deduziram os habitantes da-
quela aldeia tratar-se de judeus que rumavam ao 
verdadeiro Templo para adorar a Deus, e resol-
veram não recebê-los. Fillion, citando Flávio Jo-
sefo, afirma que os samaritanos “experimenta-
vam um prazer maligno em maltratar os peregri-
nos e em retardar e até mesmo impedir sua mar-
cha, o quanto lhes fosse possível”.5 Naquela épo-
ca, as convicções religiosas eram profundas e le-
vavam com frequência a implacáveis ódios recí-
procos.

Reação dos “filhos do trovão”
54 “Vendo isso, os discípulos Tiago e João 
disseram: ‘Senhor, queres que mande-
mos descer fogo do céu para destruí-
los?’”.

A pergunta de Tiago e João revela, na acer-
tada expressão de um autor francês, “um intem-
perante zelo”, mas comprova o quanto eles ti-
nham fé na onipotência de Jesus.

Certamente estavam bem presentes na me-
mória dos dois irmãos os episódios dos capitães 
de Acab sendo devorados pelo fogo do céu por 
ordem do Profeta Elias, cada qual junto com 
seus cinquenta soldados (cf. II Rs 1, 9-12); e o 
dos duzentos e cinquenta príncipes da assem-
bleia, membros do conselho e homens notá-
veis, sob o comando de Coré, Datã e Abiron, re-
cebendo igual castigo por terem se amotinado 
contra Moisés (cf. Nm 16, 2.35). 

Estando cientes do poder recebido de Nos-
so Senhor, não surpreende o fato de os filhos de 
Zebedeu desejarem imitar a atitude do Legisla-
dor e do Profeta, os quais eles tinham visto, se-
manas antes, aparecer junto ao Mestre no Mon-
te Tabor. Com efeito, o “que há de estranho no 
fato de os ‘filhos do trovão’ quererem lançar 
raios?”, pergunta-se Santo Ambrósio.6 

Arrebatados por uma espécie de “fervor 
de noviços”, consideravam um dever de justi-
ça fazer cair fogo sobre aquela cidade rebelde. 
Apontam nesse sentido os comentários de São 
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Faltava-lhes 
conhecer e 
assumir uma 
das mais 
dolorosas 
provações do 
missionário: 
a ingratidão 
daqueles a 
quem se quis 
fazer o bem

Jerônimo, São Beda e Tito Bostrense, sintetiza-
dos por Maldonado: se os “filhos do trovão” de-
sejaram se vingar, “não foi por sua honra, mas 
pela do próprio Cristo; e nisso certamente não 
houve culpa, mas apenas ignorância do espírito 
cristão e evangélico”.7 

A repulsa e a ingratidão fazem 
parte da vida do missionário
55 “Jesus, porém, voltou-Se e repreen-
deu-os”. 

Tendo sido formados segundo os costumes da 
Antiga Aliança, estavam os irmãos habituados à 
pena de talião e julgavam que todo ato de rejeição 
ao bem devia ser castigado sem demora. Ora, as 
perspectivas de Nosso Senhor eram outras: “Amai 
os vossos inimigos... Orai pelos que vos injuriam... 
Sede misericordiosos, como também vosso Pai é 
misericordioso” (Lc 6, 27-28.36), ensinara-lhes re-
centemente. Por isso os repreendeu.

A proposta de Tiago e João mostra quão lon-
ge estavam ainda os discípulos desse novo Man-
damento. Faltava-lhes conhecer e assumir uma 
das mais dolorosas provações do missionário: 
a ingratidão, a repulsa e até a perseguição por 
parte daqueles a quem se quis fazer o bem. 

Como observa o Crisóstomo, os Apóstolos 
“seriam os doutores do mundo e percorreriam 
as cidades e aldeias pregando a doutrina evan-
gélica, e haveria de lhes ocorrer que alguns não 
recebessem a sagrada pregação, como se não 
permitissem que Jesus permanecesse com eles. 
Ensinou-lhes, pois, que quando anunciassem a 
celestial doutrina, deveriam estar cheios de pa-
ciência e mansidão, sem se mostrar hostis nem 
irascíveis, nem vingativos contra seus persegui-
dores”.8

Bem assinala, por sua vez, São Beda: “O Se-
nhor repreendeu neles não o exemplo de um 
Profeta santo, mas a ignorância de querer vin-
gar-se que havia neles, homens ainda rudes, fa-
zendo-os ver que não desejavam a emenda por 
amor, mas a vingança por ódio”.9

Não devemos permanecer onde nosso 
apostolado não é bem aceito
56 “E partiram para outro povoado”.

Estas poucas palavras do Evangelista con-
têm um importante ensinamento. Durante a 
viagem, como vimos, estava Jesus formando os 
Seus discípulos nas lides do apostolado, e quis 

mostrar-lhes com o episódio anteriormente nar-
rado que o missionário não deve perturbar-se, 
e menos ainda mostrar-se irritado, quando sua 
ação evangelizadora é recusada. Isso seria sin-
toma de amor-próprio, ou de apego às próprias 
atividades.

Pelo contrário, se acharmos em nosso cami-
nho “aldeias de Samaria”, não queiramos casti-
gá-la com “fogo do Céu” como o fizeram Tiago 
e João, mas também não percamos tempo onde 
nossa atividade apostólica é infrutífera. 

II – um pequeno tratado da vocação

Na segunda parte do Evangelho de hoje, as 
Sagradas Escrituras nos apresentam os casos de 
três homens desejosos de seguir Nosso Senhor 
Jesus Cristo, mas sem terem noção da integri-
dade de entrega a ser feita. Esses três episódios 
podem ter ocorrido em lugares e ocasiões dife-
rentes, como bem observa o padre Truyols, mas 
quiçá foram reunidos pelo Evangelista devido 
à sua semelhança. Com efeito, acrescenta esse 

Sabe Jesus que em Jerusalém O aguardam os 
tormentos e a morte; apesar disso, sobe para a 

festa com vontade decidida e impertérrita

"Jesus com a Cruz às costas" - 
Catedral de Cuzco (Peru)
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Um 
verdadeiro 
apóstolo 
precisa estar 
totalmente 
devotado à 
missão de 
converter as 
almas, sem 
cuidar de 
suas próprias 
conveniências

exegeta, constituem eles, no seu conjunto, um 
pequeno tratado da vocação divina, isto é, “das 
condições requeridas para seguir a Cristo”.10

Um oferecimento com segundas intenções
57 “Enquanto estavam caminhando, al-
guém na estrada disse a Jesus: ‘Eu Te 
seguirei para onde quer que fores’”. 

No primeiro caso, alguém manifesta a Nos-
so Senhor a disposição de segui-Lo a qualquer 
lugar e a todo custo. São Mateus aduz um de-
talhe omitido por São Lucas: era um escriba 
(Mt 8, 19). À primeira vista, parece tratar-se 
de uma alma generosa, desejosa de sempre es-
tar com Jesus.

Fillion descreve esse personagem como sen-
do “entusiasmado, embora superficial e muito 
confiado em si mesmo”.11 Observa tratar-se de 
um homem que “fala a linguagem da emoção 
passageira e irrefletida, que despreza os obstá-
culos enquanto estão longe e, sem ter sido cha-
mado, se oferece para enfrentá-los”.12  

Penetrando mais a fundo a psicologia deste es-
criba, São Cirilo mostra não estar ele movido pe-
lo desejo de ser discípulo, mas sim pela soberba: 
“Havia uma grande ignorância nessa pessoa que se 
aproximou, e ela era excessivamente presunçosa. 
Certamente não desejava ser de fato um seguidor 
de Cristo, como muitos outros judeus, mas queria, 
isto sim, ostentar as dignidades apostólicas”.13

Teofilato, por sua vez, chama a atenção para 
o seu espírito ganancioso: “Como via que o Se-
nhor levava atrás de si muita afluência, espera-

va lucrar algo com isso e reunir algum dinheiro, 
se O seguisse”.14  

Desapego e simplicidade no 
seguimento de Jesus 
58a “Jesus lhe respondeu: ‘As raposas têm 
suas tocas e os pássaros têm ninhos’...”.

O Divino Mestre não se pronuncia sobre a 
proposta do escriba, nem o admite em Sua com-
panhia. Abstraindo do caso concreto, responde 
com uma metáfora que deixa sentenciada pa-
ra todo o sempre a radicalidade com a qual de-
vem se entregar as almas chamadas às ativida-
des missionárias.  

As raposas preparam tocas, e os pássaros, 
ninhos, porque faz parte do instinto dos ani-
mais procurar um lugar onde se abrigar. Mas 
um verdadeiro apóstolo precisa estar total-
mente devotado à missão de converter as al-
mas, sem cuidar de suas próprias conveniên-
cias. Ocupar-se-ão outros de preparar-lhe o 
“ninho”, ou a “toca”. A entrega de quem dese-
ja seguir a Cristo deve ser total, dando-se por 
inteiro, sem nada reservar para si.

Mas, qual a razão de Jesus escolher esses ani-
mais, e não outros, para ilustrar sua pregação?

Santo Ambrósio analisa os instintos da ra-
posa, ser astuto e enganoso, e mostra como ela 
gosta de se ocultar em sua toca para poder sur-
preender as presas. É bem a imagem do herege, 
pois este procura encobrir seus erros sob as apa-
rências de boa doutrina, a fim de desviar da ver-
dade aqueles que a procuram.15

 Quanto às aves, comenta São Cirilo de Ale-
xandria: “Ele não falou de pássaros físicos e vi-
síveis, mas de espíritos imundos e iníquos que 
com frequência caem sobre os corações dos 
homens, arrebatam a semente celeste e a le-
vam longe, a fim de que não produzam fruto al-
gum”.16 

Nem nessas tocas, nem nesses ninhos pode 
o Filho do homem fazer sua morada, pois Ele 
é a Verdade e o Bem. Jesus jamais agirá como 
a raposa nem como as aves da metáfora. Pelo 
contrário, Ele convida com clareza ao Reino 
dos Céus e expõe com integridade sua doutrina, 
ainda que a radicalidade do seu chamado con-
tunda quem não tem verdadeira vocação.

Analisada nessa perspectiva, a metáfora elabo-
rada por Nosso Senhor adquire os traços de uma 
clara rejeição ao pretensioso pedido do escriba, ao 

Animal astuto e enganoso, a raposa gosta de se ocultar em sua toca 
para poder surpreender as presas 
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O pedido não 
podia ser 
mais legítimo 
e razoável. 
Acaso não 
manda o 
Decálogo 
honrar pai 
e mãe?

qual Ele parece dizer: “As raposas têm esconde-
rijos em seu coração: és um falaz. As aves do céu 
têm ninhos em seu coração: és um soberbo. Sendo 
mentiroso e soberbo, não podes seguir-Me. Como 
pode a falsidade seguir a Simplicidade?”.17

Pensamentos elevados à Jerusalém Celeste
58b “...‘mas o Filho do Homem não tem 
onde repousar a cabeça’”.

A expressão “repousar a cabeça” pode ser 
interpretada aqui como uma alusão ao instin-
to de sociabilidade, pois o homem descansa 
ao encontrar alguém com quem possa se abrir 
e compartilhar suas preocupações e receios. 
Assim, nesta passagem o Divino Mestre esta-
ria alertando a quem assume as vias do apos-
tolado — ou começa a praticar com integri-
dade as exigências da Fé — para os riscos de, 
em determinado momento, se sentir só, sem 
ter quem o auxilie e console. Até mesmo a es-
se gênero de entrega deve estar disposto todo 
aquele que almeja ser verdadeiro missionário, 
a exemplo de Jesus. 

Mas essas palavras do Messias também po-
dem ser explicadas no sentido de estarem seus 
pensamentos nesta terra continuamente eleva-
dos para a Jerusalém Celeste. Ensina-nos, as-
sim, que o coração do missionário tem de estar 
posto por inteiro no plano sobrenatural, evitan-
do “apoiar a cabeça” no simbólico “travesseiro” 
dos assuntos terrenos. 

Uma obrigação moral exigida pela Lei
59 “Jesus disse a outro: ‘Segue-Me’. Este 
respondeu: ‘Deixa-me primeiro ir enter-
rar meu pai’”. 

Neste segundo episódio, é Jesus quem toma 
a iniciativa. Ao pousar o olhar sobre um dos que 
O acompanham, discerne nele o sinal da voca-
ção lhe diz com suavidade toda divina: “Segue-
Me”. Isto é, “abandona tudo, deixa para trás o 
que tens e vem após Mim”. 

Vê-se, pelo desenrolar da narração, que as 
palavras de Jesus penetraram a fundo no espí-
rito daquele homem. Ora, seu pai havia faleci-
do — ou, segundo alguns comentaristas, estava 
para morrer — e, antes de começar sua vida de 
missionário, queria ele resolver todos os proble-
mas de família, a fim de poder mais livremente 
seguir Nosso Senhor. 

O pedido não podia ser mais legítimo e razo-
ável. Acaso não manda o Decálogo honrar pai 
e mãe? Além disto, o sepultamento do proge-
nitor falecido era uma obrigação imposta pela 
Lei judaica.

Acima do amor ao pai, deve 
estar o amor a Deus
60 “Jesus respondeu: ‘Deixa que os mor-
tos enterrem os seus mortos; mas tu, vai 
anunciar o Reino de Deus’”. 

Jesus, entretanto, rejeita o pedido de seu dis-
cípulo, utilizando para isto uma expressão enig-
mática que não pode ser entendida em sentido 
literal. Com efeito, pergunta-se Santo Ambró-
sio: “Como podem, porém, os mortos enterrar 
os mortos se não se entender aqui duas mortes: 
uma da natureza e outra do pecado?”.18

Das palavras do Divino Mestre, Crisóstomo 
deduz que o pai havia falecido na infidelidade, 
isto é fora do amor a Deus e da prática da Lei.
Ademais, certamente “havia outros que podiam 
cumprir essa obrigação, o pai não ficaria por is-
so sem sepultura”.19 

Contudo, a resposta do Divino Mestre 
àquele discípulo ultrapassa de longe a situação 
concreta e permanece como uma valiosa lição 
para todos quantos foram, são e serão chama-
dos a segui-Lo ao longo da História. “Quan-
do Nosso Senhor Jesus Cristo destina os ho-
mens à pregação do Evangelho, não quer que 
se interponha desculpa alguma de piedade car-

Jesus não falou, nesta passagem, de pássaros físicos e visíveis,  
mas de espíritos imundos e iníquos que arrebatam a semente  

celeste e a levam longe
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nal ou temporal”, afirma San-
to Agostinho.20

Lembremo-nos, nesse sen-
tido, do ensinamento de San-
to Ambrósio: “A piedade pa-
ra com Deus deve estar acima 
do amor aos pais, aos quais re-
verenciamos porque nos gera-
ram. Mas Deus nos deu o ser 
quando ainda não existíamos, 
enquanto nossos pais foram 
apenas os Seus instrumentos 
para nossa entrada na vida”.21

Quando alguém ouve a voz 
de Jesus: “Vem e segue-Me”, 
deve considerar como “mun-
do dos mortos” tudo quanto fi-
cou para trás e não mais se in-
teressar pelos assuntos que an-
tes lhe preocupavam. E isto de 
uma forma radical, pois “quem 

deseja fazer-se discípulo do Senhor deve recu-
sar as obrigações humanas, inclusive quando 
pareçam razoáveis, se por causa delas se prote-
la, mesmo em ponto mínimo, a obediência devi-
da a Deus”.22 

Além do desapego total dos bens temporais e 
de um coração elevado à Jerusalém Celeste, Je-
sus exige do apóstolo a ruptura completa de to-
dos os laços que o vinculavam ao mundo.

Não voltar o olhar para o que abandonamos
61 “Um outro ainda Lhe disse: ‘Eu Te se-
guirei, Senhor, mas deixa-me primeiro 
despedir-me dos meus familiares’. 62 Je-
sus, porém, respondeu-lhe: ‘Quem põe 
a mão no arado e olha para trás, não es-
tá apto para o Reino de Deus’”.

Nosso Senhor serve-Se, neste terceiro epi-
sódio, de uma imagem extraordinariamente 
significativa naquela época. Um sulco sinuo-
so na terra dificulta tanto a semeadura quanto 
a colheita. Era preciso, portanto, aplicar muita 
atenção para traçar uma linha reta com o ara-
do. Por isso, o agricultor não podia ficar olhan-
do para trás.  

Da mesma maneira deve proceder quem 
lavra e semeia nesta terra pretendendo co-
lher frutos na eternidade: tem de estar com os 
olhos sempre postos no seu fim sobrenatural, 
sem desviá-los por nenhum motivo. O missio-
nário precisa renunciar completamente aos la-

1 FERNÁNDEZ TRUYOLS, 
SJ, Andrés. Vida de Nues-
tro Señor Jesucristo. 2.ed. Ma-
drid: BAC, 1954. p.388.

2 Para sublinhar a grande deter-
minação de ânimo de Nos-
so Senhor, a Vulgata serve-se 
da expressão “et ipse faciem 
suam firmavit — e Ele fir-
mou o seu rosto”. Trata-se de 
um hebraísmo que, segundo 
Maldonado, “alude metafori-
camente ao que o touro cos-
tuma fazer quando investe 
decidido contra alguém, co-
mo que encolhendo a cabe-
ça para aumentar a firmeza” 
(MALDONADO, SJ, Juan 

de. Comentarios a los cuatro 
Evangelios – II. Evangelios de 
San Marcos y San Lucas. Ma-
drid: BAC, 1956, p.523).

