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

“Matrimônio: como cumprir o 
que você prometeu?”

“Filhos!
Como formá-los?”

“Namorar de acordo
com Deus”

Curso sobre o namoro cristão

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

Matrimônio

Pe. Carlos Adriano, EP 

“Formai filhos fortes”
Dra. Daiana Melo dos Santos

Psicóloga Infantil

“Como educar os
seus filhos”

Dra. Daniela Borges
Psicóloga Clínica e
Psicóloga Escolar

Acesse a
Plataforma Reconquista 

e aproveite essa 
oportunidade única!

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

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

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

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

Acompanhe a programação completa  
dos Arautos

através das redes sociais
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EscrEvEm os lEitorEs

Lufada de ar puro 
contra o reLativismo

Lendo o Editorial da edição núme-
ro 239, posso afirmar que a beleza dos 
templos dos Arautos é uma resposta 
de Deus à vulgaridade e à mediocri-
dade de nossos dias. E os comentários 
feitos por Mons. João ao Evangelho, 
na mesma edição, são uma verdadei-
ra lufada de ar puro, santo e verdadei-
ro, para expulsar os odores fétidos do 
relativismo de nossos dias.

Edson Marcos Gomes 
Via revistacatolica.com.br

Grande apostoLado da 
revista no mundo inteiro

Gostaria de parabenizar a revis-
ta Arautos do Evangelho pelos textos 
sempre tão belos que nos ajudam em 
nosso crescimento espiritual e santi-
ficação. Apreciei muitíssimo o artigo 
Alma férrea e coração maternal, sobre 
Santa Ludmila da Boêmia, minha pro-
tetora, na edição número 237, de se-
tembro passado. E minhas filhas gos-
tam muito das Histórias para crian-
ças… ou adultos cheios de fé?, por to-
dos os ensinamentos ali contidos. 

Que Nossa Senhora lhes pague mui-
tíssimo pelo grande apostolado que é 
feito pela Revista no mundo inteiro.

Ludmila P. B. Dousseau 
Caieiras – Brasil

“o mais músico dos santos!”
No artigo O cancioneiro de Santo 

Afonso Maria de Ligório. O mais mú-
sico dos Santos!, da Ir. Giovana Wolf 
Fazzio, fica claro que para Deus nada 
passa inadvertido ou por casualidade. 
Toda a nossa vida está ligada, do prin-
cípio ao fim, e é uma graça inacreditá-
vel poder ver isso e refleti-lo em nosso 
apostolado. Descobrir  nossos talen-

tos e fazê-los crescer para a glória de 
Deus, só assim vale a pena.

María Jesús Nuez 
Via revistacatolica.org

dona LuciLia:  
uma amiGa no céu

Na revista número 239, a Sra. Eli-
zabete Fátima Talarico Astorino, em 
seu artigo Constante manifestação da 
bondade divina, relata testemunhos 
impressionantes de favores obtidos 
pela intercessão maternal de Dona 
Lucilia. 

Salta aos olhos o testemunho de 
Da. Elma que, desanimada da vida, 
pediu socorro com fervor à “amiga 
no Céu”, como carinhosamente se re-
fere a Dona Lucilia, e obteve graças 
em um trágico episódio, envolvendo 
a queda do muro de arrimo do quin-
tal de sua casa. Tenho também uma 
grande devoção a Dona Lucilia e, em 
minhas orações diárias, recorro a ela 
naquelas situações mais difíceis!

Elaine Sadalla 
Jundiaí – Brasil

revista onLine

Muito obrigado, Arautos do Evan-
gelho, pela belíssima revista digital, 
produzida com muito bom gosto e 
refinamento! 

É bem fácil de ler! 
Alcides Luz 

Via revistacatolica.com.br

paLavras proféticas 
de são pio X

Lendo o trecho de São Pio X na se-
ção A voz dos Papas, intitulado A Igre-
ja Católica, fonte da verdadeira civili-
zação, meditando sobre ele e aplican-
do-o ao plano atual, vê-se o profético 
de suas palavras. Hoje, num mundo 
cada vez mais afastado de Deus, que 
crê em tudo, menos em Deus, vemos 
uma decadente civilização europeia 
dominada pela apostasia e pelas cultu-

ras orientais que cobram cada dia mais 
protagonismo. Vemos a criação de no-
vos deuses, como os meios de comu-
nicação de massa que converteram os 
fiéis em “telefiéis”. Neste mundo em 
que tudo é relativo, onde é preciso vi-
ver e desfrutar o dia a dia sem pensar 
no amanhã, a vida eterna já não exis-
te… Dir-se-ia que este texto é a crôni-
ca de uma morte anunciada.

Juan Iglesias Merino 
Via revistacatolica.org

aproXimação  
com santa teresinha

Poder-se-ia aplicar perfeitamen-
te ao próprio Dr. Plinio a descrição 
que ele faz de Santa Teresinha, no tre-
cho publicado na contracapa da edi-
ção número 238 da Revista, intitu-
lado Tesouro de meditação. Dr. Pli-
nio também foi, desde menino, muito 
contemplativo, pelos dons de discer-
nimento que lhe deu a Providência; 
dons que o levaram a ver a verdade e, 
deste modo, ascender até Deus. Tam-
bém ele permaneceu fiel a si mesmo, 
à vocação recebida de Deus, até che-
gar à sua plena maturidade na terra e 
à glória no Céu.

Javier Leyva Ríos 
Via revistacatolica.org

dar ao menino Jesus uma diGna 
morada em nossos corações

Na seção A voz dos Papas de de-
zembro, Bento XVI nos recorda a 
frase do Evangelho: “Veio para o que 
era seu, e os seus não O acolheram” 
(Jo 1, 11). Queira Deus que possa-
mos dar ao Menino Jesus, no Natal, 
uma digna morada em nossos cora-
ções. “Com a humildade dos pasto-
res, ponhamo-nos a caminho, nesta 
Noite Santa, até junto do Menino no 
estábulo!”

Rezemos também por Bento XVI. 
Ediane Maria 

Via revistacatolica.com.br
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Editorial

esus fundou a Igreja sobre rocha inabalável (cf. Mt 16, 18). Ao contrário das ins-
tituições puramente humanas, ela, além de ser imortal, conserva um frescor de 
eterna juventude, por assim dizer, pois sua Cabeça, Cristo (cf. Cl 1, 18), é o mes-

mo ontem, hoje e sempre. 
Decerto a Esposa Mística de Cristo passou por inúmeras vicissitudes em sua tra-

jetória. Heresias maquinaram contra seus dogmas, corrupções morais tramaram en-
venená-la com toda sorte de vícios, perseguições sanguinárias buscaram sua ruí-
na. Tudo em vão. Antes, a cada nova investida, ela ressurgiu sempre mais vigorosa.

Um dos meios utilizados pela Providência para conservar a juventude da Igreja 
foi a fundação de novas Ordens Religiosas, bem como o despontar de homens provi-
denciais, adaptados a cada época.

Como testemunha São Gregório Magno em seus escritos, São Bento, após ser 
eleito superior da incipiente comunidade de religiosos que se formara em seu entor-
no, logo foi objeto de inveja e de ódio por parte de alguns monges. Estes tentaram en-
venená-lo precisamente porque não queriam abandonar seus costumes antigos e se 
submeter ao novo modo de vida monacal. 

São Bernardo de Claraval louvava os Templários justamente por serem uma cava-
laria de “estilo novo” – isto é, formada por monges-soldados –, sem abandonar, po-
rém, o vínculo com o passado. 

Tomás de Celano chama São Francisco de Assis de “novo soldado de Cristo”, que 
trazia um “espírito novo” e “princípios novos” para formar “novos discípulos de Cris-
to”. Segundo o biógrafo, o Poverello era o “homem novo” (Ef 4, 24) enviado por Deus.

Assim, a Igreja é sempre jovem porque está continuamente enriquecida de vinhos 
novos, acondicionados em odres novos. 

Os Arautos do Evangelho pretendem ser, sem falsa modéstia, parte de um novo so-
pro do Espírito Santo na Igreja. Efetivamente, foram aprovados por São João Paulo II 
enquanto o primeiro carisma do novo milênio. Como membros do Corpo Místico de 
Cristo, foram chamados de “braço do papa” pelo Cardeal Jorge María Mejía. Como ca-
risma, são uma “nova cavalaria não secular, mas religiosa, com um novo ideal de san-
tidade e um heroico empenho pela Igreja”, que representa “a novidade que se manifes-
ta nos últimos anos na Igreja”, de acordo com as expressões do Cardeal Franc Rodé.

Desde a fundação desta revista há vinte anos – ou seja, uma geração inteira –, ela 
caminhou em harmonia com a associação que a inspira. Note-se que, nas gerações 
meramente humanas, as mais recentes tendem a desdenhar as mais antigas, para 
evidenciar sua ruptura com os costumes passados. As “gerações” da Igreja, porém, 
 sucedem-se em harmonia, sempre que seus membros procuram aprender uns com os 
outros, pois nem o novo nem o antigo são necessariamente melhores. Na realidade, 
o mais perfeito consiste em refletir a face eternamente jovem de Cristo, imutável em 
Si, mas dinâmico em suas obras.

Que, no próximo vintênio, este mensário possa ser cada vez mais arauto da Boa- 
 -Nova, isto é, núncio da beleza tão antiga e tão nova do Criador, fulcro de sua vocação. 

ArAuto dA BoA-NovA

Em cima, uma 
delegação dos 
Arautos do 
Evangelho na 
Praça de São Pedro 
em 2001; embaixo, 
Santa Missa 
na Casa Lumen 
Prophetæ em 2018;  
em destaque, 
Mons. João em 2021

Foto: Timothy Ring, Leandro 
Souza e Teresita Morazzani



Patrono celeste dos escritores
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A voz dos PAPAs

Com seu exemplo, São Francisco de Sales ensina aos que difundem a Fé Católica 
pela imprensa a conduta a seguir. No mês em que se celebra sua memória litúrgica, 

bem como o aniversário desta revista, recordemos as palavras de Pio XI  
ao declará-lo padroeiro dos escritores católicos. 

is que agora ocorre auspi-
ciosamente o terceiro cen-
tenário da subida ao Céu 
de um grande Santo, o 

qual refulge não só pela excelência de 
suas virtudes, mas também pela des-
treza com a qual guiou as almas na es-
cola da santidade. Tencionamos falar 
de São Francisco de Sales, Bispo de 
Genebra e Doutor da Igreja. […] 

Ele surge como enviado por Deus 
para opor-se à heresia da Reforma, 
origem da apostasia da sociedade em 
relação à Igreja, cujos dolorosos e fu-
nestos efeitos todo espírito honesto 
deplora atualmente. […]

Verdadeiramente humilde 
e manso de coração

Embora ornado de todas as virtu-
des, brilhava ele por uma doçura pe-
culiar que pode adequadamente ser 
denominada sua virtude característi-
ca. Doçura, entretanto, bem diferente 
da amabilidade artificial, que consis-
te apenas no refinamento de maneiras 
e na ostentação de uma afabilidade ce-
rimoniosa, e absolutamente alheia tan-
to à apatia que com nada se comove, 
quanto à timidez que não ousa indig-
nar-se, mesmo quando é necessário.

Tal virtude, germinada no cora-
ção de Sales como fruto suavíssimo 
da caridade e alimentada pelo espíri-

to de compaixão e de condescendên-
cia, temperava com doçura a gravi-
dade de sua figura e ornava sua voz 
e gestos, de modo a granjear-lhe jun-
to a todos a mais afetuosa reverên-
cia. São bem conhecidas sua facilida-
de em acolher e sua bondade ao aten-
der qualquer um, particularmente os 
pecadores e apóstatas que acorriam à 
sua casa para se reconciliar com Deus 
e emendar-se. […]

Quando, ordenado sacerdote ha-
via apenas um ano, apesar da oposi-
ção de seu pai ofereceu-se para con-
seguir a reconciliação dos moradores 
de Chablais com a Igreja, e foi aten-
dido com alegria por Granier, Bispo 
de Genebra, demonstrou grande zelo, 
sem evitar o trabalho nem fugir do 
perigo, inclusive de morte. Para ob-

ter a conversão de muitos milhares 
de pessoas, valeu-se, mais do que de 
sua eminente doutrina e vigorosa elo-
quência, de sua inalterada doçura no 
cumprimento dos diversos ofícios do 
sagrado ministério. […]

Por outro lado, a força de alma des-
se modelo de mansidão aparece tam-
bém quando lhe tocou enfrentar os po-
derosos para defender os interesses da 
glória de Deus, da dignidade da Igreja 
e da salvação das almas. […]

Escritos que apontam o 
caminho da perfeição

Vejamos agora, veneráveis irmãos, 
o modo pelo qual Francisco de Sa-
les, pessoalmente um modelo amável 
de santidade, apontou aos outros, em 
suas obras escritas, o caminho seguro 
e rápido para atingir a perfeição cris-
tã, mostrando-se também neste ponto 
imitador de Jesus Cristo que “começou 
a agir e a ensinar” (cf. At 1, 1). Muitas 
são as obras por ele publicadas com 
esse objetivo; entre elas se destacam os 
dois livros mais conhecidos: Filoteia e 
Tratado do amor a Deus. […]

Embora guardemos silêncio sobre 
muitas obras de Francisco de Sales, 
das quais “sua celeste doutrina, como 
um rio de água viva a irrigar o campo 
da Igreja, fluía utilmente para a sal-
vação ao povo de Deus”,1 não pode-

São Francisco de 
Sales surgiu como 
um enviado de Deus 
contra a heresia que 
iniciou a apostasia 
da sociedade em 
relação à Igreja
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mos deixar de citar o livro Contro-
vérsia, no qual se encontra indubi-
tavelmente “uma plena demons-
tração da Fé Católica”.2

Um novo estilo de evangelização

São bem conhecidas, veneráveis 
irmãos, as circunstâncias nas quais 
Francisco de Sales empreendeu sua 
missão no Chablais. Como narra a 
História, o Duque de Saboia con-
cluiu uma trégua com os bernen-
ses e os genebrinos em fins do ano 
de 1593; nada então parecia mais 
eficaz para reconciliar com a Igre-
ja aqueles povos do que enviar para 
lá pregadores doutos e zelosos, os 
quais, pela persuasão, os atraíssem 
gradualmente à Fé Católica. Con-
tudo, o primeiro a lançar-se nesse 
campo de batalha logo abandonou a 
luta, seja por desesperar da conver-
são daqueles hereges, seja por medo 
de enfrentá-los. 

Então São Francisco de Sales – 
que, como dito, se oferecera como 
missionário ao Bispo de Genebra em 
setembro de 1594 – pôs-se a caminho, 
viajando a pé, sem víveres nem provi-
sões, acompanhado apenas por um 
primo. Depois de muitos jejuns e ora-
ções, pois somente de Deus esperava 
o bom êxito de seu empreendimento, 
entrou no território dos hereges. 

Como evitassem seus sermões, 
decidiu refutar os erros doutrinários 
deles por meio de folhas avulsas, que 
escrevia entre um sermão e outro, as 
quais, distribuídas em grande quanti-
dade e passadas de mão em mão, aca-
bavam por se introduzir também en-
tre os hereges. […]

São de fato admiráveis o aparato 
doutrinário e os argumentos sabia-
mente enfileirados como tropas em 
ordem de batalha, com os quais ele 
ataca seus adversários e desmascara 
suas mentiras e falsidades, valendo-
-se também, com bastante garbo, de 
uma velada ironia. 

Por vezes suas palavras parecem 
um tanto fortes, mas, como seus pró-

prios adversários reconhecem, delas 
emana sempre aquele sopro de cari-
dade que era a virtude reguladora de 
suas disputas. […]

Assim, não é de estranhar que, por 
seu intermédio, tão grande número 
de hereges tenha regressado à Igreja 
e que, seguindo seus ensinamentos e 
direção, tantos fiéis hajam alcançado, 
nos três últimos séculos, um alto grau 
de perfeição.

Um exemplo a ser imitado

Desejamos que o principal pro-
veito das solenes comemorações 
deste centenário seja tirado pelos ca-

1 PIO IX. Dives in misericordia.
2 Idem, ibidem.
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Seus argumentos, 
enfileirados 
como tropas em 
ordem de batalha, 
desmascararam os 
erros dos adversários 
da Religião

São Francisco de Sales -  
Santa Gruta de Manresa (Espanha)

tólicos que, por meio da publica-
ção de jornais ou de outros escri-
tos, explicam, difundem e defen-
dem a doutrina cristã. Nas polê-
micas, devem eles imitar e manter 
o vigor unido à moderação e à ca-
ridade, característico de Francis-
co de Sales. De fato este, com seu 
exemplo, lhes ensina claramente a 
conduta a seguir. 

Antes de tudo, estudem com 
suma diligência e aprendam, tan-
to quanto possam, a doutrina ca-
tólica; cuidem de não alterar, não 
atenuar nem dissimular a verda-
de, sob pretexto de evitar ofensa 
ao adversário; esmerem-se na for-
mulação e na elegância do estilo, 
procurem exprimir os pensamen-
tos com perspicácia e belas pala-
vras, de maneira a tornar a ver-
dade atraente aos leitores. Sen-

do necessário combater adversários, 
saibam, sim, refutar os erros e re-
sistir à improbidade dos agentes do 
mal, mas de modo a deixar claro que 
agem com reta intenção e, sobretu-
do, movidos pela caridade.

Não consta que Francisco de Sa-
les tenha sido dado como patro-
no aos escritores católicos median-
te público e solene documento des-
ta Sé Apostólica. Sendo assim, apro-
veitando esta auspiciosa ocasião, de 
ciência certa e após meticulosas de-
liberações, com nossa autoridade 
apostólica e por esta carta encícli-
ca, damos ou confirmamos, e decla-
ramos São Francisco de Sales, Bis-
po de Genebra e Doutor da Igreja, 
celestial patrono de todos eles, não 
obstante qualquer disposição em 
contrário. 

Excertos de: PIO XI.  
Rerum omnium perturbationem:  

AAS 15 (1923), 51-61
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a  EvangElho  A
Naquele tempo: Entrando Je-
sus na sinagoga disse: 21 “Hoje 
se cumpriu esta passagem da 
Escritura que acabastes de 
ouvir”. 22 Todos davam teste-
munho a seu respeito, admi-
rados com as palavras cheias 
de encanto que saíam da sua 
boca. E diziam: “Não é este o 
filho de José?”
23 Jesus, porém, disse: “Sem 
dúvida, vós Me repetireis o 
provérbio: ‘Médico, cura-te a 
ti mesmo. Faze também aqui, 
em tua terra, tudo o que ou-

vimos dizer que fizeste em 
Cafarnaum’”. 24 E acrescen-
tou: “Em verdade Eu vos digo 
que nenhum profeta é bem 
recebido em sua pátria. 25 De 
fato, Eu vos digo: no tem-
po do profeta Elias, quando 
não choveu durante três anos 
e seis meses e houve grande 
fome em toda a região, havia 
muitas viúvas em Israel. 26 No 
entanto, a nenhuma delas foi 
enviado Elias, senão a uma 
viúva que vivia em Sarepta, 
na Sidônia. 27 E no tempo do 

profeta Eliseu, havia muitos 
leprosos em Israel. Contudo, 
nenhum deles foi curado, mas 
sim  Naamã, o sírio”.
28 Quando ouviram estas pa-
lavras de Jesus, todos na sina-
goga ficaram furiosos. 29 Le-
vantaram-se e O expulsaram 
da cidade. Levaram-No até ao 
alto do monte sobre o qual a 
cidade estava construída, com 
a intenção de lançá-Lo no pre-
cipício. 30 Jesus, porém, passan-
do pelo meio deles, continuou 
o seu caminho (Lc 4, 21-30).



A vingança  
dos medíocres
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Foi nimbado 
de glória e 
manifestando 
a força do 
Paráclito que 
o Messias 
subiu à sua 
cidade

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Comentário ao evangelho – iv Domingo Do tempo Comum

“Inimiga não há mais fera, que a piedade falsa da 
sincera”, célebre aforismo que se cumpre à risca no 
Evangelho deste domingo, o qual narra a aterradora 
vingança da mediocridade contra a Grandeza. 

I – O PrOfeta rejeItadO

O Evangelho do 4º Domingo do Tempo Co-
mum apresenta a rejeição virulenta dos habitan-
tes de Nazaré a Nosso Senhor, fato que São  Lucas 
situa após as tentações no deserto, quando Jesus, 
“cheio da força do Espírito, voltou para a Gali-
leia” (Lc 4, 14a). Dir-se-ia que o Redentor quis 
primeiro vencer o demônio e, quase em segui-
da, os antigos círculos sociais e familiares hostis 
à sua divina missão. 

O Evangelista sublinha que, antes mesmo de 
Nosso Senhor dirigir-Se a Nazaré, sua fama havia 
se divulgado “por toda a região” (Lc 4, 14b), en-
quanto Ele “ensinava nas sinagogas e era aclama-
do por todos” (Lc 4, 15). Foi, portanto, nimbado 
de glória e manifestando a força do Paráclito que 
o Messias subiu à sua cidade para encontrar os vi-
zinhos de outrora. 

Cabe notar que, depois de narrado o execrável 
e gravíssimo pecado dos nazarenos, São  Lucas 
ressalta novamente que Jesus “desceu a Cafar-
naum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos 
sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, por-
que Ele ensinava com autoridade” (Lc 4, 31-32). 
Desse modo, o atentado de Nazaré que presen-
ciaremos nos versículos deste domingo constitui, 
no início da vida pública do Salvador, uma espé-
cie de sinistro parêntese na calorosa e entusiásti-

ca acolhida do povo de Israel ao potente Tauma-
turgo e Mestre sapientíssimo. 

Destaca assim o Evangelista, com uma espe-
cial marca de execração, a irracional e delituosa 
atitude dos habitantes de Nazaré, num contexto 
de triunfo e glória. 

Na sinagoga de Nazaré

Com esses pressupostos entende-se melhor o 
assombro inicial do auditório presente na sinagoga 
de Nazaré, relatado no Evangelho do domingo an-
terior, pois os ecos gloriosos do apostolado de Nos-
so Senhor haviam chegado a seus ouvidos. A cena 
descrita por São Lucas é de uma densidade sobre-
natural quase palpável. Jesus levantou-Se para fa-
zer a leitura e escolheu com divina audácia um tre-
cho no qual Isaías vaticina o futuro Salvador: 

“Foi-Lhe dado o livro do profeta Isaías. De-
senrolando o livro, escolheu a passagem onde 
está escrito: ‘O Espírito do Senhor está sobre 
Mim, porque Me ungiu; e enviou-Me para anun-
ciar a Boa-Nova aos pobres, para sarar os contri-
tos de coração, para anunciar aos cativos a reden-
ção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em 
liberdade os cativos, para publicar o ano da graça 
do Senhor’. E, enrolando o livro, deu-o ao minis-
tro e sentou-Se; todos quantos estavam na sina-
goga tinham os olhos fixos n’Ele” (Lc 4, 17-20).
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Os “quentes” 
e os “frios” 
logram 
perceber o que 
os “mornos”, 
embotados na 
mediocridade, 
não querem 
ver

Num clima de estupor, os nazarenos espera-
vam as palavras de Jesus. Quiçá supunham que 
Ele reconheceria os benefícios do período da in-
fância e juventude transcorrido naquela cida-
de para a formação de seu caráter, favorecendo a 
 obtenção do êxito que O circundava. 