3 GOMÁ Y TOMÁS, Isidro. El 
Evangelio explicado. Barce-
lona: Casulleras, 1930, v.III, 
p.114.

4 Idem, ibidem.
5 FILLION, Louis-Claude. Vida 

de Nuestro Señor Jesucristo. 
Vida pública. Madrid: Rialp, 
s/d., v.II, p.317.

6 SAN AMBROSIO, Exposit. in 
Luc., apud MALDONADO, 
SJ, op. cit., p.528.

7 MALDONADO, SJ, op. cit., 
p.528.

8 SAN JUAN CRISÓSTO-
MO, apud SANTO TOMÁS 
DE AQUINO, Catena Au-
rea, v.IV,

9 SAN BEDA, apud SANTO 
TOMÁS DE AQUINO, Ca-
tena Aurea, v.IV.

10 Cf. TRUYOLS, op. cit., 
p.390-391.

11 FILLION, op. cit., p.319.
12 Idem, ibidem.
13 SAN CIRILO DE ALEJAN-

DRIA. Comentario al Evan-
gelio de Lucas, 57, apud 

"Virgem com o Menino Jesus" - 
Sainte-Chapelle, Paris (França)

Se o peso das nossas 
obrigações nos fizer 
cambalear, voltemos 
confiantes os olhos para 
Nossa Senhora, na certeza 
de que Ela nos protegerá e 
consolará
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Nesta terra, 
a verdadeira 
alegria está 
somente 
ao alcance 
daqueles que 
se dedicam 
por inteiro ao 
cumprimento 
da própria 
missão

ços que antes o prendiam ao pecado ou à tibie-
za e jamais olhar para trás, a fim de que, segun-
do adverte São Cipriano de Cartago “não nos 
aconteça de voltarmos ao demônio e ao mun-
do, aos quais renunciamos e dos quais nos liber-
tamos”.23 Pois, na expressão de São Nilo, “os re-
petidos olhares para aquilo que deixamos nos 
fazem voltar ao costume abandonado”.24

III – o segredo da 
verdadeIra felIcIdade

A Liturgia de hoje aplica-se com mais pro-
priedade às almas consagradas, convidadas pelo 
Divino Redentor a tudo abandonar para segui-
Lo. Mas os mesmos princípios, de radicalidade 
na entrega e devotamento íntegro aos encargos 
inerentes ao próprio estado de vida, são aplicá-
veis a todos os batizados, quer os escolhidos para 
o sacerdócio ou a vida religiosa, quer os chama-
dos a constituir família e exercer uma profissão.

Em qualquer desses casos, todos nós ouvimos 
em determinado momento, uma voz interior a 
nos dizer, com tom aveludado, mas imperioso: 
“Segue-Me”. Se aceitamos o divino convite, fi-
caremos, a partir desse instante, amorosamente 
“confiscados” por Jesus. Pois nossa vida Lhe per-
tence e nossa entrega a Ele deve ser total.

O demônio, criatura abjeta e invejosa da re-
compensa que nos está prometida, muitas ve-
zes se vê incapaz de demover as almas eleitas 
do caminho da santidade. Neste caso, ele as ten-

ODEN, Thomas C. e JUST 
Jr., Arthur A. La Biblia co-
mentada por los Padres de la 
Iglesia – Nuevo Testamento, 
San Lucas. Madrid: Ciudad 
Nueva, 2000, v.III, p.242.

14 TEOFILATO, apud SANTO 
TOMÁS DE AQUINO. Ca-
tena Aurea, v.IV.

15 Cf. SAN AMBROSIO, op. 
cit., p.528.

16 SAN CIRILO DE ALEJAN-
DRIA, Comentario al Evan-
gelio de Lucas, apud ODEN 
e JUST Jr., op. cit., p.242.

17 SAN AGUSTÍN. Comentarios 
de San Agustín a las lecturas 
litúrgicas. Valladolid: Estudio 
Agustiniano, 1985, p.1015.

18 SAN AMBROSIO, apud 
SANTO TOMÁS DE AQUI-
NO, Catena Aurea, v.IV.

19 Cf. SAN JUAN CRISÓSTO-
MO. Obras de San Juan Cri-
sóstomo. Homilías sobre el 
Evangelio de San Mateo (1-
45). Madrid: BAC, 2007, 
p.561.

20 SAN AGUSTÍN, op. cit., 
p.1015.

21 SAN AMBROSIO, apud 
SANTO TOMÁS DE AQUI-
NO, Catena Aurea, v.IV.

22 SAN BASILIO DE CESA-
REA, Sobre el bautismo, 1, 4, 
apud ODEN e JUST Jr., op. 
cit., p.242-243.

23 SAN CIPRIANO DE CAR-
TAGO, Exhortación al mar-
tirio, dirigido a Fortunato, 7, 
apud ODEN e JUST Jr., op. 
cit., p.243.

24 SAN NILO, EL MONJE, 
apud SANTO TOMÁS DE 
AQUINO, Catena Aurea, 
v.IV.

ta a praticar a virtude com moleza e a voltar fre-
quentemente as vistas para trás, procurando in-
cutir nessas almas a ilusão de que, assim proce-
dendo, para elas o fardo se tornará mais ligeiro 
e o sofrimento, menor.

Ora, Nosso Senhor não tolera a tibieza em 
seus seguidores. Quem vive em função do pró-
prio interesse, ou executa mal os labores na vi-
nha do Senhor, jamais conseguirá ser feliz. Nes-
ta terra, a verdadeira alegria está somente ao al-
cance daqueles que se dedicam por inteiro ao 
cumprimento da própria missão. 

Ao longo do caminho traçado pela Providên-
cia para cada um de nós, todos nos deparare-
mos com alegrias e consolações, mas também 
com momentos de tristeza e desolação, contin-
gência inevitável neste vale de lágrimas. Não es-
tranhemos quando eles cheguem e, nessas horas 
de sofrimento, esforcemo-nos especialmente 
em não olhar para trás, pois nas vias do discípu-
lo de Jesus, leve é o fardo de quem tudo entre-
gou, e pesado o daquele que optou pelas con-
cessões e meios-termos.

Se em determinada situação o peso das nos-
sas obrigações nos fizer cambalear, voltemos 
confiantes os olhos para Nossa Senhora, na cer-
teza de que Ela nos protegerá e consolará. E 
quando chegar, por fim, o dia de ingressarmos 
nas delícias eternas do Céu, compreenderemos 
o quanto Ela e Seu Divino Filho estão sempre 
ao lado de quem dedica sua vida a segui-Los de 
todo o coração.
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quela terça-feira, 12 de 
janeiro, parecia um dia 
comum em Port-au-
Prince. As pessoas acor-

davam e se preparavam para a labu-
ta diária. Estudantes reviam pela úl-
tima vez suas anotações antes dos 
exames escolares; mães preparavam 
o café da manhã para a família; tra-
balhadores se aprontavam para mais 
uma jornada. Nada indicava que uma 
catástrofe haveria de mudar o rumo 
dos acontecimentos...

Alguns segundos de tremor de 
terra foram suficientes para trans-
formar a vida de milhares de famí-
lias. Primeiramente, o espanto! O 

Reconstruir com Deus no  
centro pela salvação das almas

Mais do que reconstruir casas e edifícios ou socorrer materialmente os 
feridos e desabrigados, a Igreja tem procurado ajudar espiritualmente o 
povo haitiano, para que possa reerguer-se e reencontrar-se.

que estará acontecendo? Logo de-
pois, começa-se a constatar que 
uma calamidade impressionante fa-
zia ruir, de uma só vez, construções, 
planos, sonhos... e vidas! Onde es-
tarão meus filhos, meus pais, minha 
família? Será que ainda existem?...

Três milhões de haitianos foram 
vitimados pelo terremoto, mais de 
um milhão dos quais se viram lan-
çados de uma hora para outra nu-
ma situação de extrema penúria. Em 
plena tragédia, as instituições cató-
licas do Haiti e países vizinhos fo-
ram as primeiras a se mobilizar, pro-
videnciando o que era possível em 
matéria de socorro imediato.

A Cáritas entra em ação 
imediatamente

Para avaliar a dimensão do va-
loroso esforço despendido pelas 
organizações católicas, é necessá-
rio informar-se localmente. Nin-
guém melhor do que Dom Bernar-
dito Cleopas Auza, Núncio Apos-
tólico no país, e Dom Pierre-An-
dré Dumas, Bispo de Anse-à-Veau 
et Miragoâne e presidente da Cári-
tas haitiana, para fornecer um qua-
dro geral da situação. A equipe de 
missionários dos Arautos do Evan-
gelho, que esteve no Haiti no início 
de abril, foi paternal e afavelmente 
recebida por eles.

Pe. François Bandet, EP

A Igreja foi fortemente atingida pelo sismo. Somente em Port-au-Prince, desabaram 80 igrejas, entre as quais a 
catedral (foto da direita). Ao centro, Palácio Presidencial, dois meses e meio depois do terremoto



Junho 2010 · Flashes de Fátima      21

Como resumir em um artigo tudo 
o que soubemos? De início, deve-se 
registrar que no próprio dia do ter-
remoto, a Cáritas haitiana pôs-se a 
campo. Já no dia seguinte começa-
ram a chegar a Port-au-Prince cami-
nhões carregados de víveres e mate-
riais sanitários básicos enviados pe-
la Cáritas dominicana. A eles logo 
se somaram 18 caminhões com ar-
tigos de primeira necessidade reu-
nidos pela Catholic Charities, ramo 
norte-americano dessa confedera-
ção de associações católicas.

A Secours Catholique-Caritas 
France lançou imediatamente um 
apelo a seus habituais colaborado-
res, visando coletar 30 milhões de 
euros. Em cinco dias já havia arre-
cadado 1,4 milhão para as necessi-
dades mais urgentes. Nessa mesma 
semana, enviou a Port-au-Prince 
uma equipe de especialistas com a 
missão de organizar a distribuição 
das ajudas provenientes de diver-
sos países. Em poucos dias, equi-
pes de outros países chegaram ao 
Haiti a fim de prestar serviços de 
emergência nos locais onde havia 
necessitados para socorrer. 

Um apelo feito pela Cáritas In-
ternacional foi prontamente atendi-
do por 60 associações nacionais que 
compõem essa federação. “Pratica-

mente, não houve uma sequer que 
não tenha enviado contribuição. A 
Cáritas tem isto de particular: pen-
sar de modo especial no mais fraco, 
no mais vulnerável, porque o cora-
ção de Deus pulsa por todos os seus 
filhos, mas, sobretudo, pelos seus fi-
lhos sofredores” — declarou Dom 
Dumas.

É difícil imaginar a 
envergadura da tarefa

Perante a magnitude da destrui-
ção, muitas mentes foram assaltadas 
por ideias de desespero, e a situação 
agravou-se com as desordens e sa-
ques que se seguiram à tragédia. O 
terremoto destruíra o Palácio Presi-
dencial, o Palácio da Justiça e outros 
edifícios governamentais, tornando 
quase impossível a manutenção da 
ordem.

Essas difíceis condições não im-
pediram os voluntários de levar a 
cabo sua benemérita obra. A Cári-
tas do Haiti foi designada pela ONU 
para coordenar o acampamento de 
Pétionville, onde se abrigavam cer-
ca de 50 mil pessoas. Membros des-
sa associação católica provenientes 
de outros países colaboraram na dis-
tribuição de refeições e água potável 
em numerosos locais.

Por várias semanas, as equipes 
concentraram seus esforços nas áre-
as prioritárias, nas quais havia pre-
mentes necessidades: alimentos e 
água potável, instalações e produtos 
de higiene, atendimento ambulato-
rial aos feridos e doentes.

É difícil imaginar, à distância, 
o esforço que isto exigiu. “Traba-
lhar com as comunidades afetadas 
supõe fornecer, diariamente, re-
feições para 1,5 milhão de pesso-
as e transportar mais de 110 mil li-
tros de água potável a quatro cam-
pos de refugiados”, informava o bo-
letim de 9 de abril da Cáritas In-
ternacional (http://www.caritas.org/
newsroom). Não só isso, mas até es-
sa data, haviam sido também distri-

buídas tendas ou barracas a 100 mil 
desabrigados. 

Eram terríveis as condições sani-
tárias nos locais atingidos pelo ter-
remoto. Para prevenir riscos de epi-
demia, equipes da Cáritas encarre-
garam-se do fornecimento de água 
em cinco acampamentos, da cons-
trução de latrinas, fossas sépticas, 
locais para lavar as mãos e instala-
ções de banho. 

A necessidade urgente de dar as-
sistência médica à população levou 
a priorizar a reabertura do Hospital 
São Francisco de Sales e a instala-
ção de sete clínicas de campanha em 
Port-au-Prince e uma em Léogâne. 
Mais de 350 mil pessoas foram be-
neficiadas pelos programas de saú-
de executados pela Cáritas. Em três 
meses foram atendidas 48 mil con-
sultas médicas e distribuídos 10 mil 
kits de higiene pessoal.

Manifestar a solicitude 
de Deus por seu povo

Contudo, a Igreja fez pelo povo 
haitiano algo muito mais importan-
te do que fornecer uma mera ajuda 
material. 

Dom Dumas ressaltou que a 
Cáritas “não se limitou a distri-
buir alimentos, água e kits de hi-

Dom Pierre-André Dumas, Bispo 
de Anse-à-Veau et Miragoâne e 
presidente da Cáritas haitiana

Dom Bernardito Cleopas Auza,  
Núncio Apostólico no Haiti
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giene, nem a providenciar servi-
ços médicos e de enfermagem. Ela 
se ocupou também de problemas 
muito concretos no nível espiri-
tual, de dar apoio às pessoas, pa-
ra ajudá-las a se recompor após o 
sismo. Fez o mesmo trabalho que 
já realizava antes: ser uma presen-
ça da Igreja no meio do povo de 
Deus, para manifestar a solicitude 
de Deus, o coração palpitante de 
Deus por seu povo. Assim agindo, 
ela não faz senão traduzir a diaco-
nia maternal da Igreja em favor do 
povo de Deus”. 

Uma das primeiras preocupa-
ções foi organizar centros de apoio 
sócio-psicológico para as crianças 
dos acampamentos, proporcionan-
do-lhes distrações adequadas e, tan-
to quanto possível, um ambiente de 
normalidade. Empenho especial foi 
posto no difícil trabalho de recondu-
zir, às respectivas famílias, as crianças 
perdidas nos momentos de  confusão.

Parte do esforço foi direciona-
do na recuperação de um asilo pa-
ra idosos e pessoas deficientes, bem 
como no fornecimento de sementes, 
fertilizantes e ferramentas a mais de 
cinco mil pequenos produtores ru-
rais do sul do país. 

Olhar voltado para o futuro

A Igreja no Haiti foi fortemente 
atingida pelo violento abalo sísmico. 
Somente na capital, Port-au-Prin-
ce, desabaram 80 igrejas, entre elas 
a Catedral. Ocorreu o mesmo com o 
seminário maior, edifícios adminis-
trativos e locais de reuniões. 

Muito mais lamentáveis foram as 
perdas humanas: Dom Joseph Serge 
Miot, Arcebispo de Port-au-Prince, 
pereceu sob os escombros do prédio 
do Arcebispado. Além dele, perde-
ram a vida cinco sacerdotes, 56 re-
ligiosos e religiosas, e 14 seminaris-
tas. Os padres sobreviventes — mes-
mo tendo falta, com frequência, dos 
objetos litúrgicos mais essenciais — 
não deixaram de exercer seu minis-
tério.

Decorridos três meses da tragé-
dia, as atenções voltam-se para o 
futuro. “Entramos já na fase da re-
construção”, explicou o núncio Dom 
Auza. “Debate-se bastante sobre is-
so. Há coisas cuja realização estão, 
por ora, fora de nossa capacidade, 
mas assim mesmo precisamos ver 
quando e como começar a recons-
truir”. 

Esclareceu que, entretanto, en-
quanto não se conseguem os re-

cursos para iniciar as construções, 
a vida retoma seu curso numa fa-
se transitória: “Vamos pôr em fun-
cionamento o seminário, mas será 
um seminário de tendas... Vamos 
reabrir as escolas, mas serão esco-
las de tendas... Ainda não há recur-
sos para reconstruir. De 48 escolas 
existentes na região central de Port-
au-Prince, somente quatro restaram 
de pé. A enormidade dos proble-
mas nos leva a pensar em medidas 
de transição”.

Isto já está sendo posto em prá-
tica: cerca de duas dezenas de esco-
las provisórias já foram erguidas, e 
inúmeras instituições de ensino re-
tomaram suas atividades, mediante 
apoio.

Quanto à reconstrução dos edi-
fícios eclesiásticos, a Igreja no Haiti 
conta com a valiosa ajuda das orga-
nizações católicas alemãs, da Confe-
rência Episcopal dos Estados Uni-
dos e do Catholic Relief Services. 
“Isso nos alenta muito”, assegurou 
Dom Auza.

A reconstrução não pode se 
limitar aos aspectos materiais

Para Dom Dumas, a reconstru-
ção não pode limitar-se à reedifi-

A Cáritas não se limita a distribuir alimentos, água e kits de higiene, nem a providenciar serviços médicos, mas procura 
ser uma presença da Igreja no meio do povo de Deus, para manifestar o coração palpitante de Deus por seu povo

À esquerda, Dom Dumas com o autor desta reportagem; à direita, helicóptero da marinha italiana colabora  
com Cáritas para levar ajuda a zonas remotas
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cação de casas e à recuperação de 
obras estruturais, embora isso seja 
importante. “Sabemos que em tor-
no de 70% a 80% das infraestrutu-
ras foram atingidas no Haiti. Es-
tradas, igrejas, residências, bancos, 
supermercados, etc., foram destru-
ídos. É preciso reconstruir. Mas é 
necessário também ajudar as pes-
soas a construir as comunidades, a 
recuperar a dimensão do viver em 
conjunto, da cidadania, das virtu-
des cívicas; ajudá-las a reencontrar 
suas dimensões interiores. Para es-
ta finalidade, aqui está a Cáritas”.

A ênfase com que Dom Dumas se 
exprime manifesta a decisão da Cá-
ritas haitiana de empenhar-se nesse 
objetivo. “Devemos educar as pes-
soas nos valores espirituais e morais. 
Devemos educar os fiéis nesses va-
lores tradicionais: viver em conjun-
to, mantendo o respeito devido uns 
aos outros, com a convicção de que 
estamos de passagem nesta terra, 
com uma missão a cumprir. Ajudar 
o povo haitiano a reencontrar essas 
convicções capazes de aglutiná-lo e 
auxiliá-lo a reerguer-se. Não have-
rá reconstrução no Haiti se seu po-
vo não reencontrar sua alma, se es-
se povo não disser: ‘Nós queremos, 

nós participamos’, e se não se de-
cidir a tomar em mãos seu próprio 
destino”.

Respeitar os valores espirituais

Dom Pierre Dumas responde a 
uma última pergunta: a propósito de 
tudo isso, teria o senhor — na quali-
dade de cidadão haitiano e, sobretu-
do, de Bispo da Santa Igreja — uma 
mensagem a transmitir ao mundo 
católico? 

A resposta veio espontânea e ca-
lorosa: 

“Essa tragédia ensinou-me que, 
quando um povo suporta os sofri-
mentos de uma maneira não exclusi-
vamente fatalista, pode sair fortale-
cido e engrandecido. Esta é a men-
sagem que desejo enviar. Muitas ve-
zes, em nossa vida, há quem nos ofe-
reça paraísos artificiais, mundos ine-
xistentes. Há quem queira nos fazer 
acreditar na quimera de que, para 
ser feliz, é preciso afastar toda ideia 
de sofrimento. Ora, quando um po-
vo é ferido em sua alma, em seu co-
ração, em seu corpo e em seu espí-
rito, mas conserva a Fé no meio do 
infortúnio, esse povo pode tornar-se 
muito mais forte. Pode ele próprio 
ser uma mensagem para os outros 

povos. Pela sua maneira de resistir, 
de viver a caridade, de se unir sem 
vãs lamentações, ele pode afirmar 
que há outros valores pelos quais o 
ser humano existe. 

“Então, meu povo gostaria de co-
municar ao mundo esta mensagem. 
Não queremos uma construção fei-
ta de modernismos, de uma globa-
lização sem alma, sem coração. De-
sejamos uma reconstrução em cujo 
centro esteja a pessoa humana. Plei-
teamos uma reconstrução em que 
os valores espirituais sejam tomados 
em consideração, sejam respeitados. 
Não almejamos uma reconstrução 
feita para nós, em nosso lugar, mas 
sem nós, contrária aos nossos valo-
res, oposta à nossa Fé. Porque ao po-
vo haitiano, se algo ainda lhe resta, se 
algo nele ainda resiste, é sua Fé.

“Creio ter explicado bem o se-
guinte: as infraestruturas serão 
bem-vindas, mas é necessário haver 
pessoas para animá-las. E que sejam 
pessoas renovadas, que não mais 
podem viver como antes de 12 de ja-
neiro. Pessoas capazes de compre-
ender que, conservando seus valo-
res, devem aceitar a entrada da no-
vidade de Deus, de um mundo novo 
e de Céus novos”. 

“Quando um povo é ferido em sua alma, em seu coração, em seu corpo e em seu espírito, mas conserva a Fé  
no meio do infortúnio, esse povo pode tornar-se muito mais forte”.

Visita de Dom Dumas à aldeia de Baradères a fim de levar mantimentos e ajuda espiritual



Os doze frutos  
do Espírito Santo
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No cristão que se rege e governa sob o influxo do Espírito 
Santo, todas as obras são como que divinizadas e tornadas 
frutuosas.

alma inteiramente dó-
cil à moção do Espírito 
Santo torna-se forte co-
mo uma sequoia, florida 

como um ipê e generosa como a vi-
deira. Mas se, pelo contrário, deixa-
se dominar pelos impulsos da carne, 
se embrutece, se enfeia e se reduz à 
esterilidade.

Carne e espírito são realidades, 
em certo sentido, incompatíveis. “A 
concupiscência da carne corre ver-
tiginosa para o vício e se compraz 
nas delícias de um descanso rastei-
ro. Na concupiscência do espírito 
sucede o contrário: arde em desejos 
de consagrar-se por inteiro às coisas 
 espirituais”.1 

Assim, afirma Arrighini: “Planta 
admirável é, portanto, o cristão que 
se rege e governa sob o influxo do 
Espírito Santo: todas as suas obras 
são como que divinizadas e torna-
das frutuosas pelo mesmo divino 
Espírito”.2 Com efeito, comenta o 
padre Royo Marín: “Quando a al-
ma corresponde docilmente à mo-
ção interior do Espírito Santo, pro-
duz atos de excelente virtude, os 

quais podem comparar-se aos fru-
tos de uma árvore”.3 

É desses atos que trataremos no 
presente artigo. Procedem eles dos 
dons do Paráclito e das virtudes, e se 
diferenciam dos dons como o fruto 
difere da rama, e o efeito da causa.

Os doze principais frutos 
do Espírito Santo

Considerando os frutos do Es-
pírito Santo como sendo todos os 
atos últimos e deleitáveis das vir-
tudes e dos dons — ou, em  outras 
palavras, como todas as obras vir-
tuosas com que nos  comprazemos 
—, sua enumeração deveria ser 
 muito extensa. Entretanto, o 
 Apóstolo distingue apenas doze 
em sua Epístola aos Gálatas: “O 
fruto do espírito é a caridade, a 
alegria, a paz, a paciência, a longa-
nimidade, a bondade, a benignida-
de, a mansidão, a fidelidade, a mo-
déstia, a continência, a castidade” 
(Gl 5, 22-23).4 

A propósito, Santo Agostinho ex-
plica que São Paulo não tinha o intui-
to de dar o número exato desses dons, 

mas apenas mostrar o “gênero de coi-
sas” em que devemos buscá-los.5 

São Tomás, por sua vez, conside-
ra adequada essa enumeração pau-
lina, explicando que “todos os atos 
dos dons e das virtudes podem, com 
certa conveniência, ser reduzidos a 
esses frutos”.6 E classifica os frutos 
enumerados pelo Apóstolo confor-
me os diferentes modos pelos quais 
o Espírito Santo procede conosco. 

A mente humana, esclarece o 
Doutor Angélico, deve estar orde-
nada em si mesma, em relação ao 
que está ao seu lado e em relação ao 
que lhe é inferior. Os três primeiros 
frutos do Espírito Santo — carida-
de, alegria e paz — ordenam a alma 
em si mesma em relação ao bem, en-
quanto a paciência e longanimidade 
o fazem em relação ao mal. Bonda-
de, benignidade, mansidão e fidelida-
de a ordenam em relação aos outros; 
e modéstia, continência e castidade, 
em relação àquilo que lhe é inferior.

Caridade

A caridade — “sentimento pri-
mordial e raiz de todos os sentimen-

Flávio Roberto Lorenzato Fugiyama
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tos”, segundo São Tomás — é o pri-
meiro fruto do Espírito Santo. Ne-
la, o Paráclito dá-Se de forma toda 
particular “como em Sua própria se-
melhança”, uma vez que, no eterno 
e inefável convívio entre as três Pes-
soas da Santíssima Trindade, Ele é o 
Amor substancial do Pai para com o 
Filho, e do Filho para com Pai.7

Quando uma alma é cumulada 
pela seiva divina do Espírito de Ca-
ridade, o amor a arrebata e transfor-
ma por completo. Assim aconteceu 
com Santa Maria Madalena, a peca-
dora pública perdoada e restaurada 
a ponto de encabeçar a lista das vir-
gens invocadas na Ladainha de To-
dos os Santos.

Tocada por um amor corajoso, 
não hesitou ela em comprar os me-
lhores perfumes e, alheia ao respei-
to humano, lançar-se aos pés de Je-

sus, lavá-los com suas lágrimas e en-
xugá-los com seus cabelos. Foi uma 
manifestação de amor veemente, ex-
clusivo e — quase se diria — irre-
fletido, por não medir esforços nem 
calcular consequências. Bem po-
dem se aplicar a ela as palavras de 
São Francisco de Sales: “A medida 
de amar a Deus consiste em amá-
Lo sem medida”. Ou as de São Pe-
dro Julião Eymard: “O que é o amor 
senão o exagero?”.

Note-se, entretanto, que a carida-
de nem sempre vem acompanhada de 
consolações para a alma que a prati-
ca, pois, sendo uma virtude, reside na 
vontade, e não no sentimento. Assim, 
“não se trata necessariamente de um 
amor sentido, mas de um amor inten-
samente querido; e tanto mais queri-
do, nas almas fervorosas, quanto me-
nos sensível for”.8

A verdadeira prova da autentici-
dade da caridade é o fato de ela vir 
acompanhada de uma repulsa intei-
ra ao pecado, pois diz Santo Agos-
tinho: “Ficará demonstrado que 
amas o que é bom se vires em ti que 
odeias o que é mau”.9

Não podemos esquecer, por fim, 
um fundamental desdobramento 
deste fruto do Espírito Santo, ensi-
nado pelo próprio Cristo: “Amarás a 
teu próximo como a ti mesmo” (Mt 
22, 39). No dizer de Santo Agostinho, 
“o amor ao próximo é como o princí-
pio do amor a Deus”.10 E “não há de-
grau mais seguro para subir ao amor 
de Deus que a caridade do homem 
para com seus semelhantes”.11

Alegria 

Corolário do amor a Deus e ao 
próximo é a alegria, “pois quem 

Em sua epístola aos Gálatas, o Apóstolo enumera os doze frutos do Espírito Santo consagrados  
pela tradição da Igreja: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, 

fidelidade, modéstia, continência e castidade

“O Espírito Santo” - Vitral do Altar da Cátedra, Basílica de São Pedro, Vaticano
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ama se alegra por estar unido ao 
amado. Ora, a caridade tem sem-
pre presente a Deus, a quem ama, 
segundo o dizer da primeira Car-
ta de João: ‘Quem permanece 
no amor, permanece em Deus, e 
Deus nele’ (I Jo 4, 16). Portanto, 
a alegria é consequência da cari-
dade”.12 

Longe de se confundir com os go-
zos passageiros, provenientes de fri-
volidades ou de ações proibidas pe-
la Lei de Deus, que logo se trans-
formam em frustração, a alegria do 
Espírito Santo é toda sobrenatu-
ral e penetra até o fundo da alma. 
Por isso pôde São Paulo dizer: “Es-
tou cheio de consolação, transbordo 
de gozo em todas as nossas tribula-
ções” (II Cor 7, 4).

Paz

“Mas a perfeição da alegria é a 
paz”, afirma o Doutor Angélico.13 
E isto sob dois aspectos: “Primeiro, 
quanto ao repouso das perturbações 
exteriores, pois não pode desfrutar 
perfeitamente do bem amado o que 
é perturbado por outros nessa frui-
ção”.14 E, segundo, “no sentido que 
ela acalma a instabilidade dos dese-
jos, pois não goza da alegria perfei-
ta quem não se satisfaz com o objeto 
que o alegra”.15

Não há, pois, absolutamente na-
da que possa perturbar uma al-
ma abandonada à ação do Espíri-
to Santo, porque ela “têm consciên-
cia de estar na posse do único bem 
a que está apegada; sabe que pos-
sui a Deus; sabe-se amada por Ele 

‘até a loucura’, apesar de 
sua miséria e, por sua vez, 
também ama a Deus sem 
medida”.16

De fato, como a paz é 
procurada em nossos dias, 
e como parece escorregar 
de nossas mãos! Numa 
existência agitada e ruido-
sa, marcada a fundo pela 
violência e pelo pecado, 
tudo concorre para arran-
car-nos a paz interior. Co-
mo são atuais as palavras 
de Jeremias: “Exclamam 
‘Paz, paz!’ quando não há 
paz” (Jr 6, 14).

Paciência 

Depois de  considerar 
os frutos do Espírito San-
to que ordenam a men-
te para o bem, vejamos 
aqueles que a levam a 
atuar de forma corre-
ta perante a adversida-
de: a paciência e a longa-
nimidade. O primeiro nos 
torna inalteráveis ante os 
males iminentes; o segun-
do, imperturbáveis com 
a prolongada espera dos 

bens, dado que a privação destes já 
é um mal.17

Derivada da fortaleza, a virtu-
de da paciência “inclina a supor-
tar sem tristeza de espírito nem 
abatimento de coração os padeci-
mentos físicos e morais”.18 Segun-
do Santa Catarina de Sena, a pa-
ciência é a “rainha posta na torre 
da fortaleza, que vence sempre e 
nunca é vencida”.19 Assim aconte-
ceu com o justo Jó que, tendo per-
dido as riquezas, os filhos e a saú-
de, com a mesma atitude de alma 
 continuava glorificando seu Cria-
dor: “O Senhor deu, o Senhor ti-
rou:  bendito seja o nome do Se-
nhor!” (Jó 1, 21). 

Quando o Espírito Santo pro-
duz em nossas almas esse fruto, tor-
namo-nos conformes à vontade de 
Deus; almejamos imitar o exem-
plo de Jesus Cristo e de Maria San-
tíssima na Paixão; compenetramo-
nos da necessidade de reparar nos-
sos pecados, purificando-nos no ca-
dinho do sofrimento.

Longanimidade

Pela longanimidade, o Espírito 
Santo nos leva a aguardar com equa-
nimidade, sem queixas nem amargu-
ra, os bens que esperamos de Deus, 
do próximo e de nós mesmos. Não 
se trata de uma espera passiva e pre-
guiçosa, mas sim de uma manifesta-
ção de coragem que se estende no 
tempo, de uma dilatada esperança 
que nos faz fortes de alma nas de-
longas espirituais.

Frutos de longanimidade ve-
mos em abundância na vida de San-
ta Mônica, durante os muitos anos 
em que receava pela salvação eter-
na do filho Agostinho, transviado na 
imoralidade e na heresia. Sem nun-
ca esmorecer na confiança, rezava 
persistentemente pela sua conver-
são. Deus, comprazido em contem-
plar nessa mãe exemplar os frutos 
que Ele mesmo semeara, deu-lhe a 
honra sublime de ter o filho elevado 

Sem respeito humano e movida pelo amor, não 
duvidou Santa Maria Magdalena em se lançar 

aos pés de Jesus, lavá-los com suas lágrimas e 
enxugá-los com seus cabelos

Jesus perdoa a pecadora - Igreja de Saint Patrick, 
Roxbury (Estados Unidos)
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à condição de um dos grandes lumi-
nares da Santa Igreja.

Bondade 

Depois de bem disposta a mente 
em relação a si mesma, cumpre ajus-
tá-la em relação ao que lhe está ao 
redor: o próximo. Isto se dá, em pri-
meiro lugar, pela bondade, isto é, 
pela “vontade de agir bem”.20 

Por efeito de nossa união com 
Deus, somos compelidos pelo Espí-
rito Santificador a beneficiar os ou-
tros. Nossa alma como que se dila-
ta e expande, a ponto de nos conver-
ter, de certa forma, em amor. Pois, 
“como o carvão ou a barra de aço, 
em si mesmos negros e frios, se tor-
nam brilhantes e ardentes como o 
fogo, assim a alma imersa nesse bra-
seiro de amor que é o Espírito Santo 
se torna semelhante em todas as coi-
sas ao divino Espírito”.21

Jesus nos deixou registrado o pa-
radigma dessa bondade na parábo-
la do filho pródigo (cf. Lc 15, 11-32). 
Deus é o pai que espera ardente-
mente o retorno daqueles que d’Ele 
se afastaram pelo pecado e se en-
contram enlameados e impregna-
dos de mau odor. Fica ansioso, por 
assim dizer, de nos ver procurar um 
de seus ministros no misericordioso 
tribunal da Reconciliação, para nos 
perdoar, sarar nossas feridas espiri-
tuais e fortalecer-nos a fim de não 
reincidirmos nas mesmas faltas. 