Nosso Senhor, porém, lhes proporá a visão 
verdadeira, toda sobrenatural, a respeito de sua 
missão; os bairrismos interesseiros e egoístas es-
tão a anos-luz da perfeição do Verbo Encarnado. 
Ele Se apresentará pelos lábios de Isaías como 
Aquele que prenunciaram os profetas, o Ungido 
do Senhor, o Filho de Deus. 

Diante de tal declaração veremos nascer sen-
timentos de comparação, de antipatia, de frieza. 
É a mediocridade, ferida pela força da grandeza, 
cuja vingança se fará sentir de modo terrível. 

II – desPrezadO 
vIOlentamente PelOs seus

A maldição da banalidade 

Naquele tempo: Entrando Jesus na sinago-
ga disse: 21 “Hoje se cumpriu esta passagem 
da Escritura que acabastes de ouvir”. 22 To-
dos davam testemunho a seu res-
peito, admirados com as pa-
lavras cheias de encanto 
que saíam da sua boca. 
E diziam: “Não é este 
o filho de José?”

Uma característica 
inconfundível do me-
díocre é viver enjau-
lado, por vontade pró-
pria, atrás das gra-
des de expectativas 
estreitas e terrenas. 
Ele se torna ví-
tima de uma es-
pécie de maldi-
ção da banali-
dade, pela qual 
os horizontes 
sobrenaturais 
lhe sobre-
pujam, cau-
sando anti-
patia e tor-
por. Por 
esse mo-

tivo os nazarenos, ao ouvirem “as palavras cheias 
de encanto” de Jesus, não foram capazes de pôr-
-se o problema a respeito de sua origem divina. Em 
face do extraordinário efeito que tinham diante dos 
olhos, só conseguiram remontar à suposta causa 
humana: “Não é este o filho de José?” Mostraram-
-se, portanto, incapazes de acreditar na divindade 
de  Nosso Senhor, a qual, entretanto, transparecia 
com diáfano esplendor em sua figura, em seus ges-
tos, em seu poder taumatúrgico, em sua sabedoria. 

Que contraste entre os nazarenos e tantas 
 almas abençoadas que intuíram a grandeza di-
vina em Jesus. Santa Isabel acreditou n’Ele mes-
mo sem tê-Lo visto, escondido como estava nas 
entranhas puríssimas de Maria: “Donde me vem 
esta honra de vir a mim a Mãe de meu Senhor?” 
(Lc 1, 43). Natanael O aclamou Filho do Altíssi-
mo pelo fato de haver-lhe revelado que o vira de-
baixo da figueira (cf. Jo 1, 49). E até os próprios 
demônios O proclamaram Santo de Deus (cf. Mc 
1, 24; Lc 4, 34). 

Os “quentes” e os “frios” logram perceber o 
que os “mornos”, embotados na mediocridade, 
não querem ver. Não é sem motivo que o Apo-
calipse condena com especial repugnância esse 

estado de espírito, preparatório das piores 
abominações: “Conheço a tua con-

duta. Não és frio nem quente. 
Oxalá fosses frio ou quen-

te! Mas, porque és morno, 
nem frio nem quente, es-
tou para vomitar-te de mi-
nha boca” (3, 15-16). 

Cumpre ressaltar que 
a atribuição a São José da 
maravilha que contempla-
vam não se devia a uma 
sincera admiração pelo 
Glorioso Patriarca, fun-
dada em sua ímpar santi-
dade. Para os nazarenos, 
o casto esposo de Nos-
sa Senhora era simples-
mente um marceneiro 
correto. Nada haviam 
percebido da excepcio-
nal virtude que o ca-
racterizava, seja pela 
perfeição de seu tra-
balho, seja pela con-
duta honesta, piedo-
sa e viril. 

Encontro de Nossa Senhora com sua prima Santa Isabel,
por Fra Angélico - Museu do Prado, Madri
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Para os  
nazarenos,  
o casto  
esposo 
de Nossa 
Senhora era  
simplesmente 
um marce-
neiro correto; 
nada haviam 
percebido da 
excepcional 
virtude que o 
caracterizava

A mediocridade configura-
-se, assim, como uma das prin-
cipais causas da incredulida-
de. A virtude da fé abre a in-
teligência do homem para os 
horizontes infinitos e grandio-
sos da Revelação, à maneira de 
uma ponte que liga a terra ao 
Céu. Pelo contrário, para quem 
vive, como as galinhas, volta-
do para o chão a procurar o ali-
mento que sacia o ventre, es-
sas perspectivas sobrenaturais 
causam enfado, implicância e, 
finalmente, repulsa. 

Ante tanta cegueira, Jesus 
procurará aplicar o remédio da 
repreensão, em vez de brilhar 
junto aos nazarenos por meio 
de sinais estrondosos. Onde fal-
ta fé, os milagres não suprem 
sua ausência, como vemos em 
nossa sociedade. Quem não 
sabe das inexplicáveis curas 
ocorridas em Lourdes? Enfermos desengana-
dos voltam sãos, depois de terem permanecido 
em oração confiante à sombra da Gruta de Mas-
sabielle. Tantos conhecem esses prodígios, mas 
quão poucos creem e se convertem de coração! 

“Se hoje ouvirdes a  
sua voz, não endureçais os  
vossos corações”
23 Jesus, porém, disse: “Sem dúvida, vós Me 
repetireis o provérbio: ‘Médico, cura-te a 
ti mesmo. Faze também aqui, em tua ter-
ra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em 
Cafarnaum’”. 24 E acrescentou: “Em verda-
de Eu vos digo que nenhum profeta é bem 
recebido em sua pátria. 25 De fato, Eu vos 
digo: no tempo do profeta Elias, quando 
não choveu durante três anos e seis meses e 
houve grande fome em toda a região, havia 
muitas viúvas em Israel. 26 No entanto, a ne-
nhuma delas foi enviado Elias, senão a uma 
viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. 27 E 
no tempo do profeta Eliseu, havia muitos 
leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles 
foi curado, mas sim Naamã, o sírio”.

Duras palavras de Nosso Senhor aos nazare-
nos! Com o ferro em brasa da verdade, procurava 

Ele cauterizar a ferida da mediocridade. Os en-
fermos, porém, não aceitariam a cura. 

Era necessário tornar patente a seus ouvintes 
a tibieza de seus corações, fechados à divina gra-
ça que lhes batia à porta com insistência. Ao es-
cutarem a afirmação do Divino Mestre de que 
“nenhum profeta é bem recebido em sua pátria”, 
deviam ter reconhecido com humildade a pró-
pria culpa e pedido perdão. Mas nada lhes mo-
veu, nem sequer os exemplos de Elias e Eliseu, os 
quais, rejeitados entre os seus, favoreceram com 
milagres pessoas estrangeiras. 

“Repreende o justo e ele te amará” (Pr 9, 8), 
diz a Escritura. No entanto, se for um injusto, a 
repreensão o moverá ao ódio. E esta foi a reação 
dos antigos concidadãos de Nosso Senhor. A me-
diocridade se baseia num alto conceito de si mes-
mo, num orgulho larvado e complacente que leva 
o coração humano a se sentir satisfeito consigo, 
numa vidinha deleitosa e banal. Por isso o me-
díocre tem aversão a qualquer gênero de crítica, 
e reage como um animal feroz contra quem ousa 
lhe formular a mais leve censura. 

Por que, então, Nosso Senhor procurou abrir 
os olhos de seus conterrâneos? Não sabia qual se-
ria a reação deles? 

Jesus veio para salvar e, portanto, de-
via oferecer aos homens a possibilidade de 
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Sagrada Família - Igreja de São Pedro e São Paulo, Sérent (França)
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Onde falta fé, 
os milagres 
não suprem 
sua ausência. 
Quantos, hoje, 
conhecem as 
inexplicáveis 
curas 
ocorridas em 
Lourdes, mas 
quão poucos 
creem e se 
convertem

 reconhecerem suas culpas e obterem indulgên-
cia. De outra parte, porém, é pedra de escânda-
lo, como profetizou Simeão (cf. Lc 2, 34-35), 
e quem não aceita suas advertências precipita-
-se na via da revolta franca e insolente contra a 
vontade de Deus.

O atentado de Nazaré
28 Quando ouviram estas palavras de Jesus, 
todos na sinagoga ficaram furiosos. 29 Le-
vantaram-se e O expulsaram da cidade. Le-
varam-No até ao alto do monte sobre o qual 
a cidade estava construída, com a intenção 
de lançá-Lo no precipício. 30 Jesus, porém, 
passando pelo meio deles, continuou o seu 
caminho. 

Os habitantes de Nazaré fizeram ouvidos mou-
cos aos apelos sobrenaturais e fecharam-se em si 
mesmos, com ressentimento e tristeza. Sua rea-
ção de ódio mortal reflete bem a atitude do me-
díocre ferido em seu amor-próprio. Querer matar 
o Ungido do Senhor por os ter admoestado com 
elevação e sabedoria a respeito da cegueira espi-

ritual que lhes oprimia, mostra quão perigosa é a 
lepra da mediocridade. 

Chama a atenção que, inicialmente, Nosso 
Senhor deixou-Se levar pela enxurrada da ani-
mosidade em direção ao abismo. Assim o fez, 
sem dúvida, a fim de caracterizar a tentativa de 
crime. Entretanto, estando ao pé do precipício, 
passou pelo meio deles sem que conseguissem 
detê-Lo. Terá Ele assumido o corpo glorioso 
para escapar daquelas mãos assassinas? O fato é 
que, com sobranceria e paz inalteráveis, a Divi-
na Vítima escapou de forma miraculosa do laço 
mortal, porque ainda não havia chegado a sua 
hora. 

O Evangelista encerra seu relato afirmando 
apenas que Jesus “continuou o seu caminho”. A 
sanha dos medíocres não pode deter o curso da 
verdade, que sempre sai vitoriosa contra os seus 
adversários. 

III – uma lIçãO  
Para Os católIcOs dO  

séculO XXI

Nosso Senhor apresenta-Se a nós, no Evange-
lho do 4º Domingo do Tempo Comum, como o 
Profeta por excelência, rejeitado pelos seus por 
causa da fé apoucada destes. 

O ódio mortal dos nazarenos ao se verem con-
vidados ad maiora pelo Divino Mestre e, ao mes-
mo tempo, repreendidos por Ele, parece-nos, à 
primeira vista, uma reação ex abrupto sem apa-
rente motivação. Todavia, tal impressão não cor-
responde à realidade. A mediocridade é uma 
doença espiritual grave, cujos efeitos devastado-
res revelam-se no episódio narrado por São Lu-
cas. Entre eles está que o medíocre passa da ací-
dia para o ódio contra Deus. 

A mediocridade é a grande inimiga da mag-
nanimidade, virtude ligada à fortaleza que ma-
nifesta com especial fulgor a imensidade do 
poder e do amor de Deus. Em sua vida pública, 
Nosso Senhor apresentou-Se enquanto a Gran-
deza Encarnada, deixando ver de modo rutilan-
te a sobrenaturalidade de sua missão e sua ori-
gem divina: tratava-se do Verbo gerado pelo 
Pai, desde toda a eternidade, e feito Homem no 
seio virginal de Maria Santíssima. E a Cruz foi 
o preço pago pelo Filho de Deus por ter ousado 
brilhar dessa forma aos olhos de homens afun-
dados no pântano hediondo e emoliente da me-
diocridade. 
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Peregrinos rezam na Gruta de Massabielle -  
Santuário de Lourdes (França)
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O apóstolo 
católico 
deve ter seu 
olhar interior 
pronto para 
reconhecer os 
que desejam 
permanecer 
adormecidos 
na noite de 
seus pecados; 
estes serão 
seus mais 
terríveis 
adversários

Uma preparação 
para a luta

Assim considerado, 
o Evangelho deste do-
mingo constitui uma 
preparação para a luta. 
O confronto entre a es-
pada da verdade e a fúria 
bestial da mediocridade 
mostra bem que o apos-
tolado se faz num cam-
po de batalha no qual os 
inimigos mais ferozes 
podem ser aqueles que, 
na aparência, apresen-
tam-se como cordatos e 
pacíficos. 

Nesse sentido, o 
apóstolo católico deve 
ter seu olhar interior ace-
so, vigilante e atilado, 
pronto para reconhecer 
os que escutam as ver-
dades rutilantes do Santo 
Evangelho com autên-
tico enlevo e, pelo con-
trário, os que desejam permanecer adormecidos na 
noite de seus pecados. Estes serão seus mais terrí-
veis adversários. 

Cheio de coragem, como imitador da Sabedo-
ria Encarnada, precisa ele incentivar os bons e re-
preender os maus, consciente das consequências 
que se seguirão: o ódio, a luta, o risco e, às vezes, 
o martírio. 

As “Nazarés” dos nossos dias

O mundo de hoje jaz, em boa medida, sob a ti-
rania da mediocridade. O “pão e circo” dos ro-
manos decadentes continua a ser, numa versão 
modernizada, a moeda com que o mundo com-
pra a cegueira voluntária das multidões. Dinhei-
ro, diversão, prazer, comodidade, avanços tec-
nológicos e outras vaidades enchem as expecta-
tivas bitoladas de milhões de pessoas que, quais 
novos Esaús, renunciam a voar pelos nobres e ár-
duos horizontes da Fé a troco de um banal prato 
de lentilhas. Deles São Paulo afirma “que se por-
tam como inimigos da Cruz de Cristo, […] cujo 
Deus é o ventre” (Fl 3, 18-19).

O resultado de tal prevaricação está diante de 
nossos olhos: quando se presenciou na História 
da humanidade uma crise moral mais dramática 

e devastadora que a de 
nossos dias? Os Man-
damentos Divinos, sem 
exceção, são conspur-
cados da forma mais 
ignóbil por parte das 
massas inertes, escra-
vas da mediocridade. 

Não podemos, po-
rém, desanimar, pois a 
verdade será a vence-
dora!

Abracemos a via 
do heroísmo!

Ao Se deixar imo-
lar na Cruz e ressusci-
tar glorioso, Nosso Se-
nhor feriu de morte a 
mediocridade e fez sur-
gir em sua Igreja uma 
estirpe de heróis capa-
zes das mais santas au-
dácias a fim de implan-
tar no mundo a obediên-
cia à Lei Divina. Sim, 

uma miríade de varões e damas foram capazes de, 
com desprezo pelos mesquinhos aconchegos mun-
danos, dar a vida para tornar esta terra uma ima-
gem do Céu e conquistar a eternidade. Por isso po-
demos afirmar, parafraseando um pensamento de 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira, que “o sorriso cético 
e ressentido dos medíocres jamais conseguirá de-
ter a marcha vitoriosa dos que têm fé”.

Em atitude diametralmente oposta à loucura 
assassina dos nazarenos, somos hoje convidados 
pelo Divino Mestre a fazer parte dessa coorte ra-
diante e magnífica dos que O seguem pelo cami-
nho sangrento do Calvário, com a firme certeza 
da vitória final. 

Nossa Senhora prometeu em Fátima: “Por fim, 
o meu Imaculado Coração triunfará”. Façamos 
dessas palavras o nosso estandarte de guerra e 
combatamos por Ela as batalhas do apostolado, 
sabendo discernir a ação da graça que, em meio 
ao lodaçal moderno, vai fazendo germinar um lí-
rio alvíssimo e incontaminado. Esse lírio será ca-
paz de vencer com seu fulgor irresistível as tre-
vas da noite, e de domar com sua pureza militan-
te o furor da tempestade. Dele nascerá a ordem 
sacral, hierárquica e altamente perfeita do Reino 
de Maria. 
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Dr. Plinio em meados de 1933



Duas décadas  
a serviço da verdade

P
Humberto Luís Goedert
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Ao completar um significativo aniversário, a revista 
“Arautos do Evangelho” traça uma retrospectiva de seu 
itinerário desde a fundação até os nossos dias, lançando 
um olhar de esperança para o futuro. 

ela Palavra, Deus criou o 
mundo numa sucessão de 
dias e de obras: faça-se a 
luz, faça-se o firmamen-

to, façamos o homem… (cf. Jo 1, 1; 
Gn 1). Desde a sua origem, a humani-
dade foi cumulada pelo Senhor com 
o dom da palavra, através do qual os 
filhos de Adão interagem entre si e 
com o seu Artífice.

Com o passar do tempo, os ho-
mens desenvolveram novas formas 
de comunicação, em particular a es-
crita, como veículo de transmissão de 

suas ideias. Por esse meio Deus es-
tampou sua própria Palavra no Anti-
go e no Novo Testamento.

Outras formas de literatura – ro-
mances, poesias ou gestas – foram 
também utilizadas para tratar sobre 
o Onipotente. Entre elas se destacam 
as genuinamente cristãs, por emana-
rem do costado de Jesus e da rocha 
inabalável de Pedro. Nesse contex-
to se insere a imprensa católica, cujo 
papel torna-se cada vez mais neces-
sário num mundo tão silencioso de 
Deus. 

Sob o impulso das chaves de Pedro
Na aurora do terceiro milênio, pre-

cisamente em 22 de fevereiro de 2001, 
Sua Santidade João Paulo II concedia 
a aprovação pontifícia aos Arautos do 
Evangelho. Sob os auspícios das cha-
ves de Pedro, os frutos do Paráclito 
não tardaram em germinar. Da chama 
inicial, novos membros e novas casas 
se formaram, alastrando-se como in-
cêndio pelos quatro cantos da terra. A 
formação se aprimorava, o carisma se 
consolidava e a espiritualidade se ro-
bustecia. Mas ainda faltava algo…
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Uma delegação dos Arautos do Evangelho na Praça de São Pedro, por ocasião de sua aprovação pontifícia em 2001

Com o impulso dado pela Cátedra de Pedro, a obra dos Arautos do Evangelho alastrou-se  
como incêndio pelos quatro cantos da terra
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Na origem dessa obra, verificava-
-se um fenômeno análogo ao ocorri-
do nos primórdios do Cristianismo. 
São Paulo, por onde passava – Roma, 
Corinto, Colossos, etc. – formava co-
munidades de fiéis; todavia, embora 
ele tivesse sido aquinhoado com inú-
meros dons, a Providência não lhe 
concedera uma como que “multilo-
cação”… Com efeito, o Apóstolo das 
Gentes não podia estar fisicamente em 
todas aquelas cidades ao mesmo tem-
po, para sustentar os recém-conver-
tidos. Qual foi a solução encontrada? 
Enviar cartas às diversas comunida-
des a fim de instruir, animar e confir-
mar os seus discípulos na fé. Se a estes 
não era dado gozar de sua presença, ao 
menos logravam como que apalpar as 
graças emanadas de suas palavras es-
critas. Naquela quadra histórica, sur-
giram, por assim dizer, as primeiras 
“revistas” católicas.

De modo semelhante, a avalanche 
de atividades dos Arautos os impedia 
de estar permanentemente em tantos 
lugares. O assistente espiritual da as-
sociação, na época também oficial da 
Secretaria de Estado do Vaticano, lan-
çou então o bastão: é preciso que os 
Arautos tenham uma revista, para es-
tar em contato com seus aderentes!

O fundador, Mons. João Scogna-
miglio Clá Dias, então ainda leigo, 
logo apresentou à assembleia plená-
ria da entidade a sugestão, a qual foi 
amplamente acolhida. As graças eram 
tangíveis: tratava-se certamente de um 
sinal de Deus. E, se a gestação do pe-
riódico teve suas dificuldades por ser 
uma experiência nascente, o tempo 
demonstrou que a revista, editada sem 
interrupção desde seu nascimento, se-
ria um meio eficacíssimo para a nova 
evangelização, tão premente em nos-
sos dias.

Um desenvolvimento soprado 
pelas bênçãos da Santa Igreja

O primeiro número do mensário, 
publicado em janeiro de 2002, conti-
nha apenas vinte e oito páginas, mas 

o editorial já delineava a clave de sua 
vocação: a revista almejava ser uma 
“estrela de Belém” para os homens e 
mulheres de nosso tempo, tratando os 
mais variados temas à luz do carisma 
dos Arautos do Evangelho. Augura-
va ainda que fosse “incremento, nos 
cristãos, da devoção à Eucaristia, a 
Maria Santíssima e à Cátedra de Pe-
dro, três colunas da espiritualidade 
dessa associação privada de fiéis”.1 

Com a graça de Deus, a revista 
cresceu no ritmo do frutuoso aposto-
lado dos Arautos. Em conformidade 
com o mandato de Cristo de pregar o 
Evangelho a todas as nações (cf. Mt 
24, 14), logo nasceram as versões em 
espanhol, italiano e inglês, com auto-
res das mais variadas procedências, 
atingindo centenas de milhares de la-
res em todo o orbe. 

O pontificado de Bento XVI pro-
porcionou terreno fértil para um ul-
terior desenvolvimento da publica-
ção, em larga medida pelas bênçãos 
oriundas da aprovação definitiva dos 
Arautos do Evangelho, bem como da 
Sociedade Clerical de Vida Apostóli-

ca Virgo Flos Carmeli e da Socieda-
de de Vida Apostólica Feminina Re-
gina Virginum.

A palavra de Deus crescia e se es-
palhava (cf. At 12, 24). A revista apri-
morou seu desenho gráfico, meios de 
difusão e artigos, procurando sempre 
conservar uma linguagem elevada e, 
ao mesmo tempo, acessível a seu va-
riadíssimo público.

Devido ao vertiginoso incremen-
to do uso da internet na última déca-
da, as revistas em geral tiveram de se 
reinventar. Diversos veículos da im-
prensa tradicional sofreram um acen-
tuado declínio na tiragem e no nú-
mero de assinaturas. Com um pouco 
de atraso, também os periódicos ca-
tólicos impressos sofreram o impac-
to das novas tecnologias. Muitos de-
les desistiram pelo caminho e encer-
raram suas atividades. 