Benignidade

O fruto da benignidade se distin-
gue ao da bondade por já ser, não só 
um querer, mas um praticar efetivo 
do bem. Aqui o carvão ou a barra de 
aço do exemplo anterior não apenas 
brilham e ardem, mas queimam e in-
flamam. Por isso “chamam-se benig-
nos aqueles a quem o ‘fogo bom’ do 
amor se inflama em favor do próxi-
mo”.22

Modelo desse amor que “se in-
flama em favor do próximo” foi São 
Vicente de Paulo. Pedia insistente-

mente a Deus que lhe des-
se um espírito benigno; e 
conseguiu, com a ajuda da 
graça, domar seu tempera-
mento seco e bilioso, tor-
nando-se cortês e afável. 
Transformou-se a ponto de 
se lhe tornar natural uma 
polidez de trato maravi-
lhosa, com palavras sem-
pre amáveis para todo tipo 
de pessoas.23

Mansidão 

Uma terceira disposi-
ção da mente ao ordenar-
se em relação ao próximo 
é a mansidão, pela qual re-
freamos a ira e suportamos 
com serenidade de espíri-
to os males infligidos pelos 
outros.

Santa Teresinha do Me-
nino Jesus nos dá belíssi-
mos exemplos de mansidão 
perante impulsos de irrita-
ção, ensinando-nos a prati-
car esta virtude na vida co-
tidiana. Eis um deles:

 Estando um dia as frei-
ras trabalhando na lavan-
deria conventual, constituída por 
grandes tanques comunitários, 
aconteceu de uma irmã, por fal-
ta de atenção, lançar sobre a Santa 
uma chuva de água com sabão. Co-
mo é natural, isso lhe provocou um 
ímpeto de indignação. Mas, acal-
mada pela brandura do Espírito 
Santo, logo se conteve, recorrendo 
ao piedoso subterfúgio de imaginar 
que o Menino Jesus estava brincan-
do com ela... esborrifando-lhe água 
e sabão. 

Fidelidade

Como último fruto de nosso bom 
relacionamento com o próximo, te-
mos a fidelidade, que nos faz “man-
ter a palavra dada, as obrigações 
assumidas, os contratos estipula-
dos”.24  

A fidelidade complementa a 
mansidão no sentido de que, se es-
ta nos leva a não prejudicar o pró-
ximo pela ira, aquela nos conduz a 
não fraudá-lo nem enganá-lo. Ora, 
“isso é a fé, tomada no sentido de 
fidelidade”, afirma São Tomás. “E 
se a tomarmos como fé em Deus, 
então o homem por ela se ordena 
ao que lhe é superior, ou seja, dis-
põe-se a submeter seu intelecto a 
Deus e, por consequência, tudo o 
que possui”. 25

Modéstia 

Por fim, após ordenar-se a men-
te em face do que lhe está em volta, 
cumpre fazê-lo quanto ao que lhe é 
inferior, e isto se dá em primeiro lu-
gar pela modéstia, “observando o co-
medimento em tudo o que diz e faz”.26

O paradigma da Bondade, Jesus no-lo deixou 
registrado na parábola do filho pródigo 

“O filho pródigo” - Catedral de Saint  
Martin, Colmar (França)
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1 JUAN CASIANO. Co-
laciones, 4, 11, apud 
EDWARDS, Mark J. 
La Bíblia comentada por 
los Padres de la Iglesia y 
otros autores de la época 
patrística: Nuevo Testa-
mento – Gálatas, Efesios, 
Filipenses. Madrid: Ciu-
dad Nueva, 2001, v.VIII, 
p.124.

2 ARRIGHINI, Angelico. 
Il Dio ignoto: lo Spirito 
Santo. Marietti: Torino-
Roma, 1937, p.402-403.

3 ROYO MARÍN, OP, An-
tonio. Teología de la per-
fección cristiana. 8.ed. 
Madrid: BAC, 1999, 
p.179.

4 No texto original da Epís-
tola, escrita em grego, 
são mencionados apenas 
nove Frutos do Espírito 
Santo. Entretanto a Vul-
gata Latina enumera os 
doze acima, já consagra-
dos pela Tradição (Cate-
cismo da Igreja Católica, 
n.1832).

5 Cf. SANTO 
 AGOSTINHO. Su-
per Epistolam ad Gl, 
c.5, vv.32-33. In: SÃO 
TOMÁS DE AQUINO, 
Suma Teológica, I-II, 
q.70, a.3, ad.4.

6 SÃO TOMÁS DE AQUI-
NO, Suma Teológica, I-
II, q.70, a.3, ad.4.

7 Cf. Idem, I-II, q.70, a.3.
8 Cf. RIAUD, Alexis. A 

ação do Espírito Santo 
na alma. Quadrante: São 
Paulo, 1998, p.91.

9 Cf. SAN  AGUSTÍN. Co-
mentarios a los Sal-
mos: gloria de la venida 
de Dios a juzgar, 96, 15, 
v.X. In: LASANTA, Pe-
dro Jesús e OLMO VE-
ROS, OSA, Rafael. Dic-
cionario doctrinal de San 
Agustín. Madrid: Edibe-
sa, 2003, p.29.

10 Cf. SAN  AGOSTÍN. De 
las costumbres de la Igle-
sia Católica, I, 27, 51. In: 
LASANTA e OLMO, 
OSA, op. cit., p.37.

11 Cf. Idem, I, 26, 48. 

Esta virtude mantém nossos 
olhos, lábios, risos, movimentos, en-
fim, toda a nossa pessoa, sem excluir 
nossos trajes, nos justos limites “que 
correspondem a seu estado, habili-
dade e fortuna”.27

Santo Agostinho recomenda 
particular cuidado com a modés-
tia exterior, que tanto pode edificar 
quanto escandalizar os que nos ro-
deiam.28 Note-se que a afirmação do 
Bispo de Hipona não deve ser inter-
pretada num sentido exclusivamente 
negativo. A modéstia exterior inclui 
também o dever positivo de revestir-
se das roupas, gestos e atitudes pró-
prias a edificar o próximo e dar gló-
ria a Deus.

Lê-se na vida de São Francisco de 
Assis um episódio que ilustra quan-
to o cumprimento desse dever pode 
produzir nas almas um efeito equi-
valente ou talvez maior que o de um 
sermão. Certa vez, ele convidou um 
frade, seu discípulo, a acompanhá-
lo: 

— Irmão, vamos fazer uma pre-
gação — disse-lhe. 

Após percorrerem a cidade em si-
lêncio, São Francisco retomou o ca-
minho do convento. Sem entender o 
que se passava, o frade perguntou: 

— Mas, meu pai, não disses-
tes que íamos fazer uma pregação? 

Aqui estamos de volta, e não profe-
rimos uma só palavra... E o sermão?

— Já o fizemos. Não percebes 
que a vista de dois religiosos andan-
do pelas ruas com estas vestimen-
tas e em atitude de recolhimento va-
le tanto quanto um sermão? — res-
pondeu o Santo.

Continência e Castidade

Também em relação ao que lhe é 
inferior — isto é, às paixões — or-
denam o homem a Continência e a 
Castidade.

Segundo São Tomás, elas se dis-
tinguem uma da outra “quer por-
que a castidade nos refreia em rela-
ção ao que é ilícito, e a continência 
ao que é lícito, quer porque a pes-
soa continente sofre as concupiscên-
cias, mas não se deixa arrastar por 
elas, enquanto o casto nem as sofre 
e muito menos as segue”.29

Com efeito, a alma que produz o 
fruto da castidade torna-se realmen-

“Não percebes que a vista de dois 
religiosos andando pelas ruas com 
estas vestimentas e em atitude de 
recolhimento vale tanto quanto um 
sermão?”

“São Francisco de Assis” - Basílica 
de Santa Catarina de Alexandria, 
Galatina (Itália)
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te angélica. Muito ao contrário dos 
tormentos interiores de agitação e 
ansiedade, nos quais vive quem se 
entrega às paixões desordenadas, o 
casto já antegoza o Céu na terra.

A continência, a seu lado, “robus-
tece a vontade para resistir às con-
cupiscências desordenadas muito 
veementes”;30 portanto, indica um 
freio, enquanto a pessoa abstém-se 
de obedecer às paixões.31 Ela, assim, 
prepara a alma para essa castidade, 
pois “os que fazem tudo quanto é 
permitido acabarão por fazer o que 
não é permitido”.32  

Espírito de Amor e 
intercessão de Maria 

Qual navio batido pelas ondas 
na procela, a alma sente neste vale 
de lágrimas os falaciosos atrativos 
da carne, convidando-a ao naufrá-
gio. Muito bem exprime São Paulo 
essa difícil situação: “Sinto, porém, 
nos meus membros outra lei, que lu-
ta contra a lei do meu espírito e me 
prende à lei do pecado, que está nos 
meus membros. Homem infeliz que 
sou! Quem me livrará deste corpo 
que me acarreta a morte?” (Rm 7, 
23-24).

Mas, aos olhos do bravo navegan-
te que, em vez de desanimar, ergue 
a vista à busca da salvação, sempre 

O Espírito de Amor vem sempre em 
socorro da nossa fraqueza, com 
Suas graças e dons, e ainda nos dá 
como medianeira e advogada Sua 
fidelíssima Esposa

“Anunciação” - Basílica Notre  
Dame de L'Epine (França)
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pírito de Vida me libertou, em Jesus 
Cristo, da lei do pecado e da morte. 
O que era impossível à lei, visto que 
a carne a tornava impotente, Deus o 
fez” (Rm 8, 2-3).

Dada a nossa natural insuficiên-
cia, agravada pelas consequências 
do pecado original, torna-se indis-
pensável o auxílio divino para com-
pletarmos a árdua corrida rumo à 
eterna bem-aventurança. E o Espíri-
to de Amor vem sempre em socor-
ro da nossa fraqueza, com suas gra-
ças e dons. Ele não cessa de inter-
ceder por nós “com gemidos inefá-
veis” (Rm 8, 26) e ainda nos dá co-
mo medianeira e advogada sua Fi-
delíssima Esposa. 

Saibamos recorrer sempre a Ela. 
Pois a poderosa intercessão de Ma-
ria Santíssima é a via mais segura 
para transformar graminhas estéreis 
em frondosas árvores carregadas de 
frutos. 
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Castanhal, Brasil – Arautos percorreram as comunidades da Paróquia Cristo Rei realizando palestras para os 
coordenadores do oratório com o intuito lhes estimular a vida de oração e a ação evangelizadora. (À esquerda, 

comunidade Rainha da Paz. À direita, Capela Nossa Senhora de Fátima) 

Águas Belas, Brasil – Já foi formado o quarto
grupo de oratório infantil em Águas Belas.
Todas as sexta-feiras, mais de 100 crianças

reúnem-se para rezar o terço.

Biritiba Mirim, Brasil – Durante a Santa Missa celebrada 
pelo Pe. José Luis de Zayas, EP, foi implantado o primeiro 

oratório infantil na Capela Santa Luzia.

Porto - Vindas de diversas paróquias da Diocese, inúmeras famílias, pertencentes ao Apostolado do Oratório do 
Imaculado Coração de Maria, reuniram-se, no âmbito da Missão 2010, na igreja do Amial para louvar 

a Rainha dos Corações.
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Oratórios 
em Ruanda

omo cooperador dos Arautos do 
Evangelho, em Ruanda, Emma-

nuel Batagata tem se dedicado espe-
cialmente a expandir o Apostolado 
do Oratório em seu país. Apesar das 
dificuldades e dos poucos recursos 
materiais, já são 350 famílias que par-
ticipam deste apostolado na Catedral 
e nas paróquias de Rango, Nyumba 
e Ngoma, na Diocese de Butare; nas 
paróquias de Muhondo e Shyorongi, 
na Diocese de Kigali. 

Em Rango, onde ele reside, for-
mou-se um coral de 25 meninas, que 
soleniza as celebrações. As viagens 
missionárias a outras regiões são fre-
quentes. Por onde passam, os coorde-
nadores difundem a devoção a Nossa 
Senhora e a oração do rosário, indi-
cando a todos o porto seguro da sal-
vação, no continente da esperança.

C

Byumba

Kigali
Gitarama

Butare

Kibuye

Pe. Leon celebra Missa para os membros do Apostolado 
do Oratório em Rango

Entrega de novos Oratórios na  
Paróquia de Muhondo

Uma das famílias  
que recebem o Oratório

Emmanuel Batagata com os membros do coro paroquial de Rango

Duas coordenadoras do 
Oratório em Rango
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Missão Mariana em Avaré - Brasil

om entusiasmo e profunda piedade, a cidade de Ava-
ré acolheu a Missão Mariana realizada durante 21 dias 

nas paróquias de São Benedito e São Pedro, e no Santuário 
Nossa Senhora das Dores. Foram visitadas 3.197 residên-
cias, 433 estabelecimentos comerciais, diversas escolas esta-
duais, hospitais, creches, asilos, o Paço Municipal e outros 
estabelecimentos públicos. No total, foram implantados 82 
novos oratórios do Imaculado Coração de Maria.

Na conclusão da Missão, o prefeito Rogélio Barcheti Ur-
rêa expressou o sentimento de todos, dizendo: “Queremos 
que Maria seja cada vez mais exaltada e querida. A próxima 
rua da cidade terá o nome de ‘Nossa Senhora de Fátima’, fa-
zendo justiça e tornando sempre presente a visita dos Arau-
tos do Evangelho, cuja dedicação transformou nossas vidas e 
proporcionou momentos inesquecíveis aos avareenses”.

C
Paróquia São Benedito

Paróquia São Pedro

Santuário N. Sra. das Dores

Guimarães – Em estreita colaboração com o pároco das igrejas de Polvoreira e Tabuadelo, Pe. Isac Araújo e Silva, 
os Arautos do Evangelho realizaram um intenso trabalho de evangelização, animando a Eucaristia, 

promovendo teatros e debates em uma semana catequética muito alegre e animada.
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Estados Unidos – Os cooperadores dos Arautos em 
Miami têm promovido, em várias paróquias, a devoção dos 

Primeiros Sábados. (Na foto, Pároquia do Bom Pastor)

Equador – A Missão Mariana em El Triunfo, Guayas, 
culminou com uma procissão presidida por Dom Antônio 

Arregui, Arcebispo de Guayaquil.

Missão em Nápoles
s Arautos da Itália realizaram, entre os dias 25 e 27 de abril, 
uma fervorosa Missão Mariana nas proximidades de Nápo-

les. Ela teve início na praça da Prefeitura de Casalnuovo di Na-
poli, onde o vice-prefeito, em nome de todos os cidadãos, reci-
tou o ato de consagração a Nossa Senhora (foto 1). Depois a ima-
gem foi conduzida em procissão (foto 3) até a igreja San Nico-
la di Bari, em Licignano di Napoli, onde se desenvolveu a Mis-
são. O intenso programa constou de visitas aos doentes, momen-
tos de oração em três escolas (foto 4), vigílias, catequese maria-
na, recitações do santo rosário e também uma Missa, onde o Bis-
po de Acerra, Dom Salvatore Giovanni Rinaldi, coroou a imagem 
de Nossa Senhora (foto 2).

No final desta tocante peregrinação (durante a qual foi come-
morado o 25º aniversário de ordenação sacerdotal do pároco, Pe. 
Michele Grosso), os fiéis acompanharam a imagem de Nossa Se-
nhora em uma procissão com velas e, como despedida, oferece-
ram uma homenagem com fogos de artifício.

O



Irmã Maria Teresa Ribeiro Matos, EP
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são luís gonzaga

“O Deus que me  

chama é Amor”

Altíssimo foi o grau de santidade por ele alcançado pela via da 
inocência. Nada de terreno o atraía, vivia em contemplação e todas as 
suas ações estavam em conformidade plena com os desígnios divinos.

— Então, o que faremos, Irmão 
Luís? — perguntou o Padre Provin-
cial, ao entrar no quarto do enfer-
mo. 

— Estamos a caminho, Padre.
— Para onde?
— Para o Céu... Se não impedi-

rem meus pecados, espero, pela mi-
sericórdia de Deus, ir para lá. 

Esta era a disposição de alma do 
jovem noviço da Companhia de Jesus, 
que interrompera seus estudos de Te-
ologia por força de uma grave doença 
e há três meses jazia prostrado no lei-
to. Oito dias antes, predissera que es-
tes seriam para ele os últimos. 

“Morrerei esta noite”

Já pela manhã, pediu o Viático, 
o qual só lhe foi trazido à tarde, por 
julgarem-no ainda com saúde. Pas-
sou o dia em atos de fé, petição e 
adoração. Os padres jesuítas não se 
consolavam por perder o santo ir-
mão, e tentavam persuadi-lo de que 
sua hora ainda não chegara. Ele, in-
flexível, respondia:

— Morrerei esta noite. Morrerei 
esta noite. 

Padres e noviços de todas as ca-
sas, tendo sabido da predição de sua 
morte, acorreram para despedir-se 
dele, encomendar-se às suas ora-
ções e pedir seus últimos conselhos. 
A doença minara-lhe a saúde do 
corpo, mas a alma a cada momento 
crescia em santidade. Assim, aten-
dia a todos com afeto, prometendo 
lembrar-se deles no Céu.

Tendo anoitecido e vendo o Pa-
dre Reitor que Luís ainda falava 
com facilidade, concluiu que não 
morreria nessa noite e deu ordem 
aos irmãos para se recolherem a 
dormir. Ficaram no quarto apenas 
dois sacerdotes para auxiliar o en-
fermo, além do seu confessor, São 
Roberto Belarmino. 

Luís não escondia sua profunda 
alegria. Ir para o Céu, unir-se defini-
tivamente com Deus: era o que mais 
almejara durante sua curta vida! 

Passado algum tempo, disse ao 
confessor: 

— Padre, podeis fazer a enco-
mendação.

O sacerdote logo a fez, com mui-
ta compenetração e devoção. Reco-
lhido, calmo e confiante, Luís aguar-
dava o momento supremo, o qual não 
tardou: por volta das vinte horas, com 
os olhos fixos no crucifixo que segura-
va em suas mãos, entrou serenamen-
te nas terríveis dores da agonia. Ne-
nhum gemido lhe saiu dos lábios, seu 
olhar não se desviou um instante se-
quer d’Aquele que tanto sofrera por 
nós na Cruz. Pronunciando o Santís-
simo Nome de Jesus, entregou sua al-
ma a Deus na mais inteira paz.

O perfeito pensa 
constantemente em Deus

Luís Gonzaga era dessas almas 
diletas, sobre as quais Deus derra-
ma graças e dons em superabundân-
cia para mantê-las na inocência. Altís-
simo foi o grau de santidade alcança-
do por ele nessa via. Nada de terreno 
o atraía, vivia em contemplação e to-
das as suas ações estavam em confor-
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No meio dos prazeres e honras da corte,  
o jovem Luís permaneceu ancorado  

no desejo de se fazer religioso

São Luís Gonzaga, aos 17 anos e meio de idade  
Óleo de autor desconhecido, da escola de Paulo Veronese
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omidade plena com os desíg-

nios divinos. 
Eis como o famoso domi-

nicano Padre Garrigou-La-
grange descreve uma alma 
nesse estado de perfeição:

“Depois da purificação 
passiva do espírito, os per-
feitos conhecem a Deus de 
uma maneira quase experi-
mental, não mais passagei-
ra, porém quase contínua. 
Não somente durante as 
horas da Missa, do Ofício 
Divino ou demais orações, 
mas também no meio das 
ocupações exteriores, sua 
alma permanece voltada 
para Deus. Por assim dizer, 
eles não perdem sua pre-
sença e guardam a união 
atual com Ele.

“Compreenderemos 
com facilidade a questão se 
a analisarmos em contra-
posição ao estado de alma 
do egoísta. Este pensa sem-
pre em si mesmo e, naturalmente, re-
fere tudo a si; entretém-se sem ces-
sar consigo mesmo sobre suas velei-
dades, suas tristezas, ou suas super-
ficiais alegrias; sua conversa íntima, 
por assim dizer, é incessante, mas 
vã, estéril e esterilizante para todos. 
O perfeito, ao contrário, em lugar de 
pensar em si, pensa constantemente 
em Deus, em Sua glória, na salvação 
das almas e, para isso, faz tudo con-
vergir para este objetivo, como por 
instinto. Sua conversa íntima não é 
consigo mesmo, mas com Deus”.1 

Vejamos alguns episódios da exis-
tência terrena, breve, mas pervadida 
de santidade, de São Luís Gonzaga, 
que refletem bem sua inocente alma.

Retidão desde a infância

Nasceu em 9 de março de 1568, 
no castelo de Castiglione, Itália. Foi 
o primeiro filho de Dom Fernando 
Gonzaga, Marquês de Castiglione e 
Príncipe do Sacro Império, e de Do-

na Marta Tana, dama da Rainha Isa-
bel de Valois.

Muito agradava à marquesa ver 
quão bem seu filho assimilava, des-
de pequeno, suas maternais instru-
ções de piedade. Seu pai, porém, se 
inquietava, pois temia que a devoção 
o desviasse da carreira das armas, à 
qual se destinavam os primogênitos.

Quando Luís tinha cinco anos de 
idade, o marquês recebeu ordem de 
partir para Túnis à frente de três mil 
homens da infantaria italiana e, de-
vendo passar em revista as tropas na 
cidade de Casalmaior, levou-o con-
sigo, para acostumá-lo ao sabor das 
armas. Passou o menino lá alguns 
meses e, na convivência com a sol-
dadesca, aprendeu algumas palavras 
indecorosas, as quais passou a repe-
tir, sem saber seu significado. 

De volta a Castiglione, foi repre-
endido por seu preceptor, e não ape-
nas nunca mais proferiu tais pala-
vras, mas manifestava grande enfa-

do quando ouvia alguém 
pronunciá-las. Muito se en-
vergonhou por essa falta e, 
quando já religioso, costu-
mava contá-la para “pro-
var” como fora mau desde 
criança.

Devoção a Maria e 
virtudes exemplares

Quando Luís fez nove 
anos de idade, Dom Fer-
nando o levou, juntamen-
te com seu irmão Rodolfo, 
para a corte do Grão-du-
que da Toscana. A Provi-
dência Divina utilizou es-
ses dois anos em que ele vi-
veu em Florença para fazê-
lo progredir nos caminhos 
da santidade. A leitura de 
um livro sobre os mistérios 
do Rosário fez desabrochar 
em sua alma a devoção a 
Maria Santíssima. Contri-
buiu também para tal a fer-
vorosa devoção a Nossa Se-

nhora da Anunciata, venerada nessa 
cidade. Tanto se lhe inflamou o cora-
ção pela Virgem que quis oferecer a 
Ela seu voto de virgindade.

As diversas virtudes já eram ro-
bustas em sua alma. Adquirira uma 
completa guarda dos sentidos, uma 
obediência total aos superiores, 
além de um profundo recolhimento 
de alma e elevação de espírito.

Deus rapidamente construía a bela 
catedral da alma de Luís, o qual, com 
a simplicidade de uma criança, deixa-
va-se conduzir pelo Pai celestial. Ten-
do passado para a corte de Mântua, 
não só conservou os hábitos de ora-
ção, mas sublimou-os pelas práticas 
de mortificação. Obrigado pelos mé-
dicos a seguir uma dieta alimentar, 
para curar-se de uma enfermidade, 
tomou tal gosto pela penitência que, 
ultrapassando as receitas indicadas, 
entregou-se aos mais rigorosos jejuns. 
Considerava ter feito uma lauta refei-
ção quando comia um ovo inteiro!



36      Flashes de Fátima · Junho 2010

S
er

gi
o 

H
ol

lm
an

n

O Cardeal Carlos 
Borromeu admirou-
se de ver como 
o pequeno Luís 
discorria sobre os 
temas da Religião 
e decidiu dar-lhe 
por primeira vez a 
Sagrada Eucaristia

“Primeira comunhão 
de São Luís Gonzaga” 
- Igreja dos Jesuítas, 
Paris 

Intensa vida sobrenatural

De volta ao solar paterno, foi 
cumulado de graças místicas extra-
ordinárias. Quando se punha a con-
siderar os atributos divinos, experi-
mentava uma tão grande consolação 
que derramava lágrimas suficien-
tes para empapar vários lenços. Al-
gumas vezes ficava tão arrebatado 
que perdia completamente os sen-
tidos exteriores. Sua mente estava 
toda posta no sobrenatural, e sobre 
as coisas de Deus versavam todas as 
suas palavras.

Em 1580, chegou a Castiglione o 
Cardeal Carlos Borromeu, Visitador 
Apostólico do Papa Gregório XIII. 
Muito se admirou o Cardeal por ver 
como aquele pequeno “anjo” discor-
ria sobre os temas da Religião. No fi-
nal de duas horas de conversa com 
ele, decidiu o Cardeal dar-lhe por 
primeira vez a Sagrada Eucaristia.

Aos treze anos de idade sentiu 
o chamado religioso. Por ser ain-
da muito jovem, nada comunicou a 
seus pais, mas redobrou suas auste-
ridades. Aboliu o uso da lareira em 
seu quarto; levantava-se de madru-
gada e, de joelhos, rezava durante 
longo tempo, mesmo durante os ri-
gores do inverno lombardo. 

Cada vez mais inquieto à vis-
ta dos progressos do filho na trilha 
da piedade, o Marquês de Castiglio-

ne decidiu, para distraí-lo, dirigir-se 
com toda a família para Madri e co-
locá-lo como pajem do filho do rei 
Felipe II. Luís, entretanto, com a al-
ma ancorada em Deus, permaneceu 
firme e resoluto em seus propósi-
tos, no meio dos prazeres e honras 
da corte.

Conquista da permissão paterna

“Para qual ordem religiosa sou 
chamado?” — perguntava-se o jo-
vem pajem. Optou pela Companhia 
de Jesus. Além da nobre função do 
ensino à qual esta se dedicava, mo-
tivou essa escolha o fato de os jesu-
ítas serem proibidos, pela regra, de 
ascender a qualquer cargo, salvo se 
por ordem direta do Papa. Assim, 
renunciaria para sempre não só às 
honras do mundo, mas também às 
eclesiásticas.

Gritos de cólera e ameaças de 
açoites foi a resposta do marquês ao 
pedido de seu filho para entregar-se 
a Deus, na Ordem fundada por San-
to Inácio. Usou de sua influência pa-
ra conseguir que algumas altas dig-
nidades eclesiásticas tentassem dis-
suadi-lo de sua vocação, ou ao me-
nos fazê-lo entrar por um caminho 
que conduzisse às possíveis honras 
do cardinalato. Não tiveram suces-
so maior que o das ondas furiosas do 
mar sobre a rocha. Pediu-lhe o pai, 

então, que esperasse a volta à Itália 
para decidir. Não podia se confor-
mar em perder aquele filho tão do-
tado, no qual pusera toda a esperan-
ça da principesca casa dos Gonzaga. 

Começou, então, um período de 
dois árduos anos de luta para con-
quistar a permissão paterna de aban-
donar tudo e seguir a Cristo. Foi a 
mais dura — e talvez a mais gloriosa 
— fase de sua vida. Essa luta encer-
rou-se com um episódio comovedor: 
certo dia o marquês, olhando pe-
lo buraco da fechadura do quarto de 
seu filho, viu-o ajoelhado e se flage-
lando. Só então dobrou-se e lhe deu 
a tão almejada autorização.

A alegria de entrar na 
casa do Senhor

“Que alegria quando me vieram 
dizer: vamos subir à casa do Senhor!” 
(Sl 121, 1). Chancelada pelo impe-
rador a renúncia pública a seus di-
reitos de filho primogênito, entrou 
Luís no noviciado da Companhia de 
Jesus, em Roma. Em todos os luga-
res por onde passou, o nobre religio-
so deixou atrás de si o suave aroma 
de suas virtudes. Despojou-se de tu-
do quanto podia lembrar sua anti-
ga condição, buscando para si as hu-
milhações e o último lugar. Chega-
va a enrubescer de vergonha ao ou-
vir elogios à nobreza de sua família. 
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“No entardecer da nossa vida, seremos julgados segundo o amor”. É para esse amor,  
em uma entrega total, que Deus nos chama desde a juventude.

“Morte de São Luís Gonzaga” - Museu da Santa Cova de Manresa (Espanha)
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Os noviços disputavam lugar a 
seu lado nas horas de recreação, pe-
lo prazer de participar de suas eleva-
das conversas. E consideravam seus 
objetos pessoais como verdadeiras 
relíquias. No estudo de Filosofia e 
Teologia, mostrou-se tão sábio que 
defendeu, com aplausos, uma tese 
diante de três Cardeais e outras au-
toridades.

Vendo seus superiores o valor da 
joia que tinham em mãos e, ao mes-
mo tempo, a fragilidade de sua saú-
de, multiplicaram os desvelos por 
ele. Recorreram em vão a uma mu-
dança de ares, na esperança de que 
lhe faria bem. À vista do insucesso 
dessa terapêutica, o Padre Reitor 
deu-lhe ordem de, por um determi-
nado período, não se deter em pen-
samentos elevados, pois talvez estes 
o estivessem prejudicando... 

Permitiu a Providência esse equí-
voco para fazer brilhar mais ainda 
as qualidades de alma daquele “an-
jo”. Dessa vez a obediência, por ele 
tão amada, custou-lhe grandes es-
forços: sair de seu constante estado 
de oração — confessou a um de seus 
companheiros — era um enorme 
tormento, pois, mal se distraía, seu 
pensamento voava para a considera-
ção dos mistérios divinos.

Vítima da caridade 

Em 1591, sua caridade para com 
o próximo encontrou 
uma ótima ocasião para 
expandir-se até o hero-
ísmo: atender as pobres 
vítimas da peste que as-
solava a Cidade Eter-
na. Não tardou, porém, 
em ser ele próprio con-
tagiado. 

Mas Deus, que deci-
dira colher tão cedo es-
te viçoso lírio, não quis 
levá-lo antes de ele es-
pargir seus últimos per-
fumes. Três meses de 
uma febre ardente, 

aceita com total abnegação, encer-
raram os 23 anos de sua permanên-
cia na Terra.

Seu confessor, São Roberto Be-
larmino, afirmou que São Luís tinha 
levado uma vida perfeita e fora con-
firmado em graça.2 Mais tarde, de-
clararia Santa Madalena de  Pazzi, 
a propósito de uma visão que tive-
ra da glória imensa da qual gozava 
no Céu este filho de Santo Inácio de 
Loyola: “Enquanto viveu, Luís man-
teve seu olhar sempre atento em di-
reção ao Verbo, e é por isso que ele 
é tão grande. [...] Oh! Quanto ele 
amou na terra! É por isso que hoje 
no Céu possui Deus numa soberana 
plenitude de amor”.3 

Luís Gonzaga foi beatificado por 
Paulo V, em 1605, e canonizado a 
13 de dezembro de 1726, por Ben-
to XIII, quem o declarou padroeiro 
da juventude.

Modelo de santidade no amor

“No entardecer de nossa vida, se-
remos julgados segundo o amor”.4 É 
para esse amor, em uma entrega to-
tal, que Deus nos chama desde a ju-
ventude, tal qual o fez ao moço rico 
do Evangelho: “Vem e segue-Me!” 
(Mt 19, 21).

Que a juventude atual — tão ca-
rente de modelos a seguir e tão con-
fundida acerca do amor — não to-
me a atitude do moço rico, entris-

tecendo-se por ter de desapegar-se 
das coisas do mundo, mas reencon-
tre o exemplo de seu patrono, São 
Luís Gonzaga. A isso a incentivou o 
saudoso Papa João Paulo II, dirigin-
do-se aos jovens de Mântua:

“São Luís é sem dúvida um san-
to a ser redescoberto em sua alta es-
tatura cristã. É um modelo indicado 
também à juventude de nosso tem-
po, um mestre de perfeição e um ex-
perimentado guia no caminho da 
santidade. ‘O Deus que me chama é 
Amor, como posso circunscrever este 
amor, quando para isto seria peque-
no demais o mundo inteiro?’— lê-se 
em uma de suas anotações”.5 

1 GARRIGOU-LAGRANGE, OP, 
Réginald. Les trois ages de la vie in-
térieure. 7.ed. Paris: Les éditions du 
Cerf, 1951, v.II, p.555-556.

2 Cf. CEPARI, Pe. Virgilio. Vida de 
São Luís Gonzaga. Roma: Officina 
Poligrafica, 1910, p.37.

3 GUÉRANGER, Prosper. L’an-
née liturgique. 14.ed. Tours: Alfred 
Mame et fils, 1922, v.III, p.253.

4 SAN JUAN DE LA CRUZ. Avisos y 
sentencias, n.57. Burgos: Biblioteca 
Mística Carmelitana, 1931, v.XIII, 
p.238.

5 Homilia em Castiglione, por ocasião 
do IV centenário da morte do san-
to, 22/6/1991.
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a PalaVra Dos Pastores

Por onde passou Bento XVI em Portugal, 
sempre foi recebido com amor, veneração 
e ternura. Sinal disto foram os discursos de 
acolhida proferidos pelos bispos portugueses 
nas cidades em que esteve. 

nosso coração rejubila, o 
meu e o de toda a Igreja de 
Lisboa, com a presença de 

Vossa Santidade no meio de nós. 
É certo que vivemos sempre a nos-
sa fé em comunhão convosco por-
que queremos viver, cada vez mais 
profundamente, a catolicidade da 
Igreja e porque, como certamen-
te sabeis, o nosso Povo sempre teve 

um grande amor ao Papa, manifes-
tado mesmo nas épocas mais con-
turbadas da nossa História. Mas a 
vossa presença física é uma graça 
muito especial: poder ver-vos e sau-
dar-vos, porventura cruzar o vos-
so olhar que nos comunica a bon-
dade do Pastor, poder rezar con-
vosco, ouvir a vossa palavra que nos 
convida sempre a abrir a inteligên-

cia e o coração à profundidade e à 
beleza do mistério. Tenha a certeza, 
Santíssimo Padre, a vossa presença 
é um convite a aprofundar e a tor-
nar mais radical a nossa fidelidade. 
Todos nós, mas sobretudo os nos-
sos jovens precisam, além da clare-
za das palavras, de testemunhas vi-
vas da fé, aquelas em que toda a vi-
da se torna palavra. 