Para os filhos espirituais de 
Mons. João, porém, o recuo não se 
apresenta como uma opção válida. 
Nesse inédito contexto global, a revista 
Arautos do Evangelho certamente teve 
de se adaptar. Com a velocidade da in-
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Dr. Plinio com os redatores do “Legionário” numa visita a  
Dom Duarte Leopoldo e Silva, Arcebispo de São Paulo, em 1934 aproximadamente

A arte de escrever – com a ponta da espada, quando necessário –  
encontra-se na própria raiz da missão dos Arautos
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formação do mundo digital e a facili-
dade de acesso às notícias do dia a dia, 
passou-se a deitar menos enfoque em 
temas do cotidiano eclesial, pela con-
vicção de que nada há de mais atu-
al que o Evangelho, do qual o mensá-
rio é arauto. Mais ainda, a Boa-Nova 
conserva sempre seu frescor primave-
ril, por emanar de Deus, que é o mes-
mo ontem, hoje e sempre (cf. Hb 13, 8).

Simultaneamente, verificou-se no 
público o vivo interesse em conhe-
cer os escritos de Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira, inspirador e mestre do fun-
dador dos Arautos. Esse insigne pen-
sador católico atuou na imprensa des-
de muito jovem, sendo diretor, por 
exemplo, do jornal O Legionário, ór-
gão oficioso da Arquidiocese de São 
Paulo, hoje O São Paulo. Mais tar-
de, tornou-se um dos colunistas mais 
longevos da Folha de São Paulo, pe-
riódico de maior tiragem do Brasil, 
com o qual colaborou por mais de 
duas décadas. Nem falemos de suas 
obras publicadas, muitas delas best-
-sellers. Por essas e outras razões, po-
de-se afirmar que a arte de escrever 
– com a ponta da espada, quando ne-
cessário – encontra-se na própria raiz 
da missão dos Arautos, gravando a 
sua marca não apenas no papel, como 
também na história da instituição.

Nos últimos anos, cresceram ou-
trossim, com as bênçãos dos Céus, 
as graças obtidas pela intercessão de 
Dona Lucilia, mãe de Dr. Plinio. O 
sensus fidelium apontava para uma 
vida de exímio cumprimento do De-
cálogo, chancelada por diversos favo-
res, muitos deles de caráter verdadei-
ramente miraculoso, alcançados ao in-
vocá-la. Consolidava-se cada vez mais 
a fama de santidade dessa dama cató-
lica paulista, condição essencial, con-
forme a tradição da Igreja, para sua 
elevação aos altares. Atenta ao instin-
to espiritual dos fiéis, em particular de 
seus assinantes, a revista passou a es-
tampar traços da biografia de Dona 
Lucilia, bem como relatos de eventos 
sobrenaturais ligados à sua pessoa. 

A excelente acolhida destas duas 
últimas iniciativas surpreendeu até 
mesmo os promotores do mensário.

Uma equipe jovem, dinâmica 
e ávida de evangelizar

Em geral, a estrutura de um peri-
ódico de escol firma-se na contrata-
ção de centenas de funcionários, seja 
nos setores de redação, seja em áreas 
administrativas. A revista se formou, 
a contrario sensu, de modo bastante 
orgânico: bastou a constituição de um 
conselho editorial que estimulasse os 
arautos a escrever, que logo se multi-
plicaram as matérias. E assim perma-
nece essencialmente até hoje. 

Com efeito, com raras exceções, os 
artigos são redigidos pelos próprios 
associados, sobretudo os leigos mais 
dinâmicos que, com a “liberdade dos 
filhos de Deus” (Rm 8, 21), encon-
tram na publicação um canal para se 
exprimir, através de artigos dos mais 
variados conteúdos, ora inspirados no 
perene depósito da Fé, ora condiciona-
dos pela conjuntura do momento.

Muito da fama e credibilidade de 
um veículo de informação se ates-
ta pela senioridade de seus autores. 
Sem embargo, a revista abre também 
espaço a jovens redatores iniciantes, 
aos pequeninos, pela convicção de 
que, embora lhes falte a experiência, 

Abalizados escritores e jovens 
autores encontram na revista 
um canal para se exprimir com 
liberdade, em artigos variados
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sobeja-lhes o perfeito louvor (cf. Mt 
21, 16). 

Muito sintomático a esse respeito é 
o fato de alguns dos novos escritores 
terem nascido após a fundação da re-
vista. Tal circunstância, antes de reve-
lar debilidade, constitui um dos mais 
fortes arrimos da publicação, pois de-
monstra a existência de uma consoli-
dada escola de pensamento com conti-
nuidade nas gerações emergentes, fa-
tor sem o qual qualquer obra intelectu-
al está fadada ao fracasso. 

A serviço da verdade, 
através da beleza 

Como já se mencionou, a revista 
aborda os mais variados temas sempre 
com a nota característica que distingue 
o apostolado dos Arautos do Evange-
lho: o belo. Com efeito, a associação 
tem plena convicção de que a verdade 
e a bondade só podem ser bem acolhi-
das e compreendidas se estão involu-
cradas pelo esplendor da beleza.

Assim, as capas da revista se carac-
terizam por bonitas imagens, legadas 
pela tradição multissecular da Igreja 
ou por atividades da associação mundo 
afora. Os editoriais, por sua vez, pre-
tendem ser uma espécie de escrínio de 
brilhantes do mensário. Muito comen-
tados pelos leitores, especialmente em 
tempos recentes, procuram trazer uma 

mensagem renovada para as perplexi-
dades dos católicos hodiernos.

Os textos publicados na seção A voz 
dos Papas testemunham o imenso te-
souro do Magistério Pontifício, em 
harmonia com a temática da edição. 
Além do mais, o periódico conta sem-
pre com uma hagiografia pois, como 
reza o antigo ditado, “as palavras con-
vencem, mas os exemplos arrastam”. 
Não há missão mais nobre para uma 
revista católica do que santificar seus 
leitores.

Já a seção Arautos no mundo cons-
titui uma espécie de cartão de visita, 
ou pequena amostra, do apostolado 
empreendido pela associação nos pa-
íses onde se encontra. As páginas da 
História para crianças… ou adultos 
cheios de fé? trazem de modo vivo um 
dos métodos mais eficazes para a for-
mação intelectual e humana: a narra-
ção de fatos, sempre involucrados pela 
inocência, singeleza e piedade. As úl-
timas páginas, fartamente ilustradas, 
estampam um artigo que trilhe a via 
pulchritudinis, ou seja, o caminho da 
beleza para chegar até Deus.

Por fim, desde a sua inauguração, 
a revista conta ainda com um privi-
légio inigualável: os comentários ao 
Evangelho publicados initerrupta-
mente pelo fundador dos Arautos. Um 
dos segredos de sua aprimorada e co-
gente redação é escrever não detrás de 
uma escrivaninha, mas sim diante do 
Santíssimo Sacramento exposto. Sua 
reflexão se fundamenta, ademais, na 
pregação viva, à maneira dos Padres 
da Igreja, que harmonizavam a vida 
intelectual com a pastoral.

Efetivamente, um dos mais notá-
veis dons de Mons. João é o da har-
monia. Como ocorreu na primeira 

Mons. João redigindo um artigo  
na capela de Adoração Perpétua da 
Casa-Mãe dos Arautos do Evangelho,  
São Paulo (SP)

Um dos segredos do fundador 
é escrever não detrás de uma 
escrivaninha, mas diante do 
Santíssimo Sacramento

As diversas seções apresentam, 
porém, um denominador comum:  
o empenho de transmitir  
a verdade com beleza
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Setembro de 2009 
O Papa Bento XVI  

concede a Mons. João  
a medalha  

“Pro Ecclesia et Pontifice”

Janeiro de 2010
Em audiência com o 
fundador, Bento XVI 
abençoa a obra dos  

Arautos do Evangelho

Julho de 2005  
Um passo histórico  
para a obra: nasce  
o ramo sacerdotal  

dos Arautos

Janeiro de 2002  
Sob as bênçãos do Papa, 

a revista “Arautos do 
Evangelho” começa sua 

caminhada

 comunidade cristã, logrou ele que se 
formasse entre os membros dos Arau-
tos do Evangelho “um só coração e 
uma só alma” (At 4, 32). E a revista, ar-
cabouço doutrinário da associação, foi 
naturalmente imbuída desse esprit de 
corps.

Sabe-se que o modo de redigir é 
uma das características mais distin-
tivas de qualquer autor. Entre os es-
critores arautos, porém, podemos en-
contrar um denominador comum, 
a saber, o desejo ardente de tocar as 
cordas mais profundas da alma do 
leitor, conforme o célebre ditado 
francês: “A inteligência só sabe falar; 
é o amor que canta”.2 Nesse sentido, 
a revista forma uma espécie de “coro 
polifônico”, composto de vozes dife-
rentes, mas sempre harmônicas.

Alicerçados na doutrina 
imutável da Igreja

São Paulo ensina que “o Senhor é o 
Espírito, e onde está o Espírito do Se-
nhor aí há liberdade” (II Cor 3, 17). 
De fato, o Paráclito fala quando quer e 

com quem quer. Entretanto, como dis-
cernir se determinada doutrina vem do 
Alto? Antes de tudo, examinando sua 
consonância com a verdade, pois o Es-
pírito Santo é essencialmente o “Espí-
rito da Verdade” (Jo 16, 13). Assim, a 
redação da revista Arautos do Evan-
gelho se distancia de ideologias con-
trárias Àquele que Se definiu como a 
Verdade (cf. Jo 14, 6). Se a verdade tem 
todo o direito de se manifestar, à men-
tira não cabe prerrogativa alguma.

Uma pergunta por fim se impõe: 
por que no passado havia grandes es-
critores católicos que influenciavam 
– até mesmo através da imprensa tra-
dicional – incontáveis almas, e hoje é 
tão custoso encontrá-los?

Por uma razão muito simples: eles 
já não são católicos. Com efeito, par-
te da crise editorial que atingiu as pu-
blicações que se pretendem católicas 
nos últimos anos tem sua raiz preci-
samente na falta de identidade católi-
ca. Nas páginas destes periódicos, não 
é raro encontrar uma inaudita aliança 
com a mídia panfletária, ao promover 

ataques gratuitos à Igreja, suas entida-
des e seus membros. Com razão can-
tava o poeta lusitano: “Inimiga não há 
tão dura e fera, como a virtude falsa 
da sincera”!3 Em prol da paz, omite-se 
entrar em detalhes, pois os próprios 
Arautos foram vítimas dessa perversa 
atitude. Contudo, se for o caso, poder-
-se-á retomar o assunto no futuro…

Seja como for, instou o Papa 
Leão XIII: “Vendo que o principal 
instrumento empregado por nossos 
inimigos é a imprensa, que em gran-
de parte recebe deles sua inspiração 
e suporte, é importante que os católi-
cos se oponham à imprensa maligna 
por uma imprensa que seja boa, para 
a defesa da verdade, nascida do amor 
à Religião, e para sustentar os direitos 
da Igreja. Enquanto a imprensa cató-
lica estiver ocupada em deixar nus os 
desígnios pérfidos das seitas, em aju-
dar e defender as ações dos sagrados 
pastores, e em defender e promover 
as obras católicas, é dever dos fiéis 
suportar eficazmente esta  imprensa, 
recusando ou cessando de favorecer 
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1 EDITORIAL. Perscrutando o horizon-
te… In: Arautos do Evangelho. São Pau-
lo. Ano I. N.1 (jan., 2002); p.4.

2 DE MAISTRE, Joseph. Essai sur le prin-
cipe générateur des constitutions poli-
tiques et des autres institutions humai-
nes. Paris: Librairie Ecclésiastique, 1822, 
p.19, nota 3.

3 CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. 
Canto X, 113.

4 LEÃO XIII. Dall’alto dell’apostolico se-
ggio, n.9.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Im-
prensa “neutra”. In: Legionário. São Pau-
lo. Ano XII. N.344 (16 abr., 1939); p.2.
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retrato filosófico. São Paulo, 1994.
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Teológica. II-II, q.188, a.6.

Abril de 2021  
Amparada pela proteção  

de Maria Santíssima  
a obra segue confiante  

em sua missão

Abril de 2010 
A revista atinge sua 
maturidade com a 

publicação da edição 
número 100

Julho de 2016
Mons. João lança uma 

detalhada biografia de seu 
pai e mestre espiritual,  

Plinio Corrêa de Oliveira

de qualquer modo a imprensa malig-
na; e também diretamente, concor-
rendo, tanto quanto cada um possa, 
para ajudá-la a viver e florescer”.4 

O Pontífice tem toda a razão em 
apontar que a melhor maneira de com-
bater o mal é fazer o bem (cf. Rm 
12, 21). Considerando que as trevas va-
lem-se da “imprensa maligna” como 
“principal instrumento” de ataque,  um 
dos meios mais eficazes de opor-se ao 
mal em nossos dias consiste em fo-
mentar uma imprensa que seja autenti-
camente boa. Para isso, “o único remé-
dio é a imprensa católica, boa não só na 
doutrina, mas também nas qualidades 
jornalísticas, para desviar as simpatias 
do público e trazê-lo às boas fontes”,5 
conforme ponderava com precisão, há 
mais de oito décadas, Dr. Plinio. 

Com efeito, quando o bem é apre-
sentado de forma íntegra, o mal se vê 
cercado e incapacitado de agir.

Um olhar para o futuro

Qual será o futuro da revista Arau-
tos do Evangelho? Não sabemos, mas 

temos a plena convicção de que, se 
Deus já colheu tantos frutos das pe-
queninas sementes lançadas há duas 
décadas, desde que continuemos plan-
tando e regando com disciplina, Ele 
dará o crescimento (cf. I Cor 3, 6). 

A colheita é grande e poucos são 
os trabalhadores (cf. Mt 9, 37). Ade-
mais, entrevemos que o joio do mal 
procurará corromper essa seara de 
Deus, seja por suas ações, seja por 
suas omissões hipócritas. Tais con-
trariedades, porém, jamais abalarão 
quem pugna à sombra da Imaculada. 
Como afirmava Dr. Plinio, “os céti-
cos poderão sorrir. Mas o sorriso dos 
céticos jamais conseguiu deter a mar-
cha vitoriosa dos que têm fé”.6 

Em suma, se esse artigo visou ofe-
recer algumas pinceladas sobre a his-
tória e as conquistas da revista Arau-
tos do Evangelho, não foi para gran-
jear aplausos estéreis ou invejas fátu-
as – estas ainda mais estéreis. Nada 
disso queremos de nossos leitores au-
tênticos ou de nossos censuradores 
de plantão. Ao contrário, desejamos 

rogar que rezem por esta obra pois, 
como bem ensinou o insigne aba-
de trapista Dom Chautard, a alma de 
todo apostolado é a oração. 

Contudo, seja-nos permitido acres-
centar que a alma de toda oração é o 
apostolado, uma vez que não basta 
contemplar; faz-se necessário trans-
mitir o que se contemplou.7 E aí está a 
nossa missão.

Se “no princípio era o Verbo” (Jo 
1, 1), Ele também o será no fim, pois 
Deus é o Alfa e o Ômega (cf. Ap 1, 8). 
Mas o que dizer do império de Nosso 
Senhor durante o período intermediá-
rio entre o princípio e o fim? Eis o cer-
ne da questão: o Altíssimo confiou as 
outras letras do alfabeto grego, ou seja, 
esse “meio”, ao homem, por ser a úni-
ca criatura racional que vive no tempo. 
Assim, cabe a nós transmitir aos ou-
tros a palavra que contemplamos.

Para isso, nada melhor do que con-
fiar a imprensa católica, e concreta-
mente nossa revista, a Maria Santíssi-
ma, Aquela que foi portadora do Ver-
bo Encarnado neste vale de lágrimas, 
para que, por sua intercessão, possa-
mos também portá-Lo em nossa pe-
regrinação terrena, com a ufania pró-
pria a um arauto do Evangelho. 
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“Hipócritas”, “guias cegos”, “raça de víboras”! 
Quem gostaria de ser denominado assim? 
Esses foram os títulos dados pelo Divino Mestre 
aos maus pastores do seu tempo… 

or que Nosso Senhor não 
foi fariseu? Se tivesse op-
tado por seguir essa via, 
ocuparia um posto de hon-

ra na sociedade, sua influência logra-
ria maior alcance, rixas se evitariam 
e, quem sabe, Ele até seria reconhe-
cido oficialmente como Messias e se-
quer haveria a Crucifixão.

Os fariseus eram considerados os 
guardas da verdadeira Religião, os 
únicos a praticar na perfeição os pre-
ceitos da Lei de Moisés com todos os 
seus desdobramentos e interpretações, 
os quais, supostamente, tinham rece-
bido por tradição oral. Enfim, o fari-
saísmo dominava o âmbito institucio-
nal do judaísmo quando Nosso Senhor 
Se encarnou. 

Contudo, Ele não quis enquadrar-
-Se nos esquemas desse partido, por 
mais prestigioso que fosse do ponto 
de vista humano. Por que razão? 

As origens do farisaísmo

No século IV a.C., a Palestina tor-
nou-se domínio grego. A partir de en-
tão, o pensamento, a arte e os costu-
mes hebraicos iniciaram um processo 
de helenização, a princípio sem coa-
ção. A forma de vida dos judeus mu-
dou e, aos poucos, a prática da Reli-
gião verdadeira foi abandonada. Não 
mais se frequentava o Templo, e uma 

atmosfera laxista, que procurava con-
ciliar a adoração ao Deus de Israel 
com o culto aos ídolos, tomou conta 
da Cidade Santa. 

como narra a Sagrada Escritura, sur-
giram do culto hebraico “filhos per-
versos” (I Mac 1, 12) cujo objetivo de-
clarado era levar muitos ao erro. Em 
Jerusalém, a Cidade Santa onde só Ya-
hvé podia ser adorado, ídolos foram 
introduzidos. Os judeus “afastaram-
-se da aliança com Deus, para se unir 
aos estrangeiros e venderam-se ao pe-
cado” (I Mac 1, 15). 

A nação eleita encontrava-se em 
uma situação moral péssima, a pon-
to de o cargo de sumo sacerdote 
ser usurpado fraudulentamente por 
 Jasão que, com sua política helenis-
ta, induziu vários sacerdotes a des-
cuidarem de suas funções.1 Abando-
nava-se assim, desde o inferior até o 
superior, o pacto feito entre o Senhor 
e Israel. 

Vários anos se passaram nesse trá-
gico estado. Sem chefes nem pastores 
dignos e despida de suas santas tradi-
ções, a Religião estava fadada a de-
saparecer. Mas a vinda do Messias se 
aproximava, tardaria menos de dois 
séculos para acontecer. Haveria meio 
de impedir que Deus Se encarnasse 
em um mundo totalmente pagão?

“Quem for fiel à Lei”

“Foi nessa época que se levantou 
Matatias” (I Mac 2, 1). Fiel à Lei que 
Deus dera a seu povo, ele não mais 

Os fariseus 
dominavam o 
judaísmo no tempo  
de Jesus, mas o 
Salvador não quis  
pertencer a seu 
partido. Por quê?

Passo a passo as tradições foram 
abandonadas em favor de um novo 
modo de ser, pretensamente mais de 
acordo com as necessidades intelec-
tuais e carnais do homem: comer ali-
mentos proibidos pela Lei, desfrutar 
o sábado sem restrições, adorar os 
deuses de nações vizinhas e afrou-
xar a obrigação de cumprir os Man-
damentos; em síntese, deixar os rigo-
rismos de uma fé que não se adaptava 
às novidades das outras civilizações. 

Com a ascensão ao poder de An-
tíoco IV, a desolação produzida pela 
apostasia piorou sensivelmente pois, 

Bernardo Morales Álvares
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 podia tolerar que a violassem. As-
sim, insurgiu-se contra a tirania grega, 
conclamando todos os que quisessem 
preservar a glória e honra do Altíssi-
mo: “Quem for fiel à Lei e permane-
cer firme na Aliança, saia e siga-me” 
(I Mac 2, 27). Desse modo começou a 
epopeia dos Macabeus. 

Levantados em armas e assisti-
dos pelo Altíssimo, conforme aumen-
tava o número de vitórias o exército 
de Matatias tornava-se cada vez mais 
aguerrido. Nesse período “se ajuntou 
a eles o grupo dos assideus, particu-
larmente valentes em Israel, apega-
dos todos à Lei” (I Mac 2, 42). 

Quem eram eles? Tratava-se de um 
grupo de judeus piedosos, fiéis a Deus 
e à tradição do seu povo, que a partir 
do século III a.C., e mais especialmen-
te no posterior, opuseram-se à heleni-
zação de Israel. Embora haja outras 
conjecturas, alguns opinam que deste 
conjunto surgiram os fariseus.2 

Tempo houve em que 
foram bons…

Aos poucos, a guerra dos Maca-
beus começou a extrapolar seus objeti-
vos iniciais – a purificação do Templo 
e a reconquista da liberdade religiosa 
–, tomando um acentuado caráter po-
lítico. Na ótica de muitos assideus, a 
sublevação estava indo longe demais. 
Foi então que decidiram separar-se, 
donde surgiu a palavra fariseu, que 
tem provavelmente raiz etimológica 
no verbo hebraico faraŝ, separar.3

Contudo, esse movimento – sadio 
em seu início – foi aos poucos trans-
formando a fidelidade à Lei numa ob-
sessão. Seus integrantes reconheciam 
os outros iniciados pela observação 
de pequenas regras, gestos, sinais; e 
quem não os praticava, deveria ser 
evitado pelos do conjunto.4 Em sínte-
se, os separados acabaram sendo ví-
timas dos mesmos desvios que recri-
minaram nos Macabeus.

Incontáveis detalhes atinentes à 
interpretação minuciosa das 613 re-
gras extraídas cuidadosamente da Lei 

 Mosaica, das quais 365 eram senten-
ças negativas, não pareciam de fá-
cil execução. Muitos deles podem até 
soar risíveis a ouvidos contemporâ-
neos: “não arrancar nosso cabelo pe-
los mortos”, “não trabalhar com duas 
espécies diferentes de animais juntos”, 
“não ultrapassar o número de passos 
permitido no sábado”, “não comer pão 
feito com grãos de nova ceifa”, “um 
rei não pode possuir muitos cavalos”, 
“não”, “não” e mais trezentos “nãos”, 
subdivididos em muitos outros segun-
do o mestre que os interpretasse. 

Quem conseguiria memorizá-los? 
Será que os próprios fariseus eram 
exímios na aplicação de tantas nor-
mas? De qualquer modo, o povo os 
via como uma espécie de referência 
em matéria de fidelidade à Lei, e o 
curso dos acontecimentos acabou por 
torná-los as maiores autoridades reli-
giosas em Israel.5 

Os abusos na esfera religiosa au-
mentaram pelo simples fato de não ha-
ver resistência significativa às imposi-
ções farisaicas, muitas vezes contrá-
rias ao verdadeiro sentido da Palavra 
de Deus e, sobretudo, à essência do seu 
espírito, por estarem baseadas apenas 
na exterioridade e olvidarem a pureza 
de intenção que deveria inspirá-la. 