D. José Policarpo
Cardeal Patriarca de Lisboa

Em nome da arquidiocese de Lisboa, e de todo o povo português, 
o Cardeal Patriarca reitera o grande amor ao Papa e a comunhão 
desta nação com ele, ainda que nos momentos históricos mais 
conturbados.
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Na aventura da missão, 
o ritmo da fé 

Estamos reunidos num dos locais 
mais belos da nossa Cidade, em que 
esta se debruça sobre o Rio que a 
atrai para o Oceano infinito. Os ha-
bitantes de Lisboa nascem e mor-
rem envolvidos por esta beleza e 
atraídos pelo infinito. Habituaram-
se a estar sempre dispostos a partir. 
E partiram à procura de novos mun-
dos, dinamizados pela urgência mis-
sionária do anúncio. E ainda hoje 
continuam a partir, religiosos e re-
ligiosas, jovens e famílias inteiras, a 
experimentar a aventura da missão e 
a aprenderem nela o verdadeiro rit-
mo da sua fé. 

Ponto de partida, este Rio é tam-
bém uma porta de entrada e ensinou-
nos a acolher quem chega. E chegam 
muitos, turistas que nos visitam, emi-
grantes à procura de um país de aco-
lhimento. Recebemo-los como ir-
mãos, com aquele amor que sempre 

identificou os cristãos. Muitos dos 
que chegam não são cristãos, prati-
cam outras religiões. Também os aco-
lhemos com amor, aprendemos a res-
peitar a sua fé, a conviver no diálogo 
e a descobrir valores que temos em 
comum. A maioria católica não tira 
o lugar a ninguém. A Igreja de Lis-
boa tem como Padroeiro São Vicen-
te, Diácono e Mártir. Era Santo de 
grande devoção das comunidades de 
cristãos moçárabes, a Igreja que sub-
sistiu durante o longo período de do-
mínio muçulmano. E já então a con-
vivência era apanágio dos habitantes 
de Lisboa. Com a reconquista cris-
tã da Cidade estas comunidades, ex-
teriormente confundidas com o res-
to da população, passaram um perío-
do difícil. O nosso primeiro Rei deu-
lhes um sinal de apoio e compreen-
são: mandou vir as Relíquias do San-
to Mártir de Saragoça, que fica assim 
ligado à Igreja de Lisboa, ensinando-
a a servir na diaconia do amor, infun-

dindo-lhe coragem para sofrer quan-
do a fidelidade o exigir. 

Relíquia de São Vicente, símbolo 
do nosso desejo de servir

Por isso, entrego a Vossa Santida-
de uma Relíquia autêntica de São Vi-
cente. Ela quer significar, Santíssi-
mo Padre, o nosso desejo de servir, a 
nossa determinação de  sermos fiéis, 
custe o que custar, a nossa alegria de 
estarmos em comunhão com toda a 
nossa Cidade, também ela protegida 
por São Vicente, cujos símbolos es-
tão gravados nas suas armas. 

Santo Padre, obrigado por ter 
vindo. Confirme-nos na fé, comuni-
que-nos a Vossa coragem de sofrer 
com serenidade, partilhe connosco a 
paixão da verdade. 

Maria Santíssima, o outro grande 
amor dos portugueses, porque ama 
a Igreja, ensina-nos a ser Igreja, por-
que é nossa Mãe conduz-nos à inti-
midade do seu Filho Jesus Cristo. 

com imensa alegria e profun-
da emoção que, como bispo 
de Leiria-Fátima, dou as bo-

as vindas a tão ilustre e amado peregri-
no, o nosso Papa Bento XVI. Saúdo-o 
e agradeço-lhe, de todo o coração, em 
nome pessoal e de todo este povo aqui 
reunido, em multidão, no Santuário 
de Fátima, como num cenáculo a céu 
aberto, onde pulsa o coração materno 
de Portugal. Bem vindo, Santo Padre! 

Muito obrigado por 
confirmar-nos na fé

Muito obrigado porque quis vi-
sitar este Santuário tão querido ao 
nosso povo e ao mundo católico, 
onde, no dizer de Vossa Santida-
de, “Maria ergueu a sua cátedra pa-
ra ensinar aos pequenos videntes e 
às multidões as verdades eternas e a 
arte de orar, crer e amar” e nos “pe-
de o abandono, cheio de confiança, 

nas mãos do Amor que sustenta o 
mundo”. 

Muito obrigado pela oferta da 
Rosa de Ouro com que quis distin-
guir o nosso Santuário, sinal do seu 
particular afecto. 

Muito obrigado por nos pro-
porcionar esta extraordinária  
experiência de beleza da comunhão 
que constitui a Igreja unida à volta 
do seu Pastor universal. 

 D. António Marto
Bispo de Leiria-Fátima

No dia do décimo aniversário da beatificação dos pastorinhos 
e no centésimo do nascimento de Jacinta, o Papa Bento XVI foi 
recebido com um discurso cheio de gratidão, na sua visita ao 
Santuário de Fátima.
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do Santo Padre e pelos seus sofri-
mentos. 

Palavra que ilumina a 
mente e fala ao coração

Neste momento quero também 
assegurar-lhe, Santo Padre, a pro-
funda comunhão e o sincero afec-
to de todo o nosso povo católico 
pela sua pessoa e pelo seu minis-
tério na Igreja e na humanidade. 

Conte com a nossa oração, a nos-
sa docilidade na fé e o nosso afec-
to filial. 

Dispomo-nos a escutar a sua pala-
vra que ilumina a mente e fala ao cora-
ção, que confirma na fé e conforta no 
amor, que é portadora de esperança.

Que o Senhor, por intercessão 
de Nossa Senhora de Fátima, lhe dê 
força, coragem e fecundidade no seu 
ministério apostólico. 

D. Manuel Clemente
Bispo do Porto

A presença do Santo Padre na “Cidade da Virgem” foi ocasião 
para D. Manuel acolher com redobrado acatamento a exortação 
de Bento XVI a levar por diante o anúncio evangélico e a 
necessidade de convertermos sempre mais.

Muito obrigado, por fim e de 
modo especial, porque vem confir-
mar-nos na fé, de acordo com o seu 
ministério de Sucessor de Pedro. 

A sua peregrinação ocorre, por 
feliz coincidência, no décimo ani-
versário da beatificação dos pasto-
rinhos e no centésimo do nascimen-
to da pequena Jacinta. São conhe-
cidos o carinho, a oração e os sacri-
fícios dos pastorinhos pela pessoa 

com todo o reconhecimento 
e a máxima alegria que Vos 
recebemos nesta bela e ve-

tusta cidade do Porto, a “Cidade da 
Virgem”, que, também por esta de-
signação, se dispõe a acolher a pala-
vra que nos trazeis e a confirmação 
que nos proporcionais. 

Muitos lembrarão jubilosamente 
a inolvidável presença aqui do Vos-
so Predecessor, o Papa João Paulo II, 
de tão grata memória, em Maio de 
1982. E todos nos alegramos por Vos 
vermos e ouvirmos hoje, na actual  
realização do mesmo ministério. 

Deixai-me dizer-Vos, Santo Pa-
dre, em nome próprio e de todos 
os circunstantes, que vos estima-
mos e admiramos muito, e, se pos-
sível, ainda mais agora, no culminar 
da Vossa presença em Portugal, to-
do ele “Terra de Santa Maria”. 

Necessidade e urgência 
do anúncio evangélico

Na Diocese do Porto — como em 
todas as Igrejas de Portugal — pro-
curamos incrementar e levar por 

diante a missão evangelizadora, não 
como se fosse vocação específica de 
alguns, mas como realmente é, atri-
buição geral de todos e de cada um 
dos baptizados em Cristo, por isso 
mesmo profetas do seu Reino. 

Atitude esta que hoje se torna par-
ticularmente necessária e da maior 
urgência. Nas famílias, nas escolas, 
na economia e na sociedade em ge-
ral, há muitas solicitações — por ve-
zes dramáticas solicitações — da pre-
sença e da caridade dos cristãos. 

Têm sido notáveis e muito esti-
mulantes a clarividência e a deter-
minação com que Vossa Santida-
de tem desempenhado o ministé-
rio petrino, exortando-nos a levar 
por diante o anúncio evangélico, 
não iludindo, aliás, a necessidade 
de nos convertemos sempre mais, 
para que tal seja possível. Estai cer-
to, Santo Padre, de que acolhemos 
o vosso apelo, dispondo-nos a cor-
responder-lhe com redobrado aca-
tamento. 

A feliz ocorrência de celebrar-
mos a festa litúrgica de São Matias, 

recorda-nos que nunca é tarde para 
nos agregarmos às lides apostólicas 
e de que havemos de ser como ele, 
testemunhas do Ressuscitado. Isso 
mesmo queremos ser e disso mes-
mo precisa o mundo, para que os si-
nais de vida e de esperança sempre 
se sobreponham às dificuldades e 
decepções que a actualidade social 
e económica, acompanhadas pela 
grande indefinição cultural, tantas 
vezes trazem. 

Vossa presença nos traz conforto

A Vossa presença e a Vossa pa-
lavra, Santo Padre, trazem-nos con-
forto, alegria e ânimo. Por tudo 
agradecemos a Deus o dom da Vos-
sa vida e o grande acerto do Vosso 
exercício ministerial, a bem da Igre-
ja e do mundo. 

No coração desta cidade, pulsará 
agora o coração eucarístico de Cristo, 
vida a todos oferecida. Como Pedro, 
sois Vós agora o primeiro a amá-Lo e 
a confessá-Lo. Assim nos reforçareis a 
todos, no mesmo afecto e missão. 

Obrigado, Santo Padre! 
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Com o Papa em Roma e 
pelos caminhos do mundo

Por ocasião do quinto aniversário 
da eleição do atual Pontífice, em 19 
de abril, a Livraria Editora Vaticana 
lançou o livro Bento XVI Urbi et Or-
bi — Com o Papa em Roma e pelos 
caminhos do mundo. Elaborada pe-
lo secretário pessoal de Sua Santida-
de, Mons. Georg Gänswein, a obra 
é fartamente ilustrada com fotogra-
fias das atividades de Bento XVI na 
Cidade Eterna e das viagens apostó-
licas realizadas ao longo desses cin-
co anos.

Segundo notícia da agência AN-
SA, Mons. Gänswein explica na in-
trodução do livro que o Papa gosta-
ria de “anunciar o Deus feito carne 
Urbi et Orbi, aos pequenos e gran-
des, a quem tem poder e a quem não 
tem, dentro e fora da Igreja, a quem 
agradar ou nem isso”. 

Recorde de batizados em Hong 
Kong por ocasião da Páscoa

Na Vigília Pascal deste ano, 3 
mil adultos receberam o Batismo 
na Igreja de Hong Kong. Um nú-
mero recorde, pois, segundo notí-
cia da Rádio Vaticano, a média dos 
anos anteriores variava entre 1.500 
e 2.000.

Em carta aos fiéis, por ocasião 
da Páscoa, o Bispo de Hong Kong, 
Dom John Tong Hon, pediu que to-
dos os diocesanos fossem cada vez 
mais missionários. “A missão de le-
var os outros a conhecer Jesus é o 
compromisso cristão mais importan-
te”, escreveu.

Dom Tong Hon manifestou tam-
bém seu agradecimento pelo dedi-
cado trabalho de 580 catequistas 
que preparam os catecúmenos du-
rante o ano. “Eles sacrificam o pró-
prio tempo e gastam as suas ener-
gias para difundir a Fé. Admiro seu 
esforço” — declarou.

Fr
an

ço
is

 B
ou

la
y

Cardeal Bertone participa de 
procissão bicentenária no Chile

O Secretário de Estado do Vati-
cano, Cardeal Tarcisio Bertone, en-
cabeçou, em 11 de abril, a bicente-
nária festa chilena do Quasimodo, 
da qual participaram quase dois mil 
camponeses montados a cavalo. “As-
sisti a uma comovedora proclama-
ção da presença real de Cristo no 
Sacramento da Eucaristia, feita com 
cantos e orações”, declarou à agên-
cia ANSA.

Essa popular manifestação de Fé 
surgiu há mais de 200 anos, quan-
do camponeses montados a cavalo 
protegiam contra bandidos e assal-
tantes os sacerdotes que iam levar a 
Sagrada Eucaristia aos enfermos e 
idosos impossibilitados de compa-
recer à igreja no Domingo de Pás-
coa. 

Atualmente, a festa inicia-se com 
a celebração da Missa, após a qual 
parte a procissão, acompanhada por 
fiéis a cavalo, em bicicletas, automó-
veis e até patins. Neste ano, o Car-

deal Bertone ministrou a Sagrada 
Comunhão a vários enfermos, na ci-
dade de Colina. Assinalou, na oca-
sião, que a Igreja “manifesta sua 
predileção pelos doentes”, visitan-
do-os em seus lares e levando-lhes 
Jesus Sacramentado.

Biblioteca Vaticana digitaliza 
80 mil manuscritos

Segundo informação de L’Osser-
vatore Romano, os cerca de 80 mil 
manuscritos religiosos da Bibliote-
ca Apostólica Vaticana estão sen-
do digitalizados para serem dispo-
nibilizados na internet. Trata-se de 
um grandioso projeto que consis-
te em fotografar 40 milhões de pá-
ginas, todas em alta definição. Um 
trabalho que poderá demorar dez 
anos para ser concluído. Informa a 
agência ANSA que as imagens se-
rão convertidas em Flexible Ima-
ge Transport System, formato elabo-
rado pela Nasa e usado para a con-
servação de dados de missões espa-
ciais. 

Reestruturada e ampliada em 
1475 pelo Papa Sisto IV, a Biblioteca 
Apostólica Vaticana conserva atual-
mente um inapreciável patrimônio 
histórico composto de cerca de 150 
mil volumes manuscritos, 1 milhão 
de livros impressos, além de 370mil 
objetos diversos: gravuras, moedas, 
medalhas, etc.

Centenário do Beato Miguel Rua

A Família Salesiana celebrou a 6 
de abril o centenário da morte do 
primeiro sucessor de Dom Bosco, o 
Pe. Miguel Rua. Seguindo fielmente 
os passos do fundador, ele garantiu 
a continuidade e promoveu o desen-
volvimento da Congregação — res-
salta o Reitor-Mor, Pe. Pascual Chá-
vez Villanueva.

O Bem-aventurado Miguel Rua 
foi um dos primeiros jovens a fazer a 
profissão religiosa na Congregação 
Salesiana. Quando assumiu sua di-
reção, em 1888, ela possuía 700 reli-
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giosos; quando morreu, em 1910, já 
eram quatro mil, espalhados por di-
versos países.

Os eventos comemorativos en-
cerrarão em Novembro “com a ce-
lebração de um Encontro em todas 
as Inspetorias, Visitadorias e Dele-
gações sobre a figura do Padre Rua, 
para os irmãos e a Família Salesia-
na”, informa a ANSA.

Vaticano disponibiliza textos 
fundamentais em chinês

Já se encontra disponível na pá-
gina web do Vaticano (www.vatican.
va) o Código de Direito Canônico 
em idioma chinês.

Desde 1 de janeiro, Solenidade 
de Maria Mãe de Deus, o mesmo si-
te disponibiliza também a Bíblia na 
língua mais falada do mundo; e al-
gum tempo depois, em 19 de mar-

ço, festividade de São José, acres-
centou ao seu conteúdo o Catecis-
mo da Igreja Católica nesse mesmo 
idioma.

Está previsto concluir nos pró-
ximos meses a inclusão dos docu-
mentos do Concílio Vaticano II em 
chinês. Atualmente estão disponí-
veis as constituições Dei Verbum 
e Gaudium et spes, as declarações 
Nostra Ætate e Dignitatis Humanæ 
e os decretos Ad gentes e Christus 
Dominus.

A Igreja diante da independência 
da América Espanhola”

A Igreja Católica diante da In-
dependência da América Espanho-
la foi o tema do Congresso Históri-
co Internacional, realizado de 19 a 
22 Abril no Ateneu Pontifício Regi-
na Apostolorum, de Roma. 

Sob o patrocínio do Pontifí-
cio Conselho para a Cultura e da 
Pontifícia Comissão para a Amé-
rica Latina, o evento contou com 
a participação de mais de 50 pes-
quisadores (historiadores, juris-
tas, filósofos e teólogos) de doze 
países.

Segundo informe da Rádio Va-
ticano, o Congresso foi organiza-
do tendo em vista três convicções: 
um estudo internacional pode enri-
quecer o conhecimento histórico do 
processo das independências hispa-
no-americanas; a universalidade da 
Igreja exige que o estudo da sua His-
tória seja enfrentado sempre com 
uma perspectiva aberta à realidade 
universal; a Igreja não pode ser es-
quecida na comemoração do bicen-
tenário do início da independência 
das nações hispano-americanas.

João Paulo II, ponto de referência  
para a humanidade

ealizou-se, de 14 a 17 de Abril, na Universida-
de Católica de Murcia, Espanha, o “Congresso 

Mundial Universitário João Paulo II, o Grande”, presi-
dido pelo Cardeal Antonio Cañiza-
res, Prefeito da Congregação para o 
Culto Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos. 

Dezessete Cardeais e diversas 
personalidades do mundo univer-
sitário debateram durante esses 
dias sobre os aspectos mais salien-
tes da figura do Servo de Deus. 
“Cada um dos diferentes aspec-
tos de seu Pontificado reflete sem 
dúvida sua grandeza”, observou 
o Cardeal Zenon Grocholewski, 
Prefeito da Congregação para a 
Educação Católica. 

O Prefeito da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada e 

as Sociedades de Vida Apostólica, Cardeal Franc Ro-
dé, analisou a “profunda estima e  compreensão” des-
se Papa para com a vida consagrada. E o Presidente 

do Pontifício Conselho para os Lei-
gos, Cardeal Stanisław Ryłko afir-
mou: “João Paulo II foi ponto de 
referência para uma humanidade 
desorientada por um dramático re-
lativismo em matéria de valores e 
verdades”. 

Em declarações à agência 
Gaudium Press após o encerra-
mento do Encontro, o Carde-
al Cañizares resumiu: “Pudemos 
conhecer melhor o Papa João 
Paulo II. Pudemos adentrar mais 
profundamente no seu pensa-
mento e no seu coração. Por isso 
tudo, o Congresso foi um presen-
te de Deus”.

R
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Bispos americanos lançam 
site para promover vocações

A Conferência dos Bispos Ca-
tólicos dos Estados Unidos inau-
gurou em 25 de abril o site http://
www.foryourvocation.org, dedica-
do a estimular e orientar as voca-
ções religiosas. Dois são seus ob-
jetivos: ajudar as pessoas a ouvir e 

responder ao chamado de Deus ao 
sacerdócio ou à vida consagrada; 
e educar os católicos a respeito da 
importância do encorajamento às 
pessoas, através da oração e de ati-
vidades de promoção vocacional.

O novo site é uma resposta ao con-
vite feito pelo Papa Bento XVI, em 
sua Mensagem para o 44º Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais, na 
qual incentiva os sacerdotes de todo o 
mundo a utilizar os recursos do mun-
do digital para difundir o Evangelho.

Rumo à beatificação de quinze 
missionários mártires no Laos

Concluiu-se recentemente em 
Nantes, na França, o processo dio-
cesano para a beatificação de quin-
ze missionários mortos no Laos, por 
ódio à Fé cristã, de 1954 a 1970 — 
informa a agência Fides. Tratam-se 
de cinco religiosos franceses Missio-
nários Oblatos de Maria Imacula-
da, cinco membros da Sociedade pa-

Anuário estatístico 2010  
reflete crescimento da Igreja

Livraria Editora Vati-
cana publicou em 27 

de abril uma nova edição do 
 Anuário Estatístico da Igre-
ja, apresentando ao público os 
principais aspectos relativos à 
ação da Igreja Católica no pe-
ríodo 2000-2008.

Nesses nove anos, o número 
de católicos no mundo cresceu 
de 1 bilhão e 45 milhões para 1 bilhão e 166 milhões, 
um aumento de 11,54%. Analisando-se as cifras por 
região, observa-se que a África teve o maior cresci-
mento percentual (33%), seguida da Ásia (15,61%), 
da Oceania (11,39%) e da América (10,93%). O me-
nor foi o da Europa (1,17%). 

No mesmo período, o número de Bispos subiu de 
4.541 para 5.002, ou seja, um incremento de 10,15%. 

E o de sacerdotes — diocesa-
nos e religiosos — registrou 
um pequeno acréscimo, pas-
sando de 405.178 para 409.166 
(0,98%). 

Já o número de religio-
sos não sacerdotes baixou de 
55.057 para 54.641 (1,08% a 
menos). O total de religiosas 
diminuiu de 800 mil para 740  

mil (7,5% a menos). 
O Anuário Estatístico da Igreja apresenta tam-

bém a evolução do número de estudantes de filoso-
fia e teologia nos seminários diocesanos e religiosos: 
cresceu de 110.583, em 2000, para 117.024, em 2008 
(5,82%). O número de candidatos ao sacerdócio di-
minui na Europa, mas, em contrapartida, aumenta 
na África e na Ásia. 
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Universidades católicas 
lançam curso de mestrado

Rádio Vaticano – A Universi-
dade Católica de Angola (UCAN) 
lançou em Luanda, no dia 22 de 
abril, um programa de formação 
pós-universitária, chamado MBA 
Atlântico. Na cerimônia de inau-
guração, estavam presentes a mi-
nistra angolana para a Educação 
Superior, Ciência e a Tecnologia, 
Maria Cândida Teixeira, o Bispo 
de Cabinda, Dom Filomeno Viei-
ra Dias, e o Reitor da Universi-
dade Católica de Portugal, Paulo 
Alinkaste. 

O MBA Atlântico é uma inicia-
tiva de conjunto das Universida-
des Católicas de Angola, Portugal 
e Brasil, com duração de 12 meses, 
durante os quais os estudantes te-
rão acesso a um programa de for-
mação sobre os aspectos econômi-
cos, políticos e sociais dos três paí-
ses lusófonos.
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ra as Missões Exteriores de Paris, e 
cinco laosianos.

O processo representou uma oca-
sião para recordar a heroica atuação 
dos missionários no Sudeste Asiáti-
co: “A guerrilha buscou eliminar tu-
do quanto era estrangeiro e cristão. 
E diante desta situação os missioná-
rios escolheram permanecer no lo-
cal, como a Santa Sé lhes pedia, não 
obstante, as graves ameaças que pe-
savam sobre eles”, declararam os re-
ligiosos das Missões Estrangeiras. 

As investigações para atestar 
a heroicidade das virtudes desses 
quinze mártires foram feitas no La-
os “de maneira muito discreta”, por-
que os “cristãos vivem em liberdade 
vigiada” nesse país.
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N. Sra. de Jasna Góra

Mundial e é “um dos maiores teó-
logos do século XX, com a particu-
laridade de ter exercido a sua mis-
são académica numa Universidade 
do Estado”, o que lhe proporcio-
nou a “experiência de confrontar a 
Teologia enquanto reflexão sobre 
a fé, com todas as outras ciências 
e saberes”.

“A racionalidade da fé e o lugar 
da razão na experiência religiosa 
são, ainda hoje, dimensões perma-
nentes do seu Magistério”, assina-
la D. José Policarpo, acrescentan-
do que o Cardeal Joseph Ratzin-
ger é um bom conhecedor da Es-
colástica, mas “não ficou prisionei-
ro dela, certamente devido ao es-
tudo aprofundado de Santo Agos-
tinho, que situa a busca da verdade 
na compreensão da existência hu-
mana”.

“A sua sensibilidade de artis-
ta, fá-lo antever esta busca da 
compreensão da existência como 
abertura à beleza. Afinal, o que 
encontramos na Igreja é, sobre-
tudo, uma experiência de beleza”, 
conclui

Novo reitor da Pontifícia 
Universidade Gregoriana

O Pe. François-Xavier Dumor-
tier, SJ, foi nomeado pelo Papa Ben-
to XVI, em 26 de abril, novo reitor 
da Pontifícia Universidade Grego-
riana, de Roma. Tomará posse do 
cargo no dia 1º de setembro. 

Nascido em 1948, o Pe. Dumor-
tier ingressou na Companhia de 
Jesus aos 25 anos de idade. Cur-
sou Filosofia e Teologia no Centre 
Sèvres (Faculdade Jesuíta de Pa-
ris), e na Weston Jesuit School of 
Theology, de Cambridge (EUA). 
Licenciou-se em Ciências Políti-
cas no Instituto de Estudos Políti-
cos de Paris, e em direito na Uni-
versidade Panthéon-Assas Paris II, 
onde se especializou em Filosofia 
do Direito. Dirigiu o Centre Sèvres 
de 1997 a 2003 e foi Provincial da 

CTT lançam selos alusivos 
à visita de Bento XVI

Os CTT lançaram a 10 de Maio 
uma emissão de selos alusivos à vi-
sita de Bento XVI a Portugal, que 
decorreu de 11 a 14 de Maio, com 
passagens por Lisboa, Fátima e 
Porto.

Segundo o site oficial da via-
gem do Papa ao nosso país, a série é 
constituída por três selos com os três 
Papas que visitaram Portugal: Paulo 
VI em 1967, João Paulo II, em 1982, 
1991 e 2000, e agora Bento XVI.

Um quarto selo é dedicado es-
pecificamente à visita de Bento 
XVI.

A emissão é acompanhada de 
um texto do Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, em que D. José Policarpo 
traça o perfil de Bento XVI, um 
Papa que nasceu na Alemanha, vi-
veu o drama da Segunda Guerra 

Companhia de Jesus na França de 
2003 a 2009.

A Pontifícia Universidade Gre-
goriana tem sua origem no Colé-
gio Romano, erigido em 1551 por 
Santo Inácio de Loyola, e deve 
seu nome ao Papa Gregório XIII. 
Conta atualmente com quase três 
mil estudantes de mais de 130 pa-
íses. 

Cinco mil sacerdotes e 
seminaristas peregrinam 
a Jasna Góra

Cerca de cinquenta Bispos e cin-
co mil sacerdotes e seminaristas polo-
neses participaram da peregrinação ao 
Santuário de Jasna Góra, realizada nos 
dias 30 de abril e 1º de maio, no con-
texto dos eventos do Ano Sacerdotal.

O evento concluiu-se com a entre-
ga à “Virgem Negra” de um livro con-
tendo “três mil nomes de sacerdotes 
poloneses que foram mortos durante 
a II Guerra Mundial, durante o perío-
do comunista e nos territórios de mis-
são”, informa agência Fides.

Vaticano divulga números oficiais 
da Igreja Católica em Portugal

O Vaticano divulgou os números 
oficiais da Igreja Católica em Portu-
gal, os quais falam numa percenta-
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Cristo, foram transferidas, em 19 
de abril, do Santuário de Santa Ma-
ria das Graças para a cripta da Igre-
ja São Pio de Pietrelcina, em San 
Giovanni Rotondo. A nova locali-
zação do corpo permitirá aos pe-
regrinos permanecerem em ora-
ção em “um lugar mais amplo, mais 
acolhedor e rico de ocasiões de re-
flexão para uma regeneração espi-
ritual”, conforme declarou Frei Al-
do Broccato, Ministro Provincial 
dos capuchinhos.

O ato iniciou-se com a Missa ce-
lebrada no Santuário de Santa Ma-
ria das Graças por Dom Michele 
Castoro, Arcebispo de Manfredo-
nia. Em seguida, a urna de carva-
lho e prata contendo as preciosas 
relíquias foi trasladada em procis-
são.

Um quinto das igrejas chilena 
foi destruído pelo terremoto

De acordo com um relatório da 
Conferência Episcopal do Chile, di-
vulgado pela agência Fides, 47% das 
igrejas católicas foram danificadas 
no terremoto e tsunami de 27 de fe-
vereiro. A grande catástrofe atingiu 
12 das 27 dioceses chilenas, avarian-
do 440 igrejas e 105 outras edifica-
ções religiosas.

Na avaliação feita pela Confe-
rência Episcopal, 19% das igrejas 
sofreram danos tão graves que a 
única solução é a demolição com-
pleta; 24% têm alguma possibili-
dade de recuperação da estrutu-
ra; 25% apresentam estragos consi-
deráveis, mas reparáveis; e as 32% 
restantes podem ser mais facilmen-
te restauradas.

Cerca de 1 milhão de fiéis fica-
ram impossibilitados de se reuni-
rem como comunidade. Párocos e 
agentes pastorais estão realizando 
um ingente esforço para garantir a 
continuidade dos serviços litúrgicos 
e dar aos paroquianos o necessário 
apoio espiritual e pastoral, informa 
a agência Fides.

tico anual, referente a 2009-2010, 
da Associação Nacional de Edu-
cação Católica.

Ademais, 84,7% dos estudan-
tes formados nos colégios católi-
cos terminam os quatro anos dos 
cursos de graduação universitária, 
proporção bem maior que a das 
outras escolas religiosas (63,7%), 
das não religiosas (56,2%) e das 
públicas (44,1%). Estes dados são 
colhidos nas publicações do Cen-
tro Nacional de Estatísticas do De-
partamento de Educação Ameri-
cano.

“Este relatório ilustra a inalte-
rável qualidade dos colégios cató-
licos”, que apresentam “um notá-
vel desempenho na formação de 
seus alunos e na sua preparação 
para os cursos superiores”, decla-
rou Marie A. Powell, diretora exe-
cutiva da Secretaria de Educação 
Católica da Conferência dos Bis-
pos Católicos dos Estados Uni-
dos. 

gem de católicos de 88,3% da popu-
lação.

Os dados disponibilizados pela 
sala de imprensa da Santa Sé refe-
rem-se à situação no dia 31 de De-
zembro de 2008.

Segundo o Vaticano, a percenta-
gem de católicos em Portugal é de 
88,3% dos habitantes – 9,36 milhões 
de católicos para uma população de 
10,6 milhões de pessoas.

A Igreja Católica em Portugal 
conta com 52 Bispos, 3797 padres, 
212 diáconos permanentes, 312 re-
ligiosos e 5965 religiosas, para além 
de 594 membros de Institutos secu-
lares.

O número de catequistas é de 
63.906 num total de 4.380 paróquias 
e 2878 outros centros pastorais, es-
palhados por 21 Dioceses.

Um dado curioso diz respeito aos 
titulares das Dioceses: desde o ano 
2000, foram 13 as Dioceses que pas-
saram a ser lideradas por um novo 
Bispo.

O Vaticano elenca também os 
centros escolares que são proprie-
dade da Igreja ou são dirigidos pe-
los seus membros: há 793 estabele-
cimentos até à primária, 80 secun-
dários e 26 institutos superiores e 
a UCP, servindo um total de quase 
130 mil alunos.

Quanto a “centros caritativos e 
sociais” são contabilizados 43 hospi-
tais, 155 ambulatórios, 799 casas pa-
ra idosos, 663 orfanatos ou asilos, 55 
consultórios familiares e centros pa-
ra a protecção da vida, 462 centros 
educativos especiais e 168 outras 
instituições.

Alunos dos colégios católicos 
têm maior probabilidade 
de se diplomar

Os alunos dos colégios cató-
licos nos Estados Unidos têm 
maior probabilidade de se diplo-
mar e entrar na universidade que 
os de qualquer outra escola, se-
gundo informa o relatório estatís-
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São Pio de Pietrelcina

Relíquias de São Pio de Pietrelcina 
transladadas para nova igreja

As relíquias de São Pio de Pie-
trelcina, sacerdote capuchinho ita-
liano que portava os estigmas de 
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Servo bom e fiel 
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hIstórIa Para CrIanças... ou aDultos CheIos De fé?

Ante a resposta cheia de sabedoria daquele servo bom e 
fiel, o rico mercador não podia tomar outra atitude senão 
reconhecer: “Você tem razão!”.

as ensolaradas e cálidas 
terras do Oriente, vivia 
um rico mercador cha-
mado Samuel. Estava 

sempre bem vestido com longa túni-
ca dourada, cingida por uma larga fai-
xa azul clara, e portando um turban-
te vermelho, ornado por uma ametis-
ta. Tinha a face tostada pelos raios so-
lares e seu grosso bigode ia diminuin-
do de espessura até formar duas finas 
pontas voltadas para cima.  

Era muito esperto e inteligente. 
Os habitantes da região o conheciam 
bem, mas, com sua aparência de ho-
mem respeitável e sua grande rapidez 

de raciocínio, ludibriava os viajantes 
pouco informados, levando-os a pagar 
um preço excessivo pelas suas merca-
dorias — tapetes, perfumes, porcela-
nas e tecidos — e a ficar com a cer-
teza de ter feito uma excelente aqui-
sição. Desta forma, seus negócios ren-
diam-lhe altos lucros, e ele tornou-se 
um dos homens mais ricos do lugar.

Exitoso e abastado, Samuel tinha 
uma total confiança em si mesmo e, 
apesar de ser cristão, nunca reza-
va nem frequentava os Sacramen-
tos. Sua mãe, Dona Clementina, pe-
lo contrário era muito religiosa e in-
sistia com ele: 

— Meu filho... é preciso cumprir 
os Mandamentos, rezar, ir à Missa 
aos domingos!

Samuel costumava responder-lhe:
— Sabe, mãe, tudo está nas mãos 

de Deus. Portanto, se Ele quiser me 
levar para o Céu, levará sem que eu 
precise ir à igreja, receber os Sacra-
mentos ou rezar. E se Ele não qui-
ser, não adianta rezar, porque não 
me salvarei, ainda que pratique mui-
tos atos de piedade.

A boa senhora lhe explicava:
— Não é assim, meu filho. Já di-

zia Santo Agostinho: “Deus que 
te criou sem ti, não te salvará sem 
ti”! Tudo está nas mãos de Deus, é 

verdade, mas assim como Ele nos 
amou, dando-nos a existência, quer 
nossa retribuição e participação pa-
ra salvar nossa alma.