Passavam-se os anos nessa trági-
ca situação, e os fariseus – que se cha-
mavam defensores da Lei, mas eram 
seus detratores – asfixiavam o povo 
pregando verdades humanas, enquan-
to se esqueciam da única Verdade di-
vina. Ninguém se atrevia a denunciá-
-los… até a chegada do Messias.

A divina denúncia

Bondoso em extremo, Nosso Se-
nhor Jesus Cristo encarnou-Se a fim 
de atrair todos a Si. “Andou fazen-
do o bem” (At 10, 38) aos homens… 
Ao curar os aleijados, multiplicar os 
pães ou dar a vista a quem nunca pu-
dera ver, confirmou o quanto Ele era 
todo-poderoso e o Esperado das Na-
ções. Entretanto, esses mesmos lábios 
que tantas vezes se abriram para di-
zer “Levanta-te e anda”, “Teus peca-
dos estão perdoados”, “Vai em paz, 
tua fé te salvou”, deveriam ainda de-
clarar outras sentenças. 

“Ai de vós, escribas e fariseus hipó-
critas”! Recriminações, imprecações 
e ameaças foram profe-
ridas pelos dulcíssi-
mos lábios do Sal-
vador, em face dos 
propagadores do 
erro. “Mestre”, 

Eles transformaram 
a fidelidade à Lei 
numa obsessão por 
exterioridades. 
Ninguém ousava 
denunciá-los, 
até que...
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Detalhe de Jesus entre os doutores - 
Santuário do Sagrado Coração de 
Jesus, São Paulo; na página 
anterior, detalhe do “Paso del 
Nuestro Padre Jesús de la 
Victoria” - Sevilha (Espanha)
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“diretor” ou “guia”, títulos que os fari-
seus tanto se gabavam de ostentar, Je-
sus os substituiu por “cegos”, “insen-
satos”, “serpentes”, “raça de víboras” 
e, sobretudo, “hipócritas” (cf. Mt 23, 
1-36; Mc 12, 38-40; Lc 11, 37-54).

E Nosso Senhor não Se deteve aí. 
Ele os denominou “filhos dos assassi-
nos dos profetas”, e afirmou que o san-
gue inocente derramado, desde Abel 
até o sacerdote Zacarias, haveria de 
cair sobre suas cabeças. Ora, Abel fora 
assassinado muito antes de o próprio 
povo hebreu surgir. Como poderiam 
ser eles responsáveis por esse crime?

O Salvador parecia denunciar, as-
sim, a existência de uma misteriosa 
genealogia – com a qual os judeus da-
quela geração, especialmente os fari-
seus, guardavam uma “consanguini-
dade” espiritual – entre todos os maus 
que vinham tramando contra os justos 

1 Cf. RODRÍGUEZ CARMO-
NA, Antonio. La religión ju-
día. Historia y teología. 2.ed. 
Madrid: BAC, 2002, p.134.

2 Cf. Idem, p.135-137; DANIEL-
-ROPS, Henri. Jésus en son 
temps. 2.ed. Paris: Arthème 
Fayard, 1955, p.163.

3 Cf. RODRÍGUEZ CARMO-
NA, op. cit., p.136-137; DA-
NIEL-ROPS, op. cit., p.163; 
LLORCA, SJ, Bernardino. 
Historia de la Iglesia Católi-
ca. Edad Antigua. 7.ed. Ma-
drid: BAC, 1996, v.I, p.25.

4 Cf. RODRÍGUEZ CARMO-
NA, op. cit., p.140.

5 O farisaísmo obteve grande in-
fluência no campo político e 
religioso especialmente duran-
te os anos 76-67 a.C., devido 
às relações que este grupo tra-
vou com a Rainha Alexandra 
Salomé. Segundo Flávio Jose-
fo, “Ela tinha o nome de rai-
nha, mas os fariseus detinham 
o poder” (cf.  RICCIOTTI, 

 Giuseppe. Historia de Israel. 
Desde la cautividad hasta el 
año 135 después de Jesucristo. 
Barcelona: Luis Miracle, 1947, 
p.299-300). 

6 Cf. PÁRAMO, SJ, Severiano. 
La Sagrada Escritura. Evan-
gelios. Madrid: BAC, 1964, 
v.I, p.248.

ao longo da História.6 Tratar-se-ia de 
uma mesma família, em permanente e 
comum conluio, no objetivo de fazer 
guerra a Deus.

Extinguiram-se os fariseus?

Embora os fariseus, enquanto par-
tido propriamente dito, tenham se ex-

tinguido com a destruição de Jerusa-
lém no ano 70 d.C. e a dispersão do 
povo eleito, não parece descabido con-
jecturar que essa progênie espiritual 
dos “assassinos dos profetas” – que 
entronca com a origem do gênero hu-
mano e, portanto, não está circunscri-
ta a uma nação –, continuou seu cami-
nho ao longo dos tempos, como, aliás, 
Jesus profetizou (cf. Mt 23, 34). 

Quem serão os fariseus de hoje? 
Como seus traços distintivos, denun-
ciados por Nosso Senhor em sua época 
e paradigmaticamente retratados nos 
Evangelhos, se manifestaram em nossa 
época? Que truculência usaria Nosso 
Senhor ao denunciá-los nos dias atuais? 
Tarefa muito atraente seria especular a 
esse respeito… o que poderá ser feito 
em matéria de próximos artigos. 

Por enquanto, limitemo-nos aos fa-
riseus de ontem. 

Dos dulcíssimos 
lábios do Redentor, 
que a tantos haviam 
perdoado, brotou  
a divina denúncia:  
“Ai de vós,  
fariseus hipócritas”

Cristo discute com os fariseus - Catedral de Tours (França)
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Missões falhas… 
ou promissoras?
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Ir. Adriana María Sánchez García, EP

Aos olhos humanos, certas vocações providenciais 
surgidas ao longo da História parecem ter seu 

desenvolvimento interrompido por Deus,  
tornando-se falhas. Ora, pode o Senhor  

deixar suas obras inacabadas?

á no sapiencialíssimo agir 
de Deus certos mistérios 
incompreensíveis para a 
mente humana, que ape-

nas a fé pode explicar e a eternidade 
esclarecer. 

Quem conhece, com efeito, a ra-
zão pela qual Salomão foi escolhi-
do por Deus de preferência a todos 
os seus irmãos, tendo ele nascido de 
Betsabeia, mulher que levara Davi 
ao adultério e ao homicídio? Ele veio 
à luz em virtude de uma união que, 
naturalmente, não deveria existir; 
entretanto, o desígnio divino pou-
sou sobre ele, tornando-o herdeiro 
do trono de Israel e antepassado do 
Salvador.

Também a eleição de Jonas como 
profeta causa perplexidade. Suas su-
cessivas e declaradas atitudes de re-
beldia contra a vontade do Senhor 
(cf. Jn 1, 3; 4, 1-3.6-9) induzem a per-

guntar se não havia em Israel alguém 
mais dócil para exercer tão sublime 
incumbência. Deus, porém, o prefe-
riu entre todos e dedicou-lhe as mais 
comoventes demonstrações de pa-
ciência, misericórdia e perdão.

Semelhante enigma envolve a 
missão de outros dois varões provi-
denciais, fiéis por sua vez, mas cujo 
destino deve ser visto com olhos 
sobrenaturais.
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Ascensão de Elias, por Juan de Valdés 
Leal - Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo, Córdoba (Espanha)

Há certos 
desígnios divinos 
incompreensíveis para 
a mente humana, 
que somente a fé 
pode explicar, e a 
eternidade esclarecer
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Santo Elias, o ígneo

Considerado o arquétipo dos pro-
fetas do Antigo Testamento, San-
to Elias, que surgira como um fogo 
(cf. Eclo 48, 1), teve como principal 
missão combater Jezabel, infame e 
paganizante esposa do Rei Acab, e 
o culto a Baal, alastrado entre os ju-
deus de seu tempo por causa dela. 

Com esse objetivo, realizou em 
Israel toda sorte de prodí-
gios. O primeiro deles foi 
declarar três anos de ter-
rível seca sobre a nação 
(cf. I Rs 17, 1). Não ob-
tendo, todavia, a conver-
são do povo, lançou-se num 
novo desafio. 

Protagonizando uma das mais 
belas manifestações da magnifi-
cência divina na História, Elias 
convocou para uma disputa, no 
alto do Monte Carmelo, qua-
trocentos profetas baalitas. 
Zombou de seus vãos esfor-
ços em conseguir que um 
ídolo aceitasse seu sacrifí-
cio e, em seguida, elevando o co-
ração ao Senhor numa simples pre-
ce, fez descer fogo do céu, o qual con-
sumiu não só o holocausto, mas tam-
bém a lenha e as próprias pedras do 
altar que construíra! Após este espe-
táculo, com o apoio do povo estupe-
fato arrastou os sacerdotes iníquos 
até o Vale do Cison e ali os executou 
(cf. I Rs 18, 19-40).

No entanto, tal atitude despertou 
ainda mais a fúria de Jezabel, e o va-
rão de Deus viu-se obrigado a fugir 
de sua presença, para não ser morto. 
Refugiado no Monte Horeb, recebeu 
do Senhor a ordem de ungir Eliseu 
como profeta em seu lugar (cf. I Rs 
19, 16), e pouco depois, tendo ainda 
enfrentado Acab e seu filho Ocozias 
pela última vez, foi arrebatado da ter-
ra por um misterioso carro de fogo 
(cf. II Rs 2, 11). 

Dir-se-ia que a grande missão 
de Elias ficou incompleta. Afinal, 
 Jezabel não foi destronada nem Israel 

abandonou a idolatria, apesar de to-
dos os sinais realizados por seu inter-
médio. Parece uma contradição ele 
ter sido retirado do mundo no auge de 

sua trajetória. 

São José, 
protetor do 

Homem-Deus

Igualmente arrebata-
do ao Céu num momento su-

premo, não por um turbilhão, 

mas pela mais santa das mortes, foi o 
guardião dos dois grandes tesouros do 
universo: São José. 

Constituído pai adotivo do Verbo 
de Deus humanado, ele foi, depois de 
sua Esposa, Maria, o portador da mais 
sublime missão da História, e a cum-
priu com a mais exímia dedicação. 
“Alma de fogo, ardente, contemplati-
va, mas também impregnada de cari-
nho”,1 ele cercou a Sagrada Família de 
todos os cuidados e proveu com per-
feição o Menino Deus: desde os pre-
parativos de seu nascimento e fuga 
para o Egito, até as mais simples ne-
cessidades corporais, como o alimen-
to e as vestes, tudo foi por Ele mara-
vilhosamente arranjado em meio às 
maiores dificuldades.

Ele desempenhou, sobretudo, um 
papel protetor: “Ao enviar seu Filho 
ao mundo, o Pai bem sabia que Ele es-

taria cercado do ódio desenfreado 
e mortal dos maus […]. Entretan-
to, não O fez nascer num inexpug-

nável castelo construído sobre a ro-
cha, não O muniu de exércitos nume-
rosos e disciplinados, nem Lhe conce-
deu uma companhia de guardas que O 
escoltassem. […] Para defendê-Lo de 
tantos riscos um só homem foi esco-
lhido”.2 São José foi o braço forte do 
Todo-Poderoso, dotado de um vigor 
indomável e da mais fina esperteza!3

Entretanto, na hora suprema em 
que as forças do mal lançaram-se de-
finitiva e abertamente contra Jesus 
para matá-Lo, e em que chegara, por-
tanto, o grande momento de batalhar 
em sua defesa, ele não esteve presen-
te. Alguns anos antes, havia rendi-
do sua alma a Deus. Paradoxalmen-
te, partiu desta vida deixando Aque-
le ao qual estava chamado a defender 
até o holocausto à mercê das cruéis 
perseguições do Sinédrio e de tantos 
inimigos, que acabaram, de fato, por 
crucificá-Lo. 

Como teria se portado este varão 
justíssimo durante a Paixão de seu 
Filho? Dotado como era de todas as 
formas de heroísmo e audácia para 

Santo Elias -  
Igreja de São José, Madri

Parece uma 
contradição Elias 
ter sido retirado do 
mundo no auge de  
sua trajetória; 
e o mesmo se pode 
dizer sobre São José
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custodiá-Lo, certamente teria evi-
tado sua morte; mas a Providên-
cia não o permitiu. 

Visão sobrenatural da História

Para o pobre e confuso crité-
rio humano, as vocações de Santo 
Elias e de São José foram fadadas 
por Deus ao fracasso; seus esfor-
ços resultaram vãos, e seus justos 
objetivos, frustrados. A fé, po-
rém, proclama o contrário!

Analisados pelo prisma divino, 
os acontecimentos históricos re-
velam-se em sua verdadeira pro-
fundidade e ultrapassam as sim-
ples limitações do tempo. Com 
efeito, para Deus tudo é presente: 
todas as batalhas empreendidas 
na grande guerra universal entre 
o bem e o mal dão-se simultanea-
mente sob seu olhar onipotente. 

É fácil compreender, assim, 
que as grandes vocações não têm 
seu cumprimento restrito aos cur-
tos anos de uma existência terre-
na, mas se realizam plenamente na 
eternidade e só serão compreendi-
das se contempladas no conjunto da 
obra da salvação.

Uma só conspiração infernal

Sob esse ponto de vista, Jezabel e 
o Sinédrio, embora atuantes em épo-
cas distintas, faziam parte de uma 
mesma conspiração satânica que vi-
sava impedir a salvação a ser reali-
zada pelo Messias. Ambos trama-
ram contra a sua vida: a primeira, 
desvirtuando a linhagem davídica 
da qual Ele nasceria, e o segundo, 
condenando-O em Pessoa à morte de 
Cruz. Em verdade, o demônio pos-
sui os mais diversos sequazes, mas 
um só maldito ideal: destruir o bem 
em sua essência e em todas as suas 
manifestações. 

Vendo derrotados, pois, seus es-
forços anti-messiânicos e operada a 
Redenção, Satanás passou a perse-
guir o Corpo Místico de Cristo, tal 
como o Dragão do Apocalipse que, 

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. São 
José, esposo de Maria e pai adotivo de 
 Jesus. In: Dr. Plinio. São Paulo. Ano II. 
N.12 (mar., 1999); p.14. 

2 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. São 
José: Quem o conhece?… São Paulo: 
Arautos do Evangelho; Lumen Sapientiæ, 
2017, p.23. 

3 Cf. Idem, p.24.
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Morte de São José - Igreja do  
Sagrado Coração de Jesus, Tampa (EUA)

As grandes vocações 
não se cumprem 
apenas nos curtos anos 
da existência terrena, 
mas realizam-se  
plenamente na 
eternidade

vencido pela Mulher vestida de sol e 
por seu Filho, “foi fazer guerra ao res-
to de sua descendência, aos que guar-
dam os Mandamentos de Deus e têm 
o testemunho de Jesus” (Ap 12, 17).

Ora, essa grande perseguição de 
dois milênios sofrida pela Igreja atin-
giu, nos dias presentes, um auge dra-
mático. Jamais a verdade foi tão ofen-
dida como neste conturbado sécu-

lo XXI. Diante disso, não seria ra-
zoável esperar que Santo Elias e 
São José interviessem nos aconte-
cimentos, realizando assim, final-
mente, suas missões outrora inaca-
badas? A Providência não os teria 
destinado a intervir na crise atual, 
em que, mais do que nunca, Nos-
so Senhor é atacado, e o demônio, 
cultuado? 

Restauradores da glória 
do Todo-Poderoso!

Se há um título que, sob ne-
nhum pretexto, deve-se atribuir 
a Deus é o de Senhor das obras 
inacabadas. Ele é o Vitorioso 
por excelência, e seus planos se-
rão sempre substancialmente 
bem-sucedidos.

Portanto, de uma maneira ou 
outra, os altíssimos desígnios que 
pairam sobre Santo Elias e São 
José acabarão por se cumprir em 
plenitude. A grande guerra entre 
a luz e as trevas não findará sem 
que a Paixão de Nosso Senhor Je-
sus Cristo tenha sido devidamen-

te reparada, sua glória restaurada so-
bre a face da terra, e a impiedade pu-
nida na proporção de seus crimes. 

Ardendo de zelo pelo Senhor 
(cf. I Rs 19, 14), peçamos, pois, a es-
ses eminentes varões que retornem 
o quanto antes ao mundo e mostrem 
à humanidade a força de seu braço! 
Sob sua proteção, mantenhamo-nos 
firmes em meio aos embustes que nos 
arma o inimigo, e cumpramos junto a 
eles a nossa missão de filhos da Santa 
Igreja e defensores de sua Causa! 



Modelo de imprensa católica  
em combate pela Igreja

A
Plinio Corrêa de Oliveira
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O desejo de Dr. Plinio de servir a Igreja com sabedoria e 
eficácia fez do “Legionário”, uma simples folha paroquial, 
o jornal católico mais combativo e influente do Brasil. 

os meus vinte e cinco anos 
de idade, sentia ter nasci-
do para servir a Igreja Ca-
tólica. Era ela quem dava 

significado à minha existência. E tan-
to mais tomava a peito esse serviço, 
quanto mais não me era oculta a enor-
me crise que atingia a sociedade tem-
poral, criando para a Igreja problemas 
cuja gravidade se patenteava inteira-
mente aos meus olhos. 

Todo o meu futuro, portanto, de-
veria ser dedicado a fazer vencer a 

causa católica, girando em torno de 
um eixo principal, isto é, o triunfo 
dos interesses da Igreja.

Precisamente na época em que es-
sas cogitações me ocupavam o espí-
rito, passei a dirigir um pequeno jor-
nal mensal da Paróquia Santa Cecília, 
em São Paulo, chamado Legionário. 
Quando eu era ainda deputado fede-
ral, tinham me convidado para ser 
seu diretor, a fim de dar-lhe projeção. 
Considerando oportuno esse inten-
to, quis favorecê-lo e aceitei: “Podem 

pôr já o meu nome”, disse-lhes, “mas 
só assumirei quando encerrar os tra-
balhos parlamentares”. 

De fato, terminado o meu manda-
to na Assembleia Nacional Consti-
tuinte, pediram-me que assumisse a 
direção efetiva do Legionário. Notei 
que era um promissor meio de apos-
tolado, podendo vir a ser excelente, 
desde que eu tivesse uma boa equipe 
de redatores e utilizasse conveniente-
mente o jornal em ordem aos objeti-
vos que pretendia alcançar. 

Jornal católico com 
repercussão internacional 

Para isso, mobilizei alguns ami-
gos a fim de me ajudarem 

na redação e ad-
ministração. Nas 

quartas-feiras, 
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Dr. Plinio e o corpo de redatores do “Legionário” durante uma visita do  
Almirante Yamamoto, líder católico japonês; ao lado, alguns exemplares do jornal, 

entre eles a página na qual foi publicado o primeiro artigo de Dr. Plinio 
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tínhamos uma noite de reunião na 
qual estabelecíamos as matérias a 
serem tratadas e distribuíamos os 
artigos e seções entre os redatores. 
Como meio de desenvolver nosso 
grupo, passamos a convidar os ra-
pazes mais inteligentes das diver-
sas congregações marianas para 
escreverem no Legionário. 

Ao cabo de algum tempo, a fo-
lha se transformou num semaná-
rio, tendente a ser diário, o que era 
meu objetivo. Essa completa re-
formulação tinha em vista fazer 
dele o primeiro jornal católico do 
Brasil. Pela misericordiosa prote-
ção de Nossa Senhora, consegui-
mos. Logo o Legionário passou a 
pesar na vida interna dos católi-
cos do Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Pernam-
buco. Repercutia fora de nossas 
fronteiras, em Montevidéu, Bue-
nos Aires, um pouco em Santia-
go do Chile, até mesmo na Europa e, 
mais raramente, nos Estados Unidos. 

O Legionário tornou-se, assim, 
um meio de nosso ambiente e nos-
sas ideias exercerem larga influência. 
Era onde queríamos chegar. 

Mudança inspirada num  
jornal francês

Tive muitos esclarecimentos a res-
peito da influência e do modo de ação 
que desejava para o periódico ao ana-
lisar um jornal chamado Sept, quin-
zenário francês mais ou menos com 
tantas páginas quanto o Legionário. 

Era organizado de maneira mui-
to viva, com uma paginação atraente 
e temas atuais. Por causa disso, ape-
sar de ser um simples jornalzinho com 
poucas páginas – circulava na França 
e na Bélgica daquele tempo –, tinha 
garra e intervinha nos acontecimen-
tos, influenciando. Numa palavra, tra-
tava de tudo quanto havia de mais can-
dente e delicado. 

Até então, o Legionário tinha certa 
tendência de se dirigir ao grande públi-
co, no interesse de conquistá-lo. Era es-

crito, em parte, com o objetivo de con-
verter os não católicos e, em parte, de 
afervorar e orientar os católicos. Lendo 
o jornal Sept, compreendi que isso es-
tava errado, pois um periódico de pe-
queno porte, ou devia dirigir-se a um 
público especial, influente e numero-
so, e através desse público influenciar 
o conjunto, ou não serviria para nada. 

Objetivo claro: formar  
a mentalidade dos católicos

O Legionário deixou, então, de ser 
um jornal para converter os não cató-

licos, e tornou-se um jornal des-
tinado a orientar os católicos. E 
não quaisquer católicos, mas os 
do Movimento Católico.

O Movimento Católico esta-
va constituído naquele tempo pe-
los fiéis mais fervorosos, que iam 
à Missa aos domingos e, em ge-
ral, pertenciam a associações reli-
giosas. Chamava-se assim porque 
era um conjunto muito grande de 
pessoas que dedicavam parte de 
seu tempo, ou todo o seu tempo, a 
favorecer por sua atuação a Igreja 
Católica, a expansão da Fé. 

Entendi bem que, agindo so-
bre esse público e orientando-o, 
teríamos a possibilidade de in-
fluenciar o conjunto dos aconte-
cimentos no Brasil. Transformei, 
então, o Legionário num órgão 
especializado para o Movimen-
to Católico. Não tinha por fina-
lidade ajudar os católicos a con-

verter não católicos, mas formar sua 
mentalidade. 

Como atrair, como persuadir 

Dei-me logo conta de que nesse 
jornal nós deveríamos tratar dos as-
suntos mais atuais, fazendo uma críti-
ca rigorosamente católica e, portanto, 
ajudando o público a relacionar com 
o ponto de vista religioso temas dos 
quais nenhuma folha católica aborda-
va naquela época, no Brasil. O Legio-
nário devia entrar nesses temas e tra-
tá-los com coragem, dando o tom! 

De outra parte, uma vez atingido 
este objetivo, como usá-lo para com-
bater a Revolução? Para combatê-la, 
era preciso persuadir. Agora, como 
persuadir? Pelo raciocínio? Pela sim-
patia? Como atrair a boa vontade? 
Quais eram os obstáculos que essa 
boa vontade encontraria diante de si? 
E, por fim, se não conseguíssemos 
atrair nem persuadir, o que fazer?