— Ora, mãe, Ele fará tudo segun-
do a vontade d’Ele mesmo... Disso 
ninguém escapa.

Com muita frequência tal diálo-
go se repetia. E aquela boa mãe não 
podia fazer outra coisa senão rezar 
pelo filho.

José, o empregado da casa, era 
muito piedoso e dedicado aos patrões. 
Pessoa simples, mas perspicaz, ob-
servava em silêncio as pequenas dis-
cussões da mãe com o filho e pensa-
va que deveria haver alguma resposta 
para dar ao patrão. Concordava com 
sua afirmação de que tudo está nas 
mãos de Deus, mas não podia aceitar 
que as orações, os Sacramentos e os 
atos de piedade fossem coisas inúteis. 

Não podia ser em vão que Nos-
so Senhor nos ensinou a suplicar o 
auxílio divino, pois Ele mesmo dis-
se: “Pedi e recebereis; buscai e acha-
reis; batei e a porta vos será aberta. 
Pois todo aquele que pede, recebe; 
quem procura, acha; e a quem bate, 
se abrirá” (Lc 11, 9-10).

E José dizia de si para consigo:
— Vou pedir ao Divino Espírito 

Santo que me ilumine e, algum dia, 
“Vou pedir ao Divino Espírito Santo 

que me ilumine...”

Irmã Lucía Ordoñez Cebolla, EP
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encontrarei um meio para desmon-
tar este pensamento errado de meu 
patrão, que só serve para justificar 
seu relaxamento.

Não tardou muito para chegar a 
esperada oportunidade!...

Numa manhã, Samuel despertou 
sentindo-se muito doente. Doía-lhe 
a cabeça, e nem tinha forças para 
sair da cama. Preocupado, chamou 
o servo e lhe disse:

— José, amanheci sentindo-me 
muito mal. Nem consigo levantar-me. 
Por favor, procure o Dr. Adeodato e 
diga-lhe para vir bem depressa.

O bom homem saiu do quarto do 
patrão e pôs-se a rezar. Havia en-
contrado a oportunidade que tanto 
esperava! Mas aguardaria até o en-
tardecer...

Aquele dia passou muito lenta-
mente para Samuel. Seu mal-estar 
não diminuía. Entre dormitar e sen-
tir dor, ficou muitas horas esperan-
do a visita do médico, que parecia 
nunca chegar!

Quando a tarde já terminava, 
chamou de novo o empregado e per-
guntou-lhe:

— José, que aconteceu? Por que 
não apareceu aqui o médico?

Com simplicidade, José lhe res-
pondeu:

— Meu bom patrão, o senhor 
sempre repete que tudo está nas 
mãos de Deus e nada depende de 
nós. Então eu pensei assim: se Deus 
quiser que o patrão sare, com mé-
dico ou sem médico ele vai sarar. 
Mas se Deus não quiser, então nem 
adianta médico, porque ele vai mor-
rer de qualquer forma... Por isso não 
chamei o Dr. Adeodato.

Samuel ficou vermelho de rai-
va, porque o criado não cumprira 
sua ordem... ou talvez de vergonha, 
ao ouvir as palavras cheias de bom 
senso daquele homem. E José ainda 
continuou:

— Aprendi com o senhor este ra-
ciocínio. Se, como o senhor sempre 
diz, ele é certo para a saúde da alma, 
deve ser também para a do corpo…

Samuel, neste momento, foi toca-
do pela graça e se deu conta de quan-
tas vezes usou sua capacidade de fazer 
bons raciocínios para justificar seus 
próprios erros. E ante a resposta cheia 

de sabedoria daquele servo bom e fiel, 
o rico mercador não podia tomar ou-
tra atitude senão reconhecer: 

— Você tem razão! Como estou er-
rado por pensar assim! Por favor, cha-
me o médico para cuidar da saúde de 
meu corpo e prometo, de agora em 
diante, cuidar mais de minha alma!

Prontamente José chamou o dou-
tor e este não tardou em chegar. Sa-
muel tomou os remédios indicados e 
logo começou a melhorar.

No domingo seguinte, Dona Cle-
mentina teve a surpresa de ver que o 
filho a acompanharia à Missa. E mais 
espantada ficou ao vê-lo buscar a fila 
do confessionário e, depois, participar 
do Sagrado Banquete da Eucaristia. 

Samuel nunca mais abandonou a 
vida de piedade. Passou a vender su-
as mercadorias a um preço justo e a 
dedicar boa parte dos lucros a obras 
de caridade, o que lhe fez ganhar o 
afeto e o respeito dos seus conterrâ-
neos.  E manifestou sempre gratidão 
a José, por este ter sido — com su-
as orações, esperteza e paciência — 
o instrumento de Deus para a sua 
conversão. 

José observava em silêncio as pequenas discussões da mãe com o filho
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Os santOs de cada dia  ____________________________ JunhOOs santOs de cada dia  ____________________________ JunhO

1. São Justino, mártir (†165).
Beato João Batista Scalabrini, 

Bispo (†1905). Governou a Dioce-
se de Piacenza, Itália, dedicando-se 
especialmente aos sacerdotes, ope-
rários e camponeses. Para assistir 
aos emigrantes que partiam para a 
América, fundou as Congregações 
dos Missionários e das Irmãs Mis-
sionárias de São Carlos.

2. Santos Marcelino e Pedro, 
mártires (†304).

Santa Blandina, mártir (†177). 
Decapitada em Lyon, França, nos 
tempos do imperador Marco Aurélio, 
após sofrer numerosos tormentos.

3. Solenidade do Santíssimo Cor-
po e Sangue de Cristo.

São Carlos Lwanga e companhei-
ros, mártires (†1886).

São Davino (†1051). Nobre ar-
mênio que, por amor a Cristo, ven-
deu todos os seus bens, os distribuiu 
aos pobres e se tornou peregrino.

4. São Francisco Caracciolo, pres-
bítero (†1608). Fundou em Nápoles, 
Itália, a Congregação dos Clérigos 
Regulares Menores, estabelecendo 
entre eles, além dos votos de pobre-

za, obediência e castidade, o de não 
aceitar dignidades eclesiásticas.

5. São Bonifácio, Bispo e mártir 
(†754).

Santos Marciano, Nicandro e 
Apolônio, mártires (†séc. III). Tortu-
rados e confinados numa prisão, no 
Egito, morreram vítimas do calor, 
fome e sede.

6. X Domingo do Tempo Comum.
São Norberto, Bispo (†1134). 
São Marcelino Champagnat, 

presbítero (†1840). Sacerdote fran-
cês, fundador do Instituto dos Ir-
mãos Maristas, para a educação es-
piritual e cultural da juventude.

7. Beata Maria Teresa de Sou-
biran La Louvière, virgem (†1889). 
Fundou em Toulouse, França, a So-
ciedade de Maria Auxiliadora. Ba-
seou suas constituições na Compa-
nhia de Jesus e instituiu a prática da 
Adoração noturna. 

8. Beato João Davy, diácono e 
mártir (†1537). Religioso cartuxo in-
glês que, por negar-se a prestar o Ju-
ramento de Supremacia, sofreu ter-
ríveis torturas e morreu de fome no 

cárcere, durante o reinado de Hen-
rique VIII.

9. Bem-Aventurado José de An-
chieta, presbítero (†1597).

Beata Anna Maria Taigi (†1837). 
Suportou pacientemente o caráter 
violento de seu marido e dedicou-se 
com esmero à educação de seus sete 
filhos. Favorecida pelo dom de pro-
fecia tornou-se conselheira de san-
tos e ilustres personalidades eclesi-
ásticas. O Papa Bento XV declarou-
a padroeira das mães de família. 

Santo Efrém, diácono e Doutor 
da Igreja (†373).

10. Beato Eustáquio Kugler, reli-
gioso (†1946). Dotado de grande vir-
tude e capacidade organizativa, exer-
ceu importantes cargos na Ordem 
Hospitaleira de São João de Deus. 

11. Solenidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus.

São Barnabé, Apóstolo.
São Parísio, presbítero (†1267). 

Sacerdote camaldulense que mor-
reu aos 108 anos em Treviso, Itália. 
Por ordem do Prior Geral, dedicou-
se durante 77 anos a dar direção es-
piritual às monjas do mosteiro de 
Santa Cristina.

12. Imaculado Coração de Maria.
São Gaspar Bertoni, presbíte-

ro (†1843). Fundou em Verona, Itá-
lia, a Congregação dos Sagrados Es-
tigmas de Nosso Senhor Jesus Cris-
to (Estigmatinos), com a finalida-
de de serem missionários em auxílio 
aos Bispos.

13. XI Domingo do Tempo Co-
mum.

Santo Antônio de Pádua, presbí-
tero e Doutor da Igreja (†1231).

São Fandila, presbítero e mártir 
(†853). Monge do mosteiro de Peña 

Restos mortais da beata Ana Maria Taigi -  
Basílica de São Crisogono, Roma (Itália)
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Melaria, Córdoba, decapitado por 
ordem do Emir Muhammad I.

 14. Santos Valério e Rufino, már-
tires (†séc. IV). Cristãos de Sois-
sons, França, decapitados por difun-
dir o Evangelho entre os pagãos.

15. Santo Amós. Profeta enviado 
pelo Senhor para proclamar a justi-
ça de Deus e censurar as abomina-
ções dos filhos de Israel.

16. Santa Julita e São Quírico, már-
tires (†s. inc.). Jovem viúva martiriza-
da junto com seu filho, ainda criança, 
durante a perseguição de Diocleciano, 
em Tarso (atual Turquia).

17. Beato Paulo Burali, Bispo 
(†1578). Religioso teatino, criado 
Cardeal por São Pio V e nomeado 
Arcebispo de Nápoles por Gregório 
XIII. Restaurou a disciplina e o es-
plendor litúrgico na Arquidiocese. 

18. São Calógero, eremita (†séc. 
V).Viveu como anacoreta nas proxi-
midades de Sciacca, Itália. 

19. São Romualdo, abade (†1027).
Beato Gerlando, religioso (†cer-

ca de 1271). Cavaleiro da Ordem de 
São João de Jerusalém, protetor das 
viúvas e dos órfãos.

20. XII Domingo do Tempo Co-
mum.

Beata Margarida Ebner, virgem 
(†1351). Religiosa dominicana em 
Mödingen, Alemanha. Destacou-se 
na prática de mortificações e como 
exemplo de resignação diante das 
enfermidades que lhe sobrevieram.

21. São Luís Gonzaga, religioso 
(†1591). Ver p. 34.

São Meveno, abade (†séc. VI). 
Companheiro de São Sansão de Dol 

nas viagens missionárias. Fundou na 
floresta de Brocéliande, França, o 
mosteiro de Saint-Méen.

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

Santos João Fisher, Bispo e To-
más Moro, mártires (†1535).

Beato Inocêncio V, Papa (†1276). 
No seu brevíssimo Pontificado (ape-
nas quatro meses) empenhou-se em 
pacificar a Itália e unir à Sé Romana 
as igrejas separadas.

23. São Tomás Garnet, presbítero 
e mártir (†1608). Sacerdote  jesuíta 
inglês, executado no reinado de 
 Jaime I da Inglaterra. 

24. Natividade de São João Batista.
São José Yuan Zaide, presbíte-

ro e mártir (†1817). Sacerdote jesu-
íta estrangulado na província chine-
sa de Sichuan.

25. São Próspero de Aquitânia, 
monge (†cerca de 463). Combateu 
com energia os hereges semipelagia-
nos. É autor de várias obras de teo-
logia, muitas delas para defender a 
doutrina agostiniana sobre a graça e 

o dom da perseverança. Foi chance-
ler de São Leão Magno.

26. Beatos Nicolau Konrad, pres-
bítero e Vladimir Pryjma, márti-
res (†1941). Nicolau era pároco de 
Stradch, Ucrânia, e Vladimir, regen-
te do coro paroquial. Foram fuzila-
dos por agentes da polícia soviética 
quanto voltavam de ter levado os úl-
timos sacramentos a um enfermo.

27. XIII Domingo do Tempo Co-
mum.

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

São Sansão, presbítero (†560). 
Médico de origem romana, erigiu 
um hospital em Constantinopla, 
para assistir aos pobres. Diz-se ter 
curado de uma doença o imperador 
Justiniano I.

28. Santo Irineu, Bispo e mártir 
(†202). 

Santa Vicência Gerosa, virgem 
(†1847). Junto com Santa Bartolo-
mea Capitanio, fundou em Lovera, 
Itália, o Instituto das Irmãs de Ma-
ria Menina (ou Instituto das Irmãs 
da Caridade das Santas Bartolomea 
Capitanio e Vicência Gerosa), para 
educação de moças carentes.

29. Santa Emma, viúva (†cerca 
de 1045). Após a morte de seu es-
poso, o Conde Guilherme de Sann, 
usou sua grande fortuna para socor-
rer os pobres e edificar mosteiros.

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

Beato Basílio Velyčkovskyj, Bispo 
e mártir (†1973). Religioso reden-
torista e Bispo de Leopoli, Ucrânia. 
Foi duramente atormentado e per-
seguido por haver exercido clandes-
tinamente seu ministério. Morreu 
no exílio, em Winnipeg, Canadá.

Beato Basílio Velyčkovskyj
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Orquídeas e santos
A indescritível diversidade existente entre as orquídeas 
aponta para outra maior: a dos santos. Há no Jardim 
Celestial uma variedade superior à das flores terrenas. 

legantemente suspensas no 
tronco de frondo-
sas árvores, exa-
lando perfume, 

beleza e suavidade, de-
sabrocham, sobretu-
do, nas selvas tropi-
cais umas das mais 
belas flores que o ho-
mem possa contem-
plar: as orquídeas. 

Embora a maioria 
delas nasça nas florestas 
quentes, seu mais propício há-
bitat natural, outras brotam em 
prados secos ou úmidos, em relva-
dos, mangais, matas temperadas, 
dunas, rochas e até no subsolo. Pois 
esta família botânica de surpreen-
dente variedade compõe-se de deze-
nas de milhares de espécies oriun-
das de todas as latitudes do planeta: 

do círculo polar ártico ao mais tór-
rido clima equatorial. 

Muitas destacam-se por suas 
exóticas formas e combinações de 
cores; outras apresentam um aspec-
to mais sóbrio, sem serem, entretan-

to, menos belas. Também existem 
aquelas de aparência jocosa, 

como a Orchis símia, uma 
espécie europeia que evo-

ca a forma de macaco. 
Algumas têm um colo-
rido “selvagem” que 
faz lembrar a pele de 
um tigre ou um leopar-
do. Já as do gênero On-

cidium são conhecidas 
como “chuva de ouro”, de-

vido ao seu pequeno tama-
nho, vistosa cor amarelo vivo e 

exuberante inflorescência.
Contudo, a maioria das orquídeas 

se caracteriza por uma beleza suave 
e harmônica. Assim são as do gênero 
Barkeria, originárias do México, de 
delicados tons rosados ou lilás, e as 
Catleias, verdadeiras rainhas desta 
família botânica, cuja deslumbrante 

E
Marcos Eduardo Melo dos Santos
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formosura os cultivadores procuram 
incessantemente requintar.

No mundo das orquidáceas, co-
mo no das flores em geral, o charme 
se encontra na variedade de formas, 
cores e perfumes. Se todas elas fos-
sem iguais, perderiam muito de seu 
esplendor. 

*    *    *
A indescritível diversidade exis-

tente entre as flores aponta para ou-
tra ainda maior: a das almas. Em-
bora todos os homens gozem de 
igual dignidade — enquanto se-

res criados à imagem de Deus, do-
tados de alma racional e redimidos 
pelo Sangue preciosíssimo de Cristo 
—, cada um difere dos demais, por 
refletir um aspecto original e único 
das infinitas perfeições do Criador.

E assim como acontece com as 
orquídeas, há santos de todos os fei-
tios, temperamentos, carismas. Jun-
to a São Filipe Neri, simpático e até 
jocoso, deparamo-nos com o ascé-
tico Santo Antão; veneramos tan-
to São Luís, Rei de França, ou San-
ta Isabel, Rainha de Portugal, quan-

to o Poverello de Assis ou Santa Zita, 
empregada doméstica. 

Nada tão desigual e ao mes-
mo tempo tão semelhante quan-
to dois santos. Nada mais harmôni-
co que o grande Jardim Celestial on-
de brilham as feéricas cores das bo-
as obras, e do qual emana o perfu-
me inebriante das virtudes dos bem-
aventurados. Há ali uma variedade 
superior à da família das orquídeas, 
pois o universo das almas é mais ri-
co em diversidades e belezas do que 
qualquer outro conjunto da terra. 
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“Imaculado Coração de Maria”, 
Igreja de São Filipe Neri,  

Biella - Itália

Deus quer estabe-
lecer no mundo a 

devoção ao Meu Imacu-
lado Coração. A quem a 
abraçar, prometo a sal-
vação; serão queridas de 
Deus estas almas, como 
flores postas por Mim a 
adornar o Seu trono. 
(Palavras de Nossa 
Senhora aos pasto-
rinhos de Fátima, 
13 de junho de 1917)