Essas são perguntas que se faz uma 
pessoa que dispõe de um jornalzi-
nho católico e quer tirar proveito dele 
para uma grande missão, alguém que 

Dr. Plinio na sede do “Legionário”, por ocasião 
da bênção das novas rotativas em 1938

O “Legionário” 
visava formar a 
mentalidade dos 
católicos, relacionando 
com a Religião temas 
que nenhuma folha 
católica tratava
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 compreendeu que com tão 
pouco se pode fazer muito, 
e quer aproveitar tudo até o 
último ponto. 

A primeira coisa neces-
sária para persuadir um lei-
tor é tratar de temas que lhe 
interessem; de outro modo, 
não se consegue fixar sua 
atenção. Alguém dirá: 
“Mas ele não se interessa 
pelos temas sobre os quais 
escrevo”. Minha resposta é: 
“Arranje, então, um modo 
de expor o tema de manei-
ra a despertar-lhe o interes-
se”. Quer dizer, deve-se estudar a psi-
cologia do leitor para descobrir a for-
ma de interessá-lo. 

Para isso, faz-se necessário ter 
uma ideia inteiramente articulada das 
mentalidades. Compete, pois, obser-
var as mentalidades; caso contrário, 
não se será capaz de nada nesta or-
dem de coisas. 

Segunda questão: tendo atraído a 
atenção do leitor, como persuadi-lo? 
É preciso apresentar muito bem o ra-
ciocínio, com clareza e simplicidade, 
sem pretensão, diretamente. O argu-
mento deve penetrar na mentalidade 
do homem que errou como um desin-
fetante penetra no âmago da ferida de 
quem tem uma infecção exposta. O 
enfermo pode sentir dor e espernear, 
mas o micróbio morre.

Argumentação bela e 
vocabulário abundante 

A argumentação deve ser a mais 
agradável possível. Contudo, não 
basta usar palavras bonitas. O mais 
adequado é fazer sentir a beleza do 
argumento enquanto tal. O pensa-
mento sem enfeite, apresentado na 
sua simplicidade e na sua luz, tem 
uma beleza própria, semelhante à do 
raio; e cabe a quem escreve transmi-
ti-la ao leitor. 

Para isso, torna-se indispensável 
possuir um vocabulário abundante. 
Ou se tem todo o teclado do léxico 

português bem estudado e bem apro-
veitado, ou nada se consegue. 

O escritor deve saber explorar as 
qualidades da Língua Portuguesa, 
em vez de procurar imitar a lingua-
gem magnífica de outros povos. Cada 
um precisa aproveitar as belezas do 
vocabulário que tem. 

Por um mundo de imponderáveis, 
na Língua Portuguesa há palavras cujo 
sentido está a um milímetro da outra, 
a segunda da terceira, esta da quarta, 
etc., de modo a dar uma precisão mag-
nífica ao que se quer exprimir. 

Então, era preciso habituar os redato-
res do Legionário a essas necessidades.

Frases longas ou frases curtas? 

A dosagem e pesagem exata de to-
dos esses aspectos trazem problemas 
interessantes. Por exemplo, deve-se 
usar frases longas ou curtas? 

A frase curta é mais fá-
cil de se entender. Mas tal 
constatação significa mui-
to pouco, porque equivale a 
afirmar que, para o mundo 
dos burros, esta parece ser 
a única forma de comunica-
ção possível. Ora, isto não é 
verdade. A frase curta dis-
tingue-se pela simplicida-
de, com uma utilidade e um 
encanto próprios. Para di-
zer tudo de uma só vez, con-
sideremos os Evangelhos: 
têm todos os graus e formas 
de beleza, pois são inspi-

rados pelo Espírito Santo, mas neles 
não se encontram frases compridas. 

A frase comprida tem alguma be-
leza? Sim, muita beleza. A construção 
da frase longa, permitindo o encai-
xe de várias ideias harmoniosamente, 
apresenta um conjunto de pensamen-
tos. Enquanto tal, habitua o espírito a 
considerar mais os conjuntos do que 
os simples elementos e, sob este as-
pecto, desenvolve a capacidade de sín-
tese, não no sentido de abreviar, mas 
de agrupar, aglutinar, classificar, o que 
é uma qualidade eminente do homem. 

Então, devemos olhar um pouco 
para a nossa própria tendência. Indivi-
dualmente, nos inclinamos para a fra-
se longa ou para a breve? Consideran-
do nosso pendor, saibamos tirar dele o 
máximo proveito. De minha parte, sou 
muito tendente às frases longas.

A arte de conversar dá 
vida à arte de escrever 

De onde vem essa tendência? Ain-
da alcancei, embora quase expirante, a 
arte de conversar. Eu a conheci e ad-
mirei enormemente, procurando de-
senvolvê-la tanto quanto as minhas 
qualidades naturais permitiam. Mui-
to antes do Legionário, quando eu ti-
nha dez ou onze anos, empenhei-me 
em conversar de um modo interessan-
te, pois compreendi que, a partir do 
momento em que achasse interessan-
te o que estava dizendo, daria vida às 
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A arte de conversar dá 
à arte de escrever uma 
vida extraordinária, 
pela qual o leitor 
tem a impressão 
de que o autor 
conversa com ele

Dr. Plinio em 1968



 minhas palavras e, assim, passaria a 
interessar os outros. 

A arte de conversar dá à arte de es-
crever uma vida extraordinária. O lei-
tor deve ter a impressão de que o es-
critor está conversando com ele. Tal-
vez se note um pouco disso em algum 
artigo meu.

Era preciso, então, desenvolver a 
arte de conversar entre os redatores 
do Legionário. Para isso havia à noi-
te, no período em que os rapazes esta-
vam trabalhando nos artigos, uma in-
terrupção em que era servido um ca-
fezinho. Nessa hora, eu saía de minha 
sala e puxava uma prosa com todos. 
Tinha a certeza de que, indiretamen-
te, estava ensinando-os a escrever.

Coerência nas ideias

Uma nota característica do Legio-
nário era a seguinte.

As ideias do tempo faziam com 
que a disputa ideológica fosse com-
preendida apenas no que diz respei-
to a assuntos políticos, sociais e eco-
nômicos. O Legionário abriu mui-
to mais o leque. Demonstrou que as 
preferências religioso-filosóficas e 
 sócio-político-econômicas podem 
manifestar-se em tudo: na forma de 
um lustre, na cor de um vaso, na con-
textura de um tecido, nos ornatos de 
um prato ou de um copo, no sabor 
de uma comida ou de uma bebida… 
Tudo é portador de uma tendência. 

De maneira que o Legionário fa-
zia aquilo que, hoje, se chamaria con-
trarrevolução cultural. Por revolução 
cultural se entende exatamente isto: 
uma revolução que não é apenas polí-
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O “Legionário” 
procurava  
fazer uma 
contrarrevolução 
cultural e ressaltava 
o papel da Igreja 
para a ordem social

tica, mas envolve uma transformação 
da mentalidade, do modo de ser e do 
ambiente que cerca o homem.

A contrarrevolução cultural é a 
contrarrevolução sofística acrescida 
da contrarrevolução tendencial; so-
madas, elas constituem um todo. En-
tão temos a noção de que a Revolu-
ção e a Contra-Revolução abrangem 
o pensamento humano inteiro. E que, 
ou um homem é um monólito, ou ele 
não é nada. 

Tudo quanto há de bom na 
sociedade vem da Igreja Católica 

Outro princípio muito marcado na 
orientação do Legionário era o seguin-
te: tudo quanto há de bom na socieda-
de humana vem da Igreja Católica. 

O pecado original vulnerou a fundo 
a natureza humana, mas não a ponto 
de corrompê-la inteiramente. A Igreja 
condena a afirmação de que o homem, 
por suas simples forças naturais, não 
pode praticar ações boas. Entretanto, a 
doutrina católica também ensina que, 
sem o auxílio da graça, ele não conse-

gue manter-se, estável e duravelmen-
te, na prática dos Dez Mandamentos. 

Segundo ponto: se numa determi-
nada sociedade torna-se habitual a 
violação de um ou mais Mandamen-
tos, essa sociedade está caminhando 
para o declínio, não há remédio. A or-
dem humana perfeita decorre do cum-
primento dos Mandamentos. Se estes 
não são cumpridos, a ordem vai água 
abaixo, é uma questão de tempo… 

Terceiro: pelo contrário, se a socie-
dade humana em seu conjunto – salvo 
as exceções baixas, que sempre há – 
cumpre estavelmente os Dez Manda-
mentos, ela sobe a um píncaro mara-
vilhoso. Ainda que se trate de um pe-
queno país sem recursos econômicos, 
se o povo tiver muita fé, ele ascende-
rá ao mais alto grau que lhe é possível 
na ordem temporal. 

Mais ainda: quanto mais uma socie-
dade se eleva na ordem temporal – pela 
cultura, pela riqueza ou por qualquer 
outro fator –, tanto mais lhe é neces-
sário cumprir bem os Mandamentos e 
amar a Deus. Porque, se essas qualida-
des naturais não forem encaminhadas 
pela virtude e pela prática habitual dos 
Dez Mandamentos, os próprios fatores 
de grandeza precipitarão sua queda. 
Quer dizer, a podridão intelectual dos 
países muito intelectualizados, quando 
deixam a fé, é tão alucinante e tremen-
da que tende a levá-los, com todo o seu 
peso, a desatinos. 

Extraído, com  adaptações,  
de Dr. Plinio. São Paulo.  

Ano III. N.25 (abr., 2000); Ano VI. 
N.61 (abr., 2003); N.62 (maio, 2003)

Congresso Eucarístico 
Nacional de 1942



Escudo e glória  
da Civilização Cristã

30      Flashes de Fátima · Janeiro 2022

Fr
an

ci
sc

o 
Le

ca
ro

s

Ir. Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

C

Quando o Império Romano ruía e as invasões bárbaras  
sacudiam o mundo, Deus suscitou uma virgem destemida  
e confiante, que derrotou Átila com as armas da fé e,  

ao mesmo tempo, afagou em seus braços a  
civilização que nascia sob o signo da Cruz.

orria o ano de 423, tem-
po conturbado, semeado de 
guerras e invasões, em que 
uma civilização agonizava 

nos seus últimos estertores.1 O Impé-
rio Romano, outrora quase indestru-
tível, ameaçava despencar sob o fu-
ror das invasões bárbaras. Entre acor-
dos e manobras militares, lograra mais 
um tempo de paz; a vida que corria em 
suas veias, porém, já não era a mesma. 
Em seu território, aqueles povos inva-
sores se tinham estabelecido e, embo-
ra aparentemente pacificados, consti-
tuíam uma constante ameaça.

Na Gália, também por ora tran-
quilizada, nasce uma menina. Como 
muitas vocações providenciais, ela é 
filha da espera, da oração e da pro-
messa. Gerontia e Severus há alguns 
anos tinham se casado e pediam ao 
Céu a dádiva de se tornarem pais. O 
nome da criança, para alguns, signi-
fica Janua Nova, Porta Nova; para 
outros, baseados em raízes da lín-

gua celta, Geno Eff, Boca do Céu. Se 
não sabemos ao certo a etimologia de 
seu nome, a realidade histórica mos-
tra que Genoveva foi, de fato, uma 
“porta nova”, pela qual uma era have-
ria de começar, e, por sua santidade, a 
“boca” pela qual o Céu falou.

Escolhida por Deus 
em tenra idade

Severus ocupara, em sua juventu-
de, um alto posto no exército romano 
em terras gaulesas, embora fosse ele 
de origem germânica. Gerontia era 
filha do comandante, também bárba-
ro, sob cujas ordens Severus lutava. 
Profundamente católicos, sem mistu-
ra de arianismo – heresia que ainda 
grassava naquela época –, a fé era im-
portante fator de união entre os dois. 
Tendo se retirado para cuidar de seus 
bens em Nanterre, próximo a Luté-
cia, atual Paris, Severus recebeu o 
influente cargo de administrador do 
império na região.

Foi então que Genoveva veio ao 
mundo. Sua infância transcorreu na 
serenidade e inocência da vida no 
campo. Certo dia – tinha ela por vol-
ta de sete anos – um grande alvoro-
ço tomou conta da aldeia, à vista de 
um acontecimento inesperado. Des-
cendo numa pequena frota pelo Sena, 
dois Bispos fizeram alto naquelas ter-
ras. São Germano de Auxerre e São 
Lupo dirigiam-se, a mandato do Papa 
São Celestino, à Bretanha para com-
bater os hereges pelagianos, que ar-
rastavam com seus erros os fiéis. 

Uma multidão os aguardava às 
margens do rio, para receber sua bên-
ção e acompanhá-los até a igreja. 
Saudoso tempo em que um Pontífice 
santo encarregava dois prelados san-
tos de defender a ortodoxia da doutri-
na, e eles, cientes de que nada podiam 
sem a graça de Deus, concebiam 
suas paradas não apenas para restau-
rar as energias mas, sobretudo, para 
implorar, diante do  Altíssimo, luzes 

Santa genoveva
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Foi revelado a São Germano que o Senhor 
reservara àquela menina um futuro grandioso

Santa Genoveva junto a São Germano de Auxerre - Igreja 
de São Lauto, Angers (França); na página anterior, Santa 
Genoveva - Catedral de Santo André, Bordeaux (França)

e forças para o cumprimento de sua 
missão!

Severus e Gerontia, autoridades 
civis daquele lugar, foram seus anfi-
triões; também a pequena Genoveva, 
entusiasmada entre o povo, acompa-
nhava os santos Bispos. Antes de che-
garem à igreja, São Germano pou-
sou os olhos sobre a menina e, inter-
rompendo o percurso, perguntou à 
assistência:

— Como é o nome desta jovenzi-
nha?

“Genoveva”, responderam vários; 
“é a filha de Severus e Gerontia”, com-
pletaram outros. O que São Germano 
contemplou sobrenaturalmente, nin-
guém o soube. Mas é certo que o Es-
pírito Santo revelou-lhe que a vontade 
do Senhor repousava sobre a menina 
de forma especial, e lhe reservava um 
futuro grandioso.

— Ela é vossa filha? – perguntou 
ao casal – Felizes sois vós que geras-
tes tão venerável descendência! Os 
Anjos do Céu celebraram seu nasci-
mento com alegria e exultação. Ela 
será grande diante do Senhor. 

A pequena se adiantou, e o Bispo 
pôs a mão sobre sua cabeça. 

— Genoveva, minha filha, queres 
consagrar tua virgindade a Deus, e só 
a Ele entregar o teu coração?

— Sim, meu pai! 
E, numa profecia que resumiria o 

longo itinerário de Genoveva nesta 
terra, São Germano continuou:

— O Senhor dará poder e força a 
teu ímpeto.

No dia seguinte ainda cedo, Se-
verus entrou no quarto da filha e a 
despertou. São Germano e sua co-
mitiva partiam, e o Bispo desejava 
vê-la antes de empreender viagem. 
Genoveva levantou-se pressurosa 
e, diante do prelado, mais uma vez 
prometeu consagrar sua virgindade. 
Seu pai, ao oscular o anel episcopal 
de São Germano, expressou seu do-
lorido consentimento em entregar a 
Deus sua menina, mais valiosa que 
um tesouro. 

Incompreensão materna 
e castigo divino

Em casa, porém, uma tempesta-
de os aguardava… Gerontia, que não 
acompanhara o esposo à despedida e 
sequer soubera que Genoveva havia 
saído, não viu com bons olhos a che-
gada de ambos. Em tom mal-humora-
do, indagou à filha:

— Onde estavas?
— Junto aos santos Bispos, ma-

mãe.
— E com autorização de quem?!
— Germano quis ver nossa filha 

antes de partir, para confirmar a pro-
messa que ela fez ontem – explicou o 
esposo, que devia sair para cumprir 
suas obrigações.

Raios e trovões caíram então sobre 
a pequenina.

— Olhe para mim! O que conspi-
raste com teu pai? O que os dois Bis-
pos te disseram? Eu quero saber. Va-
mos, fale!

Genoveva, que nun-
ca vira sua mãe em 
tal acesso de cólera, 
tentava explicar, mas 
Gerontia se negava a 
compreender e rom-
peu em prantos. Ape-
lando aos ternos sen-
timentos de Genove-
va, apertou-a em seus 
braços com carinho. 
Ela, que esperara tan-
to para tornar-se mãe, 
não queria perder sua 
filha. Com delicadeza, 
a menina desprendeu-
-se da mãe e encami-
nhou-se em direção à 
porta, pois os sinos da 
igreja chamavam para 
o ofício. Sua mãe, en-
tão, esquecendo o afe-
to que há pouco mani-
festara, com maior fú-
ria tentou detê-la, mas 
eis que caiu como que 
aniquilada: tornara-se 
cega.

Não obstante a pouca idade, a me-
nina lutaria para manter sua palavra 
e, apesar das sucessivas agressões e 
impropérios da mãe, manteve-se fir-
me. Segundo sua mais antiga biogra-
fia, os pais de Genoveva compreen-
deram que Deus punira Gerontia por 
ter se tornado indigna de ser chama-
da cristã, ao se opôr à vocação de sua 
filha.

Aurora de uma vida de prodígios

Desde aquele dia terrível, um ano 
se passou. A infeliz mulher fora exa-
minada pelos médicos, mas seus 
olhos estavam sadios e nada explica-
va que não pudesse ver. Uma manhã, 
ela pediu à filha que recolhesse água 
de um poço que, desde tempos ime-
morais, tinha por vezes efeito curati-
vo. Ajoelhadas, mãe e filha pediram 
ao Céu um milagre. Genoveva traçou 
o sinal da Cruz sobre a água e deu-a à 
mãe, para que se lavasse. Abrindo os 
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olhos, Gerontia viu as trevas se dissi-
parem e a figura da filha, crescida e 
forte, delinear-se diante de si. A partir 
daquele momento, ela nunca mais se 
opôs à sua vocação. 

Esse era o primeiro milagre que 
Deus operava pelas mãos de Genove-
va, dando início a uma vida semea-
da de feitos sobrenaturais, milagres, 
curas e exorcismos que se prolonga-
riam até sua morte. 

Anos mais tarde, adentrando na ju-
ventude, ela se consagrou efetivamen-
te a Deus, unindo-se ao conjunto das 
virgens de Nanterre. Passou a morar 
numa gruta nas proximidades da casa 
de seus pais, a quem visitava com cer-
ta regularidade até o falecimento de 
ambos, ocorrido quando ela tinha cer-
ca de dezessete anos.

Humilhações e provas: 
Lutécia a rejeita

Com a dolorosa perda de seus pais, 
uma nova fase abria-se para Genove-
va, na qual se iniciaria, de fato, sua 
missão. Devido à sua jovem idade, 
ela se viu obrigada a deixar a terra na-
tal e mudar-se para Lutécia, onde sua 

tia paterna, e também madrinha de 
Batismo, a acolheu. 

A virtude que a distinguia logo dei-
tou seus raios sobre aqueles aos quais 
teria, dali em diante, por concidadãos. 
Ela visitava os enfermos, preocupa-
va-se com os aflitos, e distribuía lar-
gamente de sua fortuna aos mais ne-
cessitados; para todos tinha uma pa-
lavra amável e um sorriso acolhedor, 
que revelavam a santidade que inun-
dava sua alma. 

A inveja, porém, começou a cor-
roer o coração de vários. As virtu-
des excelsas são, via de regra, difíceis 
de imitar; em alguns causa admira-
ção, mas em muitos outros, o desejo 
de destruir. Assim, algumas pessoas 
maldosas começaram a levantar sus-
peitas as mais infamantes sobre a vir-
gem de Nanterre. 

Multiplicavam-se as acusações: 
sendo de origem bárbara – e não ga-
lo-romana –, sem dúvida era uma 
espiã dos invasores, que entregaria a 
cidade ao inimigo; a liberalidade em 
dar esmola provava sua má inten-
ção, pois assim comprava a simpa-
tia dos mais humildes; ademais, sua 
hipocrisia chegava ao ponto de não 

portar dignamente o véu 
das virgens, levando uma 
vida terrivelmente de-
vassa. E, como costuma 

acontecer nesses ca-
sos, não faltaram pre-
tensas testemunhas 
de tais pecados…

Quando saía à rua, 
ela recebia injúrias e 
por vezes até pedras. 

No muro de sua casa, 
escreveram: “Vade re-

tro Genovefa”. De fato, Lu-
técia não a queria mais e ia 

expulsá-la. 

São Germano defende 
sua integridade

Eis, porém, que uma 
pequena frota cruzava o 
Sena e aportou em Luté-

cia. Mais uma vez São Germano, já 
avançado em anos, dirigia-se à Breta-
nha para combater os pelagianos, que 
haviam renascido. O povo o recebeu 
e colocou-o a par dos horrores que 
imputavam à filha de Severus. Inte-
riormente, São Germano estremeceu. 
Será que aquela pequena tão angeli-
cal perdera, de fato, sua inocência? 
Havia mais de quinze anos ele não 
a via e sequer sabia que habitava na-
quela cidade.

Emocionado, ele contou à multi-
dão como a conhecera e vira misti-
camente o desígnio que pairava sobre 
a menina, e como ela se consagrara 
desde a infância. Encaminhou-se, en-
tão, à igreja onde Genoveva costuma-
va rezar. Encontrou-a ajoelhada e, ao 
vê-la, o discernimento com que lia os 
corações lhe mostrou que ela era ínte-
gra e pura.

A partir daquele dia, os ânimos 
se acalmaram em Lutécia. Contudo, 
uma tempestade ainda maior se pre-
parava.

Santa Genoveva livra Paris  
do ataque huno

A Gália estava oprimida por todos 
os lados pelas contendas dos povos 
invasores, e isso não era novidade. 
Desta vez, porém, o inimigo mais te-
mível se aproximava: Átila, o rei dos 
hunos. No Sábado Santo de 451, ele se 
apoderara de Metz, e encontrava-se 
já perto de Soissons, a cem quilôme-
tros de Lutécia. Todos os dias, deze-
nas de refugiados chegavam apavo-
rados a esta cidade fugindo das áreas 
conquistadas. O terror dos parisien-
ses era crescente, a ponto de eles pró-
prios começarem a reunir seus per-
tences e preparar-se para escapar da 
cidade. 

A única que se mantinha confiante 
era Genoveva.

Junto a seus concidadãos, comple-
tamente desarrazoados pelo medo, 
ela começou a agir. Procurou persua-
dir primeiro as damas sobre a conve-
niência de rezar e implorar o auxílio 
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O milagre operado em favor de sua mãe deu 
início a uma série de prodígios sobrenaturais, 

que se prolongariam até sua morte

Cena da vida de Santa Genoveva - Igreja de  
São Lauto, Angers (França)
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de Deus, sem entregar-se ao desespe-
ro. Convidava-as à oração, inspirava-
-lhes serenidade e pedia que conven-
cessem seus maridos. Estes, porém, 
vendo suas esposas completamente 
influenciadas pela serva de Deus, le-
vantaram-se contra ela mais uma vez 
e decidiram pôr fim à sua vida. 

“Átila não nos atacará; não se 
aproximará de Paris”, dizia Genove-
va. Ninguém sabe de onde ela hau-
ria tanta certeza; o fato é que sua san-
tidade a fazia abandonar-se sem re-
ceios à Providência Divina. Durante 
a batalha, que se dava não longe dali, 
ela rezava e o povo, vacilando entre 
a confiança e o desespero, amontoa-
va às portas do recinto sagrado as pe-
dras com as quais, caso Átila vences-
se, mataria Genoveva em vingança.

Após duros momentos de incerte-
za, o vigia, postado no alto da monta-
nha, acendeu a fogueira: era o sinal 
de que estavam salvos! O povo cor-
reu à igreja onde Genoveva estava, e a 
conduziu em triunfo pela cidade. Seu 
escudo mais eficaz fora a fé daquela 
virgem!

Séculos mais tarde, a Igreja ainda 
louvaria com admiração aquela que 
salvou, em Paris, a Religião e o Es-
tado: “Quando as terríveis hordas dos 
hunos cercavam Paris, a santa virgem 
Genoveva, que se deliciava na oração 
ininterrupta e na penitência rigorosa, 
com admirável caridade valeu quanto 
pôde às almas e também aos corpos 
dos seus concidadãos”.2

Indispensável papel  
no nascimento da Filha 
Primogênita da Igreja

Desde aquele memorável dia, dé-
cadas se passaram. Genoveva trans-
pusera os umbrais dos setenta anos; 
em seus olhos, porém, a mesma forta-
leza de alma transparecia. Ela se tor-
nara a mãe e protetora daquele povo, 
assistira a queda gradual e definitiva 
do Império Romano, sustentara sábia 
diplomacia com os francos. Clóvis, 
que subira ao trono depois de Chil-

derico, vinha estenden-
do aos poucos seu reina-
do e pensava que, como 
seu pai, conseguiria 
manter boas relações 
com Genoveva. Ela, 
entretanto, decidira 
fechar as portas de 
Lutécia ao soberano 
pagão. Assim como 
protegera outrora a 
cidade da devasta-
ção, velava agora pela 
sua fé. E Paris, em Santa 
Genoveva, resistiu du-
rante dez longos anos.

Clóvis, perdendo 
a paciência, montou 
cerco fechado à cida-
de. Restava-lhe a mor-
te ou a rendição deson-
rosa. Então, numa noite 
sem lua, a venerável an-
ciã ordenou que algumas barcas su-
bissem o Sena, em difícil navega-
ção, e fossem à cidade vizinha bus-
car suprimentos, subtraindo-se à vi-
gilância inimiga. Na volta, quando 
os ventos ameaçavam virar a em-
barcação, uma ordem sua restituiu 
às águas a tranquilidade. Uma vez 
na cidade, administrou os víveres 
com sabedoria, repetindo a empre-
sa de tal forma que tornou possível 
a sobrevivência ao cerco durante um 
ano inteiro. 

Clóvis, interessado em outras ter-
ras, moveu finalmente seu exército 
para outras batalhas e deixou Paris 
livre. Algum tempo mais tarde, em 
496, o rei franco governava em qua-
se toda a velha Gália: restava apenas 
a antiga Lutécia. Enviou então emis-
sários a Genoveva, que respondeu: 
“Que se converta ao Cristianismo, e 
Paris lhe abrirá as portas”. 

Contrariado pela recusa, Clóvis 
partiu para a guerra contra os alama-
nos. Num momento de extrema difi-
culdade, rezou para o “Deus de Clo-
tilde”, sua esposa – que outro não era 
senão o “Deus de Genoveva” –, fa-

zendo voto de batizar-se caso obtives-
se êxito. A vitória, de modo miracu-
loso, tendeu para o seu lado. Voltan-
do do combate, encontrou os portões 
de Lutécia abertos e a cidade engala-
nada: o povo o recebeu com aclama-
ções e Genoveva, por fim, a entregou 
ao rei convertido. 

Nos braços da venerável anciã sur-
gia uma nova civilização, marcada 
pelo sinal da Cruz e lavada pelas águas 
do Batismo, à qual ela entregava, 
como o mais precioso tesouro, a cha-
ma acesa de sua própria fé. A Fran-
ça católica nascia sobre seu abando-
no e confiança em Deus, sobre sua in-
transigência e fidelidade à Igreja: se-
ria este o caminho seguro que levaria 
às futuras nações católicas a felicida-
de e a paz. 

1 Os dados históricos e biográficos do pre-
sente artigo estão baseados em: VIE DE 
SAINTE GENEVIÈVE: SC 610; SCH-
MIDT, Joël. Sainte Geneviève: la fin de la 
Gaule romaine. Paris: Perrin, 2012.

2 PIO XII. Evangelii præcones, n.34.
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Valendo tanto às almas quanto aos corpos, 
Genoveva foi, para Paris, o escudo mais 

eficaz contra os invasores

Cena da vida de Santa Genoveva - Igreja de  
São Lauto, Angers (França)
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Max Streit Wolfring

A correta leitura da Bíblia constitui um dos grandes 
desafios do homem moderno, dominado pela mentalidade 
positivista e materialista. O ensinamento da Igreja, porém, 
lhe oferece uma solução segura para esse problema.

orria o ano de 1947, quando 
alguns beduínos vagavam pe-
las regiões montanhosas de 
Israel, doze quilômetros ao 

sul de Jericó, em busca de um animal 
perdido. Desgastados pela inclemên-
cia do sol, depararam-se com uma ca-
verna, local muito atraente para re-
pousar da fatiga. Dessa forma tão for-
tuita, ali encontraram o que alguns 
qualificam como a maior descoberta 
arqueológica do século XX.

Entre as guerras e tensões políti-
cas que envolviam os territórios da 
Cisjordânia, os olhos do mundo vol-
taram-se, por um momento, para o 
deserto da Judeia, região de Qumran. 
Ao longo de nove anos, escavações e 
pesquisas em onze grutas trouxeram 
a lume novecentos e trinta manus-
critos antigos, datados entre os anos 
250 a.C. e 68 d.C.

Ante o novo horizonte que se abria 
para a investigação arqueológica, com 
sérias e inevitáveis repercussões de ín-
dole histórica e religiosa, a Opinião 
Pública se dividiu em ao  menos três 

posições. Alguns pretendiam pôr em 
descrédito as verdades bíblicas me-
diante tais descobertas. Outros viam 
nelas a oportunidade de comprovar 
empiricamente a originalidade dos 
textos sagrados. E um terceiro grupo 
demonstrava desinteresse pelo fato, 
pois de nada lhes parecia aproveitar a 
arqueologia para o estudo exegético. 

Em qual dos conjuntos deveriam 
encaixar-se os católicos?

Deixemos um pouco de lado a his-
tória dos beduínos da Cisjordânia, 
para voltar os olhos à nossa Fé, tão ata-
cada, incompreendida e menospreza-
da pelos homens de nosso tempo.

A Palavra de Deus posta 
à prova pela ciência

A mentalidade contemporânea está 
indiscutivelmente impregnada de ma-
terialismo, julgando-se capaz de redu-
zir toda verdade à verificação científi-
ca e pragmática dos objetos. Trata-se 
de uma concepção da “liberdade de 
pensamento” defendida pelo Iluminis-
mo e pelo positivismo – e explicitada 

no âmbito religioso pela heresia mo-
dernista –, em função da qual “o dog-
ma ou a doutrina da Igreja aparecem 
como um dos reais empecilhos ao cor-
reto entendimento da Bíblia”.1

Mas essa crise não é tão recente 
quanto parece à primeira vista. Veja-
mos em algumas pinceladas o longo 
processo pelo qual se extinguiram as 
belas luzes da exegese precedente.

As mudanças que atingiram a so-
ciedade desde o século XV influí-
ram profunda e radicalmente no in-
terior do homem, alcançando um re-
côndito quase inatingível: o relacio-
namento amoroso entre a alma e seu 
Criador.

Tais transformações levaram ho-
mens como Richard Simon a não 
mais considerar as Escrituras como 
Revelação Divina de autoria do Espí-
rito Santo, crença que lhe parecia pró-
pria a um passado desprezível. Para 
ele, a Bíblia era um agregado de tex-
tos heterogêneos, escritos por diver-
sos autores, que devia ser explicado 
em seu sentido literal e crítico.2
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A nova perspectiva viu-se refor-
çada por uma inovação histórica no 
pensamento ocidental: o espírito 
científico. No início do século XVIII, 
a razão e a crítica estritamente cientí-
ficas assumiram, por assim dizer, as 
rédeas do estudo sobre as Sagradas 
Escrituras, à procura de explicações 
sobre as “fontes” e os “gêneros lite-
rários” dos livros bíblicos, a fim de 
deduzir o processo histórico de sua 
composição.

E não faltou quem aproveitasse 
desse método para atacar militante-
mente os Livros Sagrados, como Ro-
bert Challe, que afirmava não haver 
nada de tão mal escrito como a Bí-
blia, repleta de repetições inúteis e 
contradições.3

Essa tendência parecia promisso-
ra para os espíritos ávidos de revolu-
ções, pois abria as portas para inter-
pretações inovadoras sobre aqueles 
textos envoltos no mistério, deixan-
do de lado a monótona hermenêuti-
ca tradicional e abraçando “o esforço 
por estabelecer, no campo da Histó-
ria, um nível de exatidão metodológi-
ca que provocaria conclusões que ti-
vessem a mesma certeza que no das 
ciências naturais”.4

Felizmente, porém, o Papa 
Leão XIII condenou esses desvios, 
chamando-os de artifício introdu-
zido “perversamente e com dano 
da Religião”, pelo qual “se julga da 
origem, integridade e autoridade de 
qualquer livro só pelos chamados 
critérios internos”.5

A corrente concordista

No século XIX despontou outra 
corrente, que buscava uma concor-
dância científica e natural para todos 
os acontecimentos bíblicos. Denomi-
nava-se concordismo.

A apresentação de Werner Keller6 
para o seu livro E a Bíblia tinha ra-
zão exprime bem tal abordagem. Se-

gundo ele afirma, muitos da-
dos descobertos median-
te a pesquisa arqueo-
lógica modificaram 
a maneira de con-
siderar a Bíblia: 
de simples “his-
tórias piedosas”, 
o Livro Sagrado 
tomou uma nova 
estatura, passan-
do a ser considerado 
um texto sobre acon-
tecimentos reais.

Um exemplo ilustrará me-
lhor essa tendência.

O relato bíblico narra com deta-
lhes a tomada de Jericó pelos filhos 
de Israel, por mandato de Javé (cf. Js 
2, 1-6, 25). As ruínas desta cidade 
milenar se encontram em Tell es-Sul-
tan e se tornaram, desde o início do 
século passado, o cenário de árduas 
escavações, teorias e desmentidos…

Entre os anos 1907 e 1909, o tra-
balho estava a encargo de Ernst Sel-
lin e Carl Warzinger, os quais declara-
ram que uma grande muralha desco-
berta em escombros teria caído no ano 
1200 a.C., época em que Josué tomou 
a cidade. Investigações mais precisas 
puseram-se em marcha, sob a direção 
de John Garstang, que encontrou ves-
tígios de incêndios e desabamentos. 
Suas deduções inclinavam-se para a 
destruição das muralhas no ano 1400 
a.C. Outros estudos foram dirigidos 
pelo arqueólogo Pe. Hughes Vincent, 
mas a britânica Kathleen Kenyon teve 
o mérito de concluir: as muralhas de 
Jericó haviam sido reconstruídas de-
zessete vezes durante a Idade do Bron-
ze, pois eram frequentemente destruí-
das por terremotos ou erosão.

A interpretação concordista então 
inferiu: “Quem sabe, essa pouca re-
sistência das muralhas teve sua res-
sonância na lenda transmitida pela 
Bíblia, que conta como os filhos de 

Israel somente tiveram de soltar seus 
brados de guerra e fazer soar suas 
trombetas para conquistar Jericó”.7

Onde estaria então a mão de Deus 
para salvar com poderio seu povo 
eleito? A Bíblia seria a narrativa de 
fatos históricos e humanos, coberta 
por um véu de religião, fruto de su-
perstições e crenças antiquadas?

É evidente que não… O estudo 
científico dos fatos históricos narra-
dos nas Sagradas Escrituras deve cir-
cunscrever suas conclusões à compe-
tência que lhe é própria. 

A “mão de Deus” não se mede por 
polegadas, o sopro do Espírito Santo 
não gera energia eólica e a Bíblia não é 
um livro de ciências!… Precisamos as-
sumir com modéstia: nem toda verdade 

As mudanças 
que atingiram a 
sociedade, levaram 
muitos a não mais 
considerar as 
Escrituras como 
Revelação Divina

O Mar Morto visto das cavernas de QumranO Mar Morto visto das cavernas de Qumran
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pode ser verificada no laboratório ou 
no sítio arqueológico, tampouco na 
opinião unilateral de um cientista.

Uma Teologia separada da exegese

Com tantas e tão contraditórias 
teorias sobre a Bíblia, alguns teólo-
gos optaram por afastar-se da confu-
são, “em busca de uma Teologia que 
fosse tão independente quanto possí-
vel da exegese”.8 Procuravam tomar 
as Sagradas Escrituras em sua pure-
za literal, excluindo qualquer esforço 
de compreensão histórica.

Novamente, um desvio. Segun-
do um documento da Pontifícia Co-
missão Bíblica, essa corrente, chama-
da fundamentalista, impõe uma leitu-
ra do texto sagrado “que recusa todo 
questionamento e toda pesquisa críti-
ca”,9 não aceitando que ele tenha sido 
expresso em uma linguagem huma-
na, por autores humanos, cujas ca-
pacidades e recursos eram limitados. 
“Por esta razão, tende a tratar o tex-
to bíblico como se houvesse sido di-
tado palavra por palavra pelo Espíri-
to Santo e não reconhece que a Pala-
vra de Deus foi formulada numa lin-
guagem e fraseologia condicionadas 
por uma ou outra época”.10

A resposta da Igreja 
diante da crise

Se o fundamentalismo, o método 
histórico-crítico extremado e o con-
cordismo constituem abordagens im-
próprias das Sagradas Escrituras, qual 
é a reta posição ante a Palavra de Deus?

Em primeiro lugar, devemos ad-
mitir que a Bíblia não é um livro co-
mum, escrito para relatar a história de 

um povo ou de um homem mitificado 
pelas crenças de comunidades alta-
mente religiosas. De forma alguma! 
Ela contém um tesouro inigualável: a 
Palavra de Deus revelada e escrita.11 

Ela é revelada porque Deus quis 
Se manifestar, dando a conhecer o 
mistério de sua vontade aos homens 
(cf. Ef 1, 9). Assim sendo, cabe-nos 
veneração a tudo quanto afirma a Bí-
blia, como palavras do Espírito San-
to. Segundo o Magistério da Igreja, 
“devemos confessar que os livros da 
Escritura ensinam com certeza, fiel-
mente e sem erro a verdade que Deus, 
para nossa salvação, quis que fosse 
consignada nas Sagradas Letras”.12

Nossa segurança se baseia na vir-
tude teologal da fé, como uma respos-
ta filial e obediente a Deus que Se re-
vela, com a “plena adesão do intelec-
to e da vontade”,13 abrindo a mente e 
o coração à ação do Espírito Santo.14

A Revelação Divina é a manifes-
tação do amor de Deus, e o amor não 
se comprova por experimentos cientí-
ficos ou por métodos lógico-críticos. 
Isto equivaleria a querer medir o ca-

rinho de uma mãe por seu filho ou de 
um esposo por sua esposa através de 
algum instrumento de laboratório.

Ademais, a Bíblia é Palavra de 
Deus escrita. O Espírito Santo utili-
zou-Se de homens como instrumen-
tos materiais, os quais, por inspiração 
divina, escreveram a mensagem da 
salvação, cada um com suas próprias 
faculdades e capacidades.15

Sob este aspecto, o estudo científi-
co assume um papel importante, junta-
mente com a hermenêutica exegética. 

O método histórico-crítico e as 
pesquisas arqueológicas têm o encar-
go de auxiliar o exegeta a compreen-
der as conjunturas históricas, a menta-
lidade da época, os costumes em vigor 
e as expressões idiomáticas que con-
correm para um entendimento mais 
profundo das Sagradas Escrituras.16

Tal estudo, porém, nunca poderá 
decidir sobre a veracidade da Pala-
vra de Deus ou a respeito do valor da 
Revelação, cuja interpretação perten-
ce, por mandato divino, à Santa Igre-
ja Católica.17

E as imprecisões da Bíblia?

Surge aqui um problema: há cer-
tas imprecisões e até contradições no 
texto sagrado. 

Consideremos um exemplo. Quan-
do o Evangelista São Mateus descre-
ve o Sermão das Bem-Aventuranças, 
afirma: “Vendo aquelas multidões, Je-
sus subiu à montanha…” (5, 1). Ora, o 
mesmo fato é narrado de forma dife-
rente por São Lucas: “Descendo com 
eles, parou numa planície…” (6, 17).

Onde se realizou o sermão? Em 
uma montanha ou em uma planície? 

1 RATZINGER, Joseph. Inter-
pretação bíblica em crise: so-
bre a questão dos fundamentos 
e abordagem da exegese hoje. 
In: LA POTTERIE, Ignace de 
et al. Exegese cristã hoje. Pe-
trópolis: Vozes, 1996, p.111.

2 Cf. GIBERT, SJ, Pierre. Peti-
te histoire de l’exégèse bibli-

que. De la lecture allégorique 
à l’exégèse critique. Paris: Du 
Cerf, 1997, p.213-215.

3 Cf. Idem, p.223-224.
4 RATZINGER, op. cit., p.118.
5 LEÃO XIII. Providentissimus 

Deus: DH 3286.

6 Cf. KELLER, Werner. E a Bí-
blia tinha razão. São Paulo: 
Círculo do Livro, 1978, p.18-19.

7 Idem, p.179-180.
8 RATZINGER, op. cit., p.113. 
9 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍ-

BLICA. L’interpretation de la 
Bible dans l’Eglise. In: FILI-

PPI, Alfio; LORA, Erminio 
(Ed.). Enchiridium Biblicum: 
Documenti della Chiesa sulla 
Sacra Scrittura. 3.ed. Bolog-
na: EDB, 2004, p.1258.

10 Idem, ibidem.
11 Cf. CONCÍLIO VATICA-

NO II. Dei Verbum, n.9: 
DH 4212.

A Revelação é uma 
manifestação do 
amor divino, e este 
não se comprova 
por experimentos 
científicos ou métodos 
lógico-críticos
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O Divino Redentor subiu ou desceu 
antes de pronunciar aquelas palavras 
que impressionaram os séculos pela 
sabedoria e bondade com que Ele Se 
dirigiu aos aflitos e perseguidos?

As explicações podem multipli-
car-se, buscando uma alegoria ou um 
lapso na dimensão humana de quem 
escreveu o relato evangélico. Cabe 
aos exegetas estudar o caso com mé-
todos de rigor científico.

Entretanto, em relação à verdade 
revelada necessária para a nossa sal-
vação, não há erro nem discordância 
entre os textos pois, na montanha ou 
na planície, a substância da mensa-
gem divina não sofre distorção.  Nesse 
sentido, é oportuno recordar as pala-
vras de Santo Agostinho: “O Espíri-
to de Deus, que por eles falava, não 
quis ensinar aos homens essas coisas 
que não aproveitam para a sua salva-
ção futura”.18 

O mesmo ocorre quando nas Sa-
gradas Escrituras se procura explicar 
um fato físico ou natural. Neste caso, 
mais do que uma precisa investigação 

12 Idem, n.11: DH 4216.
13 CONCÍLIO VATICANO I. 

Dei Filius: DH 3008.
14 Cf. BENTO XVI. Verbum Do-

mini, n.25. 
15 Cf. CONCÍLIO VATICA-

NO II. Dei Verbum, n.12: 
DH 4218.

16 Cf. PIO XII. Divino afflante 
Spiritu: DH 3831; CONCÍLIO 
VATICANO II. Dei Verbum, 
n.12; 23: DH 4217-4218; 4230.

17 Cf. CONCÍLIO VATICANO I. 
Dei Filius: DH 3007.

18 SANTO AGOSTINHO DE 
HIPONA. De Genesi ad litte-
ram. L.II, c.9, n.20. In: Obras. 

Madrid: BAC, 1957, v.XV, 
p.645.

19 Cf. SÃO TOMÁS DE AQUI-
NO. Suma Teológica. I, q.70, 
a.1, ad 3.

20 Cf. LEÃO XIII. Providentissi-
mus Deus: DH 3288.

21 Cf. VANDERKAM, Ja-
mes C. Os manuscritos do 
Mar Morto e o Cristianis-
mo. In: SHANKS, Hershel 
(Org.). Para compreender os 
manuscritos do Mar Morto. 
Rio de Janeiro: Imago, 1993, 
p.192-193.

22 Cf. Idem, p.194-211.

do universo, os autores sagrados des-
crevem e tratam destes temas a modo 
de metáfora ou como a linguagem po-
pular exprime o que percebe pelos 
sentidos – conforme observou Santo 
Tomás de Aquino19 ao comentar o Li-
vro do Gênesis –, a fim de transmitir 
aquilo que Deus quis ensinar para a 
nossa salvação.20 

Obediência da fé aliada à ciência

Após esse breve apanhado histó-
rico e doutrinário, cabe considerar 

 sucintamente o desfecho do fato que 
deu início ao presente artigo: as des-
cobertas nos arredores do Mar Morto, 
e sua repercussão sobre os textos bíbli-
cos do Novo Testamento.

É opinião de muitos estudiosos que 
as investigações não afetaram a com-
preensão dos textos e da Revelação 
Divina, nem trouxeram descobertas 
que exigissem a revisão de qualquer 
ponto da Fé cristã.21 

Entretanto, impressionantes apro-
ximações de vocabulário, de costu-
mes, e de convicções escatológicas en-
tre os escritos do Novo Testamento e 
os manuscritos de Qumran deitam luz 
sobre uma relação entre os cristãos 
primitivos e a comunidade que habita-
va aquelas regiões.22 

Em resumo, os estudos concorre-
ram para formar uma ideia inédita so-
bre parte da sociedade no tempo de 
Jesus, acrescentando preciosas infor-
mações à historicidade dos textos sa-
grados. Mas não puderam alterar o 
que diz respeito à mensagem da Fé 
ensinada pela Igreja.

O método científico se apresen-
ta, assim, como eficaz instrumen-
to para o desenvolvimento exegético, 
sempre que esteja em harmonia com 
a fé, custodiada pela Santa Mãe Igre-
ja. De sua parte, a exegese depende 
em larga medida da ciência, na com-
preensão das circunstâncias históri-
cas e sociológicas, a fim de comple-
mentar sua investigação sobre os Li-
vros Sagrados.

Como duas asas, fé e razão se unem 
sob a direção da Igreja, para conduzir 
os homens ao conhecimento e à posse 
da vida eterna. 

As descobertas  
de Qumran somam 
dados preciosos à 
historicidade dos 
textos sagrados,  
mas em nada alteram 
a mensagem da Fé

Pergaminhos do Mar Morto 
conservados no Museu 
Arqueológico da Jordânia, 
Amã (ao lado), e no Santuário 
do Livro, Jerusalém (acima)



“Pedi imediatamente 
a Dona Lucilia 
que aquilo fosse 
apenas um susto 
e não houvesse 
nenhum problema 
sério no carro…”

N
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luzeS Da interCeSSão De Dona luCilia

Infalível socorro 
materno

Nota-se nas intervenções de Dona Lucilia um 
elemento comum: o desejo de gravar nos corações  
a certeza do auxílio que ela obterá para quem  
recorre com confiança à sua intercessão.

o decorrer do tempo, 
Dona Lucilia vem sur-
preendendo cada vez 
mais com os favores que 

ela obtém para todos os que, indepen-
dentemente da situação na qual se en-
contram, recorrem a ela com verdadei-
ra fé e confiança em sua intercessão.

Um problema inesperado

Assim aconteceu com Da. Lucia-
na da Silva Sbeghen, residente em 
Mairiporã (SP). Diversos problemas 
com seu automóvel e uma mudança 
de residência resultaram em despe-
sas que a deixaram em grandes di-
ficuldades financeiras. Estas foram 
sendo vencidas aos poucos, mas, 
quando ela julgava haver passado o 
pior, um novo apuro veio bater à sua 
porta… 

“Certo dia”, relata ela, “fui ao ba-
tizado do filho de uma amiga e, ao li-
gar o carro a fim de voltar para casa, 
todas as luzes do painel se acende-
ram; preocupada, pedi imediatamen-
te a Dona Lucilia que aquilo fos-
se apenas um susto e não houves-
se nenhum problema sério no carro, 

pois fazia pouco tempo que eu o tinha 
consertado e estava gastando mui-
to com obras de manutenção na casa 
nova”.

Logo após chegar em sua residên-
cia, Da. Luciana enviou para um fun-
cionário da concessionária um vídeo 
do painel com as luzes acesas, expli-
cando-lhe o ocorrido. Este a preve-
niu de que não podia andar com o au-
tomóvel naquele estado, motivo pelo 
qual se tornou necessário mandá-lo 
de guincho para a revisão.

Continua ela: “Quando o veículo 
chegou à concessionária, um funcio-

nário me telefonou. Pedi se ele pode-
ria fazer apenas uma avaliação, pois 
me encontrava com o orçamento 
muito apertado e, acima de tudo, es-
tava rezando para que fosse somente 
um susto. Horas depois ele me ligou 
e disse: ‘Da. Luciana, já tenho uma 
posição sobre seu carro. Há duas no-
tícias, uma boa e uma ruim’. Pergun-
tei-lhe: ‘Não pode ser só a boa?’ En-
tão ele me informou que seria preci-
so trocar várias peças caras do carro, 
como a bomba de combustível, e que 
tudo ficaria em seis mil reais”.

Jeitosa intervenção de  
Dona Lucilia

Bem podemos imaginar o que isso 
significou para Da. Luciana… “Nes-
se momento, quase caí aos prantos; 
comuniquei que não tinha aquela 
quantia e, portanto, não poderia con-
sertar o veículo. Mas ele disse para eu 
me acalmar e continuou a explicar: ‘A 
boa notícia é que vou lhe dar uma bo-
nificação nas peças…’ Desconcerta-
da, perguntei o sentido de suas pala-
vras, pois meu veículo era de modelo 
antigo e estava fora da garantia”. 
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Elizabete Fátima Talarico Astorino
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Qual não foi sua surpresa ao ou-
vir do funcionário a explicação: “Sou 
considerado, por votação, o melhor 
funcionário da minha empresa no 
Brasil. Por isso, recebo dez mil reais 
por ano para beneficiar quem eu qui-
ser, e eu a escolhi, pois vi que a se-
nhora tem uma imagem de Nossa Se-
nhora das Graças no painel do seu 
carro e parece ser uma pessoa de mui-
ta fé! Continue sempre assim! Então 
a senhora pagará só quinhentos reais, 
pela mão de obra”.

Da. Luciana ficou tão perplexa 
que na hora nem conseguiu agrade-
cer; apenas chorava por ver como 
Dona Lucilia havia resolvido o pro-
blema com sua habitual superabun-
dância e agilidade: supriu a falta de 
recursos financeiros e fez com que o 
carro lhe fosse devolvido em condi-
ções melhores do que as anteriores.

Quando foi retirar o automóvel na 
concessionária, Da. Luciana narrou 
a história ao funcionário, o qual de-
monstrou significativa emoção. Deu-
-lhe então uma foto de Dona Luci-
lia, que ele osculou e guardou em sua 
carteira.

Vemos, assim, como esta senho-
ra tão bondosa atende sempre àque-
les que lhe apresentam suas angús-
tias e problemas, mas exige deles al-
gumas gotas de confiança em meio 
à perplexidade, para “conquistarem” 
o mérito de uma maior fé em sua 
intercessão.

Maternal intercessão

Residente também em Mairiporã, 
nos escreve Melissa Cunha para re-
latar como foi beneficiada por Dona 
Lucilia.

Estando desempregada e ven-
do-se na contingência de auxiliar a 
mãe a quitar diversas dívidas e arcar 
com as despesas da casa, Melissa re-
zava diariamente o Terço pedindo a 
Dona Lucilia a graça de conseguir 
um emprego. 

A cada dia crescia a sua esperan-
ça no auxílio desta bondosa senho-

ra, a qual não a defraudou. Passado 
algum tempo, ela recebeu uma men-
sagem avisando que lhe concediam 
o almejado emprego. Radiante de 
alegria, Melissa voltou a rezar à sua 
benfeitora, desta vez para agradecer 
o favor recebido. Desde então pas-
sou a considerar Dona Lucilia como 
sua madrinha, pois tinha a certeza 
de que ela estaria disposta a ajudá-la 
em qualquer situação.

Assim, quando sua sobrinha ficou 
doente, sem que nada a fizesse melho-
rar, Melissa já sabia a quem recorrer… 
Prometeu rezar diante de um quadro 
de sua “madrinha” caso a pequena 
se recuperasse, e o resultado não tar-

dou em se verificar: já no dia seguinte 
sua irmã lhe telefonou para dizer que a 
menina estava em perfeitas condições 
de saúde.

Uma doença grave e súbita

O Sr. Fernando Waldemar Reyes 
Palencia, da Guatemala, nos relata 
como Dona Lucilia interveio suave e 
eficazmente em sua vida numa fase 
em que sua saúde se abalara de forma 
inesperada.

Coronel reformado do Exército 
Guatemalteco, ele pratica triatlo há 
mais de quinze anos; este esporte 
exige muita robustez e força de von-
tade, pois consiste num conjunto de 
três provas olímpicas: cerca de mil e 
quinhentos metros de natação, dez 
quilômetros de corrida a pé e qua-
renta quilômetros de corrida em bi-
cicleta. Certo dia, quando treinava 
em sua bicicleta para uma competi-
ção a ser realizada no norte do país, 
não conseguiu terminar o exercício 
pois começou a sentir uma forte dor 
nas costas.

De início supôs tratar-se apenas de 
um problema muscular sem impor-
tância, mas no domingo seguinte, ao 
receber a Sagrada Eucaristia na San-
ta Missa, a dor manifestou-se nova-
mente, desta vez agravada por uma 
dificuldade de respirar. Caminhou 
com muito esforço até seu automóvel 
e, sentindo-se sem condições de diri-
gir, pediu ajuda a seu filho mais ve-
lho. Este chamou a assistência médi-
ca, que logo o transladou ao Hospi-
tal Nossa Senhora do Pilar, onde foi 
atendido na emergência por um mé-
dico amigo; devido à intensidade das 
dores, este e alguns outros especialis-
tas suspeitaram tratar-se de um trans-
torno vesicular. 

Desde o primeiro dia no hospital, 
foram-lhe aplicadas altas doses de 
morfina. Uma ressonância magnéti-
ca revelou um quadro de pneumonia 
com presença de líquido no pulmão 
direito, que tornava necessário reali-
zar uma drenagem.

Da. Luciana ao lado de um quadro de 
sua benfeitora; na página anterior,  

Dona Lucilia e seu bisneto em 1956

Da. Luciana 
narrou a história 
ao funcionário e 
deu-lhe uma foto 
de Dona Lucilia, 
que ele osculou e 
guardou na carteira
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O quadro fica cada vez pior
O Sr. Fernando foi logo transferi-

do para a UTI. Tornou-se então mui-
to difícil para ele conciliar o sono, 
pois, devido às dores intensas e à 
insuficiência respiratória, suporta-
va apenas permanecer sentado. Nes-
sa etapa todas as decisões relativas 
à sua saúde dependiam da família, 
já que em várias ocasiões ele estava 
inconsciente.

No amanhecer do dia seguinte ao 
seu ingresso na UTI, uma enfermeira 
que preparava medicamentos moveu 
acidentalmente o dreno torácico, o 
qual tocou alguns nervos, provocan-
do-lhe terríveis dores durante duas 
horas. Isso levou o pneumologista a 
retirar o tubo, pois este, além de cau-
sar incômodos, tornara-se inútil para 
a drenagem do pulmão, uma vez que 
a matéria a ser retirada adquirira con-
sistência gelatinosa. 

Acompanhado desde o início por 
sua irmã – Da. Olgui de Ruiz, coo-
peradora dos Arautos do Evange-
lho – o Sr. Fernando pediu-lhe para 
chamar um sacerdote e determinada 
irmã dessa associação, com os quais 
tinha contato. O sacerdote logo com-
pareceu e lhe administrou os Sacra-
mentos da Confissão e da Unção dos 
Enfermos, mas a irmã não pôde aten-

der a seu pedido, pois se encontrava 
em viagem. 

Com o passar dos dias, a situação 
se agravava, pelo aumento da secre-
ção no pulmão, o que exigia uma in-
tervenção cirúrgica para limpeza. En-
tretanto, esta não podia ser feita, devi-
do às precárias condições de saúde do 
Sr. Fernando e à persistência da bacté-
ria causadora do mal.

“Passei esta noite  
conversando com a senhora  
da fotografia”

Assim relata o Sr. Fernando o des-
fecho do caso: “Em acordo com mi-
nha família, na manhã de 20 de ja-
neiro os médicos decidiram operar-
-me e agendaram a intervenção ci-
rúrgica para o dia seguinte. Ainda na 
noite do dia 20, chegou à Guatema-
la a irmã com quem eu desejava con-
versar, a qual foi diretamente do ae-
roporto para o hospital, a fim de visi-
tar-me. Além de rezar e pedir a Deus 
pela minha saúde, ela me deu algu-
mas fotografias de Nossa Senhora de 
Fátima e de Dona Lucilia, recomen-
dando rezar a elas e fazer uma pro-
messa a Dona Lucilia para recuperar 
minha saúde. Passei essa noite con-
versando com a senhora da fotografia 
e lhe prometi que, se ela me ajudasse 

a sair daquela situação, visitaria sua 
sepultura no Brasil”.

Seu pedido não tardou a ser aten-
dido: embora tenha sido longa, a ope-
ração realizou-se sem complicações e 
suas condições de saúde começaram 
a melhorar. Depois de dois dias, ele 
deixou a UTI e, passados apenas cin-
co dias da intervenção cirúrgica, os 
médicos deram-lhe alta.

Tendo permanecido na casa de 
sua irmã durante a convalescença, 
o Sr. Fernando tomou o hábito de 
acompanhá-la todos os dias à Santa 
Missa celebrada na casa dos Arautos 
do Evangelho, embora o deslocamen-
to ainda lhe fosse penoso. Ali pôde 
conhecer melhor a instituição, bem 
como a vida de Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira e de sua mãe, Dona Lucilia.

Soluções divinas,  
que a ciência não explica…

“Devido ao dano causado no pul-
mão, o prognóstico médico era de 
que eu só voltaria a caminhar nor-
malmente dali a oito meses”, narra 
o Sr. Fernando. Contudo, para maior 
constatação da ajuda de Dona Lu-
cilia, oito dias depois de ter saído 
do hospital ele já estava caminhan-
do bem, sem oxigênio nem ajuda do 
andador.

A recuperação foi 
tão rápida que o 
Sr. Fernando pôde 
viajar para o Brasil 
seis meses depois 
da complicada 
operação

Aspectos da viagem do Sr. Fernando ao 
Brasil: à esquerda, diante da Basílica  

de Nossa Senhora do Rosário, em 
Caieiras (SP); à direita, na Casa-Mãe dos 

Arautos do Evangelho, em São Paulo
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Dona Lucilia

“Na primeira consulta após minha 
saída do hospital, os médicos me per-
guntaram: ‘O que o senhor fez para 
em tão pouco tempo já estar andan-
do?’ Respondi-lhes: ‘Foi um mila-
gre de Dona Lucilia…’ Eles não com-
preendiam, mas eu sim”.

A recuperação decorreu de for-
ma tão rápida que no dia 6 de feverei-
ro o Sr. Fernando assistiu à cerimô-
nia de primeiro sábado, na casa dos 
Arautos do Evangelho; em 22 de mar-
ço fez uma peregrinação ao Santuário 
do Cristo de Esquipulas, situado a du-
zentos e vinte quilômetros da cidade, 
acompanhado de um amigo. Em 24 de 
abril, apenas três meses após a cirur-
gia, retomou suas atividades esporti-
vas, percorrendo oitenta quilômetros 
em bicicleta de corrida; essa melhora 
surpreendeu, não só aos médicos, mas 
a todos os que tinham conhecimento 
de sua enfermidade e das sequelas que 
ela normalmente deixa. Por fim, em 
26 de abril consagrou-se a Nossa Se-
nhora segundo o método de São Luís 
Maria Grignion de Montfort.

Com autorização do pneumologis-
ta, no dia 21 de junho, antes de se com-
pletarem seis meses de sua operação, 
o Sr. Fernando embarcou para o Bra-
sil a fim de cumprir a promessa feita 
à sua celestial protetora. Chegando à 

“Ainda se 
produzem em meu 
interior sensações 
indescritíveis quando 
me recordo da 
alegria em cumprir 
aquela promessa”

cidade de São Paulo, dirigiu-se sem 
demora ao Cemitério da Consolação, 
onde repousam os restos mortais de 
Dona Lucilia. 

E ele conclui seu relato: “Foi esta 
a primeira de minhas visitas e, no en-
tanto, ainda se produzem em meu in-
terior sensações indescritíveis quan-
do me recordo da emoção e alegria 
em cumprir a promessa àquela que, 
do Céu, havia me ajudado a recupe-
rar a saúde do corpo e, sobretudo, a 
da alma”. 

*     *     *

Mais uma vez, esses fatos tornam 
patente a surpreendente intercessão de 
Dona Lucilia, ora rápida, ora exigin-
do persistência na oração, mas sempre 
minuciosa e maternal. Para cada caso, 
ela tem uma saída diferente, propor-
cionando às almas a serenidade que os 
pequenos e grandes problemas do dia 
a dia lhes fazem perder. 

Nota-se, porém, nessas interven-
ções um elemento comum a todas: o 
desejo de gravar nos corações a certe-
za do auxílio que ela invariavelmen-
te obterá do Sagrado Coração de Je-
sus para aqueles que lhe apresen-
tam suas aflições e dificuldades com 
confiança. 

Sr. Fernando junto ao túmulo de  
Dona Lucilia, no Cemitério da 

Consolação
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Itália – Como já é tradição, Dom Francesco Moraglia, Patriarca de Veneza, presidiu a Missa do Dia de Finados 
celebrada no Cemitério de São Miguel, situado na ilha de mesmo nome. Membros dos Arautos do Evangelho 

auxiliaram no cerimonial.
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Espanha – Tendo participado do curso de preparação online, ministrado pelo Revmo. Pe. Manuel Rodriguez, EP, 
centenas de fiéis realizaram sua solene Consagração a Jesus pelas mãos de Maria nas cidades de  

Valência (foto 2), Cijuela (foto 3), Cartagena e Oviedo (foto 1).
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Equador – Missionários dos Arautos do Evangelho conduziram a Imagem Peregrina do Imaculado Coração de 
Maria às Paróquias de Santo André Kim (foto 1), São José do Inca (foto 2) e São José de Minas (foto 3), em Quito. 

Ao término da Missa, a imagem da Mãe de Deus foi venerada pelos fiéis.

1 2 3

1 2 3
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Guatemala – No dia 24 de outubro, foi celebrada uma Missa em honra a Nossa Senhora na Paróquia de São Martinho 
Jilotepeque, onde peregrinam doze Oratórios do Imaculado Coração de Maria. Pela manhã, uma procissão percorreu 

as ruas da cidade e, à tarde, houve uma palestra para os participantes do Apostolado do Oratório.
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Brasil – Dom Sérgio Aparecido Colombo, Bispo Diocesano de Bragança Paulista, administrou o Sacramento da 
Crisma no dia 13 de novembro a cento e dezesseis fiéis da Paróquia Nossa Senhora das Graças (fotos 2 a 4). 
A cerimônia teve lugar, com grande solenidade, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras (SP). 
No dia 5 de novembro, Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo Diocesano de São José dos Pinhais (foto 1), 
presidiu a Santa Missa na Capela de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Piraquara (PR), pertencente aos 
Arautos do Evangelho e crismou estudantes e familiares da instituição.

1 2 3

4
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Lançado livro sobre  
a viticultura monástica

Foi lançado na França o livro Os 
vinhateiros do Céu, de autoria de 
Marc Paitier. A obra trata sobre o 
simbolismo do vinho e da vinha na 
Sagrada Escritura, e tece uma des-
crição da história da viticultura mo-
nástica e do papel primordial dos re-
ligiosos na edificação da Civilização 
Cristã.

O belo vídeo promocional da obra 
apresenta o trabalho atual dos bene-
ditinos da Abadia de Barroux, com o 
seguinte texto: “Depois da queda do 
Império Romano, os monges se tor-
naram os arquitetos de um novo mun-
do. Sua obra de edificadores se abe-
berou das fontes sagradas da Bíblia. 
A vinha que floresceu em torno dos 
mosteiros é a expressão viva desta ci-
vilização. Ela cinzela a paisagem da 
França campestre: sua história, seus 
costumes, sua cultura. Desaparecida 
há duzentos anos, ela hoje floresce”.

país e o confiscou, transformando-
-o num armazém. Durante a Segun-
da Guerra Mundial, a catedral sofreu 
vários ataques. Tendo sido restaurada 
após o término do conflito, ela abrigou 
os arquivos da região de Kiev e foi uti-
lizada como auditório de concertos. 

Em comunicado publicado no por-
tal religioso risu.ua, a Igreja na Ucrâ-
nia afirma que, “graças aos esforços 
de muito fiéis, será restabelecida a 
justiça histórica e o santuário cristão 
poderá voltar ao seio da Igreja”.

Indígenas impedem ação 
de vândalas feministas 

A Basílica Menor de São Louren-
ço Mártir, em Santa Cruz de la Sierra, 
na Bolívia, foi alvo de um ato vandáli-
co de feministas em outubro passado, 
durante a Missa dominical celebra-
da por Dom Sergio Alfredo Gualberti 
Calandrina, Arcebispo Metropolita-
no. O ataque se deu em protesto con-
tra a moral católica antiabortiva. As 
agressoras picharam as paredes do 
templo, nelas afixando cartazes, mas 
foram surpreendidas por um grupo 
de mulheres indígenas que, tomadas 
de zelo pela casa Deus, as expulsa-
ram dali a chicotadas. 

Indagada pela imprensa local so-
bre sua atitude, afirmou uma das in-
dígenas: “Como ninguém reagiu, ti-
vemos de correr e apanhar nossos lá-
tegos para defender a igreja, ante o 

Catedral atingida  
por disparos na Birmânia

A Catedral do Sagrado Coração de 
Jesus, em Pekhon, na Birmânia, foi 
atingida por disparos de armas pesa-
das do exército nacional, na noite de 
10 de novembro, segundo informação 
do Pe. Julio Oo, sacerdote diocesano.

Este país do sudeste asiático obte-
ve sua independência do Reino Unido 
em 1948 e, desde então, tem sido palco 
de frequentes conflitos. Conforme ex-
plicou o sacerdote, a igreja serve de lu-
gar de refúgio e proteção para cente-
nas de pessoas quando se apresentam 
os combates em meio à violenta guer-
ra civil, qualificada como a mais lon-
ga do mundo, que assola a Birmânia.

Catedral ucraniana será 
devolvida à Igreja Católica

No próximo mês de junho, a Cate-
dral de São Nicolau, em Kiev, retorna-
rá à legítima propriedade da Igreja Ca-
tólica. Há mais de noventa anos, o re-
gime comunista suprimiu o culto na-
quele que era o principal templo do 



Lavas do Cumbre Vieja  
respeitam a Virgem de Fátima

A
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que está sucedendo aqui”. Outra se-
nhora indígena acrescentou, mos-
trando seu chicote: “O mesmo vamos 
fazer com todas as pessoas que aqui 
venham com a intenção de desrespei-
tar ou praticar atos maus”. 

Inaugurada a Catedral  
de Nossa Senhora da Arábia

Em Bahrein, pequeno país do Gol-
fo Pérsico, foi oficialmente inaugura-
da, pelo Rei Hamad bin Isa Al Kha-
lifa, a Catedral de Nossa Senhora da 
Arábia. O ato ocorreu em 9 de de-
zembro e, no dia seguinte, houve a 
cerimônia de dedicação do templo, 
presidida pelo Cardeal Luis Antonio 
Gokim Tagle, Prefeito da Congrega-
ção para Evangelização dos Povos.

O edifício, que tem capacidade 
para duas mil e trezentas pessoas, foi 
construído num terreno doado pelo 
monarca, em Awali, pequeno muni-
cípio no centro do país. Trata-se do 
maior local de culto católico na região 
e pretende se converter num ponto de 
referência para os fiéis de toda a Ará-
bia Setentrional, em especial da Ará-
bia Saudita, onde está proibida a prá-

tica de qualquer religião distinta do 
islã.

haviam sido beatificados, e a eles se 
 uniram Frei Benito de Santa Coloma, 
Frei Domingo de Sant Pere de Riude-
bitlles e Frei José Oriol de Barcelona.

Virgem do Pilar embarca em  
submarino espanhol

Em presença de uma delegação en-
cabeçada pelo Vice-Almirante Pedro 
Luis de la Puente García-Ganges, al-
mirante-chefe do Arsenal de Cartage-
na, uma imagem de Nossa Senhora do 
Pilar foi abençoada na sua basílica em 
Saragoça, a fim de acompanhar os tri-
pulantes do moderno submarino Isaac 
Peral, da Marinha Espanhola. Após a 
bênção, a imagem foi entregue ao co-
mandante de quilha da embarcação, 
o Capitão de Corveta Manuel Corral, 
natural da capital aragonesa. 

A Virgem do Pilar é a padroeira da 
Frota de Submarinos da Armada Es-
panhola desde 1946. A origem des-
se patronato remonta ao ano de 1889, 
quando o oficial Isaac Peral fez a pri-
meira imersão a bordo de seu sub-
marino e se encomendou a Ela, para 
que o protegesse, bem como a toda a 
tripulação.

pós várias semanas de erupção, 
o vulcão Cumbre Vieja de La 

Palma, nas Ilhas Canárias, não pa-
rece dar sinais de diminuição de ati-
vidade. Por onde passam, os fluxos 
de lava transformam imensas áreas 
verdes em terra cinzenta e fumegan-
te. Entretanto, em meio a tanta deso-
lação, restou algo que traz esperança 
aos habitantes da ilha: um monumen-
to dedicado a Nossa Senhora de Fá-
tima, situado a cerca de quinhentos 
metros das bocas do vulcão, que foi 
respeitado pela inclemência das lavas 
e permanece intacto entre montes de 
cinza e terremotos.

A história do monumento tem ínti-
ma relação com erupções vulcânicas 
e é fruto de uma promessa. Em 1949, 
o vulcão São João entrou em erup-
ção, espalhando sua lava destrutiva 
pelo lado oriental da ilha, rumo à Er-
mida de São Nicolau de Bari, de valor 
não só religioso, como artístico e his-
tórico. O então pároco de Las Man-
chas, Pe. Blas Santos Pérez, prome-
teu a Nossa Senhora de Fátima que 
construiria um monumento em sua 
homenagem se Ela salvasse a cape-
la do fogo. Nos dias seguintes o fluxo 
de lava se desviou e, tempos depois, o 
monumento foi erigido. 

Ali continua a imagem da Santíssi-
ma Virgem, poupada pela destruição 
do Cumbre Vieja, como a recordar a 
promessa de que, após todas as catás-
trofes profetizadas por Ela em Fátima, 
seu Imaculado Coração triunfará.

Beatificados capuchinhos mártires 
da Guerra Civil Espanhola

No dia 6 de novembro, o Prefeito 
da Congregação para as Causas dos 
Santos, Cardeal Marcello Semeraro, 
presidiu a cerimônia de beatificação 
de três religiosos capuchinhos mar-
tirizados em 1936, durante a Guer-
ra Civil Espanhola. Concelebraram 
a solene Eucaristia, realizada na Ba-
sílica de Santa Maria de la Seu, de 
Manresa, o Núncio Apostólico para 
a Espanha, Dom Bernardito Cleopas 
Auza, e Bispos de diversas dioceses 
vizinhas.

Entre os anos 1936 e 1939, muitos 
capuchinhos foram assassinados por 
ódio à Fé na Catalunha. Vinte e seis já 

Monumento a Nossa Senhora 
de Fátima durante a erupção do 

Cumbre Vieja, La Palma (Espanha)



Ir. Lúcia Nga Thi Vu, EP

Não devais nada 
a ninguém

C
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História para crianças... ou adultos cHeios de fé?

No auge da festa, os convidados notaram a ausência do 
aniversariante. Onde estaria ele? Inesperadamente viram-no 
descer célere as escadas, pôr-se no meio de todos e fazer um 
inusitado discurso…

entro da cidade. Em um dos 
altos prédios funciona o es-
critório do Sr. Leonardo. Nes-
te fim de mês, porém, vemo-

-lo ocupado em outras tarefas que 
não são propriamente relativas à sua 
profissão. Ele está sentado, com vá-
rios papéis jogados sobre a mesa, 
uma calculadora e uma caneta que 
não descansam nunca.

De repente entra no local um ra-
paz de seus dezesseis anos de idade; 
mas o Sr. Leonardo nem percebe sua 
presença.

— O que o senhor está fazendo? – 
pergunta o jovem.

O contador levanta rapidamente as 
vistas e logo volta seu olhar para a pa-
pelada. Em seguida, responde:

— Estou fazendo minhas contas 
particulares, Carlos. Aproveitando 
que você está aqui, diga-me uma coi-
sa: quanto custa um bolo?

— Não sei. Por que o senhor quer 
saber isso?

— Meu colega de trabalho deu-me 
um outro dia, e preciso pagá-lo.

— Mas presente não se paga!

— Não! Eu não quero ficar deven-
do nada a ninguém!

No meio da conversa, entra uma 
menina um pouco mais nova que o 
rapaz.

— Tio, viemos lhe fazer uma visi-
ta! O senhor está bem?

— Bia, você também veio com 
seu irmão? Dê-me uma informação: 
quanto custa um bolo?

— Ah, depende do bolo…
Aos cochichos, Carlos explica à 

sua irmã o que o Sr. Leonardo estava 
fazendo. Muito intrigada, ela pergun-
ta baixinho:

— Será que ele vai pedir contas 
a nós, pelo fato de estarmos sob os 
seus cuidados desde que nossos pais 
morreram?

— Não – replica Carlos –, ele não 
quer cobrar nada, mas pagar o que os 
outros fazem por ele!

Enquanto o Sr. Leonardo continua 
as suas contas, Beatriz levanta o as-
sunto que os levou até lá.

— Tio, neste fim de mês será o 
seu aniversário. Queremos combinar 
com todos da empresa um momento 

para o senhor comemorar com seus 
companheiros, aqui mesmo…

O Sr. Leonardo levanta a cabeça, 
olha para os sobrinhos e fica um tem-
po pensativo; em seguida, declara:

— Não! Isso seria loucura! Vou ter 
de pagar a presença dos meus cole-
gas, o tempo ocupado com meu ani-
versário, os presentes recebidos…

Carlos o interrompe:
— Pare com isso, tio! É o aniversá-

rio do senhor! Eles irão comemorá-lo 
de coração, ninguém vai cobrar nada!

— Não quero comemoração! 
Ando muito ocupado com meus 
trabalhos. 

Carlos e Beatriz vão embora sem 
insistir, mas não se dão por vencidos. 
E resolvem preparar uma surpresa…

No dia seguinte, o Sr. Leonardo es-
tava radiante de alegria: conseguira fe-
char a lista de todas as suas “dívidas”! 
Assim que teve um tempinho, correu 
ao banco para depositar o valor equiva-
lente aos favores de que fora objeto… 

Por fim chegou o dia tão espera-
do do aniversário do tio Leonardo! 
Retornou ele a casa após o trabalho – 
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bem mais aliviado pelas “contas” pa-
gas – e deparou-se, abismado, com 
uma festa monumental em sua hon-
ra… Lá se encontravam todos os seus 
parentes, amigos e colegas. E felicís-
simos estavam seus sobrinhos por 
festejarem o querido tio!

Depois de alguns instantes em es-
tado de choque, o Sr. Leonardo re-
solveu ser educado e entreter-se com 
todos.

Contudo, passado um tempo, os 
convidados perceberam que o ani-
versariante havia sumido… Foram 
procurá-lo Carlos e Beatriz, encon-
trando-o em seu escritório.

— Tio! – disse a menina – O que 
aconteceu com o senhor? Está pas-
sando mal?

— Não. Estou preocupado… – 
sussurrou, com a face pálida.

— Com o que, tio? – indagou o 
rapaz.

Com um tom de voz mais alto, 
respondeu o Sr. Leonardo, pondo as 
mãos na cabeça e demonstrando toda 
a sua aflição:

— Acabei de concluir minhas 
contas… E vejam quanta coisa terei 
de acrescentar agora!

Inesperadamente ele se levantou, 
desceu célere as escadas e pôs-se no 
meio dos convidados, dizendo:

— Desejo agradecer tantas mani-
festações de estima. Não 

quero ser ingrato a 
ninguém, nem 
mesmo aos meus 
sobrinhos, que 
idealizaram este 

encontro. Saibam 

que todos serão retribuídos. Aguar-
dem até o fim do próximo mês, para 
receberem o valor devido.

A estas palavras, os ouvintes se 
calaram e esboçaram no rosto uma 
tristeza profunda. Constataram que 
seu afeto seria recompensado com 
dinheiro. Ora, não há riqueza capaz 
de trazer alegria, comprar amor nem 
pagar amizade. Todos sabiam disso, 
menos o aniversariante…

Percebendo a reação dos presen-
tes, o Sr. Leonardo ficou envergo-
nhado, sem conseguir explicitar a ra-
zão de seu rubor. Então, vários dos 
que ali estavam começaram a dizer:

— Leonardo, não diga uma coisa 
dessas! Estamos aqui porque gosta-
mos de você!

— Não nos ofereça uma retribui-
ção material, mas um coração grato.

— Não o temos como devedor, 
mas como nosso amigo. Jamais entre 
dinheiro em nosso relacionamento!

— E nós, que somos de sua famí-
lia, há quantos anos estamos a seu 
lado? O que valerá mais do que nos-
sa amizade?

Estas e outras queixas envergonha-
vam ainda mais o aniversariante. Foi 
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O Sr. Leonardo se deparou, 
abismado, com uma festa 

monumental em sua honra!

“Não quero ser ingrato a ninguém, nem mesmo aos meus sobrinhos,  
que idealizaram este encontro”

então que outro convidado – muito 
discreto até aquele momento – se pro-
nunciou. Um primo distante, sacerdo-
te, bem mais velho do que ele, disse:

— Leonardo, Leonardo… São 
Paulo ensina: “Não devais nada a 
ninguém, a não ser o amor mútuo” 
(Rm 13, 8). Eis do que você se esque-
ce. É o seu coração – não o seu di-
nheiro – que desejamos como retri-
buição! Se você não ama nem agra-
dece sinceramente aos homens, como 
estará seu amor e reconhecimento 
para com Deus Nosso Senhor?

Os sábios conselhos do padre toca-
ram a fundo o Sr. Leonardo. Olhou co-
movido para os circunstantes e viu ne-
les a dor de não receberem seu afeto. A 
luz da graça penetrou-lhe a alma.

Depois disso, quis abraçar cada 
um dos convidados, a começar pelo 
primo sacerdote e pelos dois sobri-
nhos. Pediu-lhes perdão por sua ati-
tude e prometeu estimá-los de todo o 
coração, por amor a Deus.

A partir de então, o Sr. Leonardo 
tornou-se outro. Sempre retribuía os 
favores e carinhos que recebia, não 
mais com moedas, mas com seu pró-
prio coração. 
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Os santOs de cada dia  ___________________________ JaneirO
1. Solenidade de Santa Maria, Mãe 

de Deus.
Santa Zedislava, mãe de fa-

mília (†1252). Esposa do príncipe 
de Lemberk, mandou edificar dois 
mosteiros dominicanos que muito 
contribuíram para o crescimento 
dessa Ordem na Boêmia.

2. Solenidade da Epifania do 
Senhor.

Santos Basílio Magno (†379 
Capadócia - Turquia) e Gregó-
rio Nazianzeno (†c. 389 Capadó-
cia - Turquia), Bispos e Doutores 
da Igreja.

Beata Maria Ana Soureau-
-Blondin, virgem (†1890). Fundou 
a Congregação das Irmãs de San-
ta Ana, em Quebec, Canadá.

3. Santíssimo Nome de Jesus.
São Daniel, diácono e már-

tir (†c. 304). Morto em Pádua, 
Itália, durante a perseguição de 
Diocleciano.

4. São Rigoberto, Bispo (†c. 743). 
Expulso injustamente por Carlos 
Martel da Sé Episcopal de Reims, 
França, passou o restante de sua 
vida em recolhimento e oração.

5. Beata Marcelina Darowska, re-
ligiosa (†1911). Nascida em Szu-
laki, atual Bielorrússia, consa-
grou-se a Deus após a morte do 
marido e do filho primogênito e 
fundou em Roma a Congregação 
das Irmãs da Imaculada Concei-
ção da Virgem Maria.

6. São Carlos de Sezze, religio-
so (†1670). Irmão leigo francisca-
no, destacou-se por sua piedade 
eucarística.

7. São Raimundo de Penyafort, 
presbítero (†1275 Barcelona 
- Espanha).

Beata Maria Teresa Haze, 
virgem (†1876). Fundadora da 

Congregação das Filhas da Cruz, 
em Liège, Bélgica. Morreu aos 
noventa e nove anos de idade.

8. São Severino, presbítero e monge 
(†c. 482). Reorganizou a região da 
Nórica, na atual Áustria, devasta-
da pelos hunos. Reformou os cos-
tumes, converteu infiéis, fundou 
mosteiros e deu instrução religio-
sa aos que necessitavam.

9. Batismo do Senhor.
Santas Águeda Yi, virgem, 

e Teresa Kim, viúva, mártires 
(†1840). Águeda, jovem de de-
zesseis anos, e Teresa, tia de San-
to André Kim, foram presas, fla-
geladas e decapitadas em Seul, 
Coreia.

10. Beato Gonçalo de Amaran-
te, presbítero (†c. 1259 Braga 
- Portugal).

São Paulo de Tebas, eremi-
ta (†séc. IV). Devido ao edito do 
imperador Décio, que ordenava a 
apostasia a todos os católicos, re-
fugiou-se num deserto, tornando-
-se o primeiro eremita.

11. Beata Ana Maria Janer Angla-
rill, virgem (†1885). Fundadora 
do Instituto das Irmãs da Sagrada 
Família de Urgell, Espanha.

12. Santo Antonio Maria Pucci, 
presbítero (†1892). Membro da 
Ordem dos Servos de Maria, de-
dicou-se durante cinquenta anos à 
salvação das almas, como pároco 
em Viareggio, Itália.

13. Santo Hilário de Poitiers, Bispo 
e Doutor da Igreja (†367 Poitiers 
- França).

São Pedro de Capitolias, 
presbítero e mártir (†713). Por ter 
pregado a Fé cristã, o governador 
sarraceno de Capitolias, na atual 
Jordânia, mandou cortar-lhe a lín-

gua, as mãos e os pés. Por último, 
foi crucificado. 

14. Santa Nino (†séc. IV). Condu-
zida como escrava para a atual 
Geórgia, conquistou, pela santida-
de de sua vida, o respeito e a ad-
miração dos pagãos, conseguin-
do atrair para a Fé o próprio rei, a 
rainha e vários membros da corte.

15. São João Calibita, asceta (†séc. 
V). Abandonou a casa paterna, 
ainda jovem, e foi viver em uma 
choupana, em Constantinopla, 
Turquia, dedicando-se à contem-
plação e penitência.

16. II Domingo do Tempo Comum.
Santa Joana de Bagno di Ro-

magna, virgem (†1105). Religio-
sa do Mosteiro Camaldulense de 
Santa Lúcia, nas proximidades de 
Bagno di Romagna, Itália.

17. Santo Antão, abade (†356 Tebai-
da - Egito).

São Januário Sánchez Delga-
dillo, presbítero e mártir (†1927). 
Sacerdote da paróquia de Toco-
latlán, México, enforcado durante 
a perseguição religiosa nesse país.

18. Beato André de Peschiera Gre-
go, presbítero (†1485). Religioso 
dominicano que percorreu a pé, 
durante muito tempo, toda a re-
gião dos Alpes italianos, viven-
do junto aos pobres e pregando a 
doutrina católica.

19. Santas Liberata e Faustina, vir-
gens (†c.580). Irmãs pertencen-
tes a uma nobre família de Pia-
cenza, Itália. Enlevadas com a 
vida ascética, fundaram perto do 
lago de Como o Mosteiro de San-
ta Margarida.

20. São Fabiano, Papa e mártir 
(†250 Roma). 
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São Sebastião, mártir (†séc. 

IV Roma).
Santa Eustóquia Calafa-

to, abadessa (†1485). Filha de um 
rico comerciante de Messina, Itá-
lia, ingressou na Ordem das Cla-
rissas e fundou o mosteiro de 
Montevergine, onde dedicou-se a 
restaurar a primitiva disciplina da 
vida regular.

21. Santa Inês, virgem e mártir 
(†séc. III/IV Roma).

Santo Epifânio, Bis-
po (†496). Durante as 
invasões bárbaras, 
trabalhou incansa-
velmente pela re-
conciliação dos 
povos, pela re-
denção dos ca-
tivos e pela re-
construção da 
cidade de Pa-
via, Itália, onde 
morreu.

22. São Vicente, diáco-
no e mártir (†304 Va-
lência - Espanha).

Beata Laura Vicuña, 
virgem (†1904). Jovem chile-
na de sólida fé e ardente pieda-
de, suportou grandes sofrimentos 
morais e faleceu aos treze anos, 
após oferecer-se como vítima pela 
conversão de sua mãe.

23. III Domingo do Tempo 
Comum.

Santa Emerenciana, már-
tir (†c. séc. IV). Sofreu o martírio 
em Roma. Consta que era compa-
nheira de Santa Inês e foi lapida-
da por pagãos fanáticos.

24. São Francisco de Sales, Bis-
po e Doutor da Igreja (†1622 Lyon 
- França).

Beato Vicente Lewoniuk e 
companheiros, mártires (†1874). 

Leigos de Pratulin, Polónia, mor-
tos pelas tropas do czar da Rús-
sia, por sua fidelidade à Igreja 
Católica.

25. Conversão de São Paulo, 
Apóstolo.

Santo Ananias. Discípulo de 
Nosso Senhor Jesus Cristo que 

Beato Paulo José Nardi-
ni, presbítero (†1862). Sacerdo-
te da Diocese de Speyer, Alema-
nha, fundador da Congregação 
das Irmãs Franciscanas da Sagra-
da Família.

28. São Tomás de Aquino, presbíte-
ro e Doutor da Igreja (†1274 Pri-
verno - Itália).

Santa Ágata Lin Zhao, vir-
gem, São Jerónimo Lu Ting-

mei e São Lourenço Wang 
Bing, catequistas e már-

tires (†1858). Decapita-
dos em Maokou, China, 
após terem sido denun-
ciados como cristãos.

29. São Sulpício Se-
vero, Bispo (†591). 
São Gregório de 
Tours elogiou sua sa-
bedoria, zelo pasto-

ral e empenho em res-
taurar a observância 

religiosa na Diocese de 
Bourges, França.

30. IV Domingo do Tempo 
Comum.

Santa Jacinta Mariscotti, vir-
gem (†1640). Religiosa da Ordem 
Terceira Franciscana falecida em 
Viterbo, Itália. Após passar quin-
ze anos nos prazeres mundanos, 
abraçou uma vida austera e pro-
moveu irmandades para assistên-
cia dos idosos e adoração da San-
tíssima Eucaristia.

31. São João Bosco, presbítero 
(†1888 Turim - Itália).

Beata Candelária de São 
José, virgem (†1940). Fundou em 
Altagracia de Orituco, Venezuela, 
a Congregação das Irmãs Carme-
litas da Madre Candelária.

batizou em Damasco o Apóstolo 
São Paulo.

26. Santos Timóteo (Éfeso - Tur-
quia) e Tito (Creta - Grécia), 
Bispos.

Beata Maria de la Dive, már-
tir (†1794). Viúva guilhotinada 
durante a Revolução Francesa, 
por sua fidelidade à Igreja.

27. Santa Ângela Merici, virgem 
(†1540 Bréscia - Itália).

Adoração dos Reis Magos
Catedral Saint Julien,  

Le Mans (França)
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O sono do rei 
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Diana Compasso de Araújo

A certa distância, algumas hienas erguem-se em sua 
insignificância, sôfregas por usurpar um trono que não lhes 
pertence… Ignoram, porém, que mesmo nessas horas o rei 
da floresta nunca perde a vigilância.

imensa planície dourada, 
queimada pelo calor do sol, 
começa a ser coberta pelo 
manto estrelado da noite. 

Silêncio… Ouve-se apenas o farfa-
lhar da ressequida grama movida pelo 
vento.

Outro som, contudo, se faz escu-
tar por vezes: é o rugido do leão. De 
início não se identifica de onde vem, 
pois sua origem está a quilômetros de 
distância. De atividade noturna, ele 
faz ecoar o ameaçador bramido, exi-
gindo dos circunstantes respeito ao 
grupo do qual é chefe. Nesses mo-
mentos, todos o obedecem.

No entanto, o que se passa enquan-
to dorme o senhor da selva?

Durante o dia segue-se a vida 
normal da estepe: roedores dos mais 
variados tamanhos saem de suas to-

cas à procura de alimento, aves exó-
ticas voam de cá para lá, alguns 
quadrúpedes de maior envergadu-
ra também aproveitam para vaguear 
pelo campo. E, em meio a toda essa 
movimentação, repousa soberana-
mente o leão.

Como sói acontecer, sempre há 
 alguns que consideram o sono do rei 
uma oportunidade para agir “livre-
mente” e tirar proveito da situação. 
Dentre eles se destacam certos ma-
míferos carnívoros que, andando de 
modo traiçoeiro, estão sempre em 
bandos a emitir grunhidos semelhan-
tes ao riso: as hienas.

Ao longe, é possível ver uma alca-
teia se aproximando. Em geral as hie-
nas se alimentam preguiçosamente 
das carcaças deixadas por outros pre-
dadores, mas, em conjunto, chegam 

a arriscar um ataque temerário ao rei 
dos animais.

Aproveitando-se de seu sono, jul-
gam possuir o controle dos aconte-
cimentos; comemoram antecipada-
mente a vitória e saboreiam o gosto 
da presa ainda tão distante. Planejam 
cercar a “vítima” de todos os lados e 
investir contra ela enquanto descan-
sa, pois sabem que, uma vez acorda-
do, o leão tornaria todas as caçadoras 
em presas ou, pelo menos, as disper-
saria em debandada, de modo a caí-
rem no ridículo.

À medida que se acercam, vão an-
dando mais sorrateiramente…

Ora, o grande felino, mesmo du-
rante seu régio descanso, não perde 
a capacidade de vigiar. Nesse ínterim 
seus músculos estão se fortalecen-
do e suas garras crescendo, enquan-
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to a  audição permanece acurada para 
captar qualquer ameaça.

As hienas, agora a uma distância 
de poucos metros, sonham em aboca-
nhar, não apenas a valiosa presa, mas 
um lugar que não lhes corresponde na 
hierarquia animal…

Cessemos a narração da vida sel-
vagem para nos elevar a realidades 
mais altas, das quais nenhum de nós 
está excluído: a atual conjuntura em 
que se encontra a Santa Igreja Católi-
ca Apostólica Romana.
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O felino não perde a 
capacidade de vigiar, 
mesmo durante o 
sono; sua audição 
permanece acurada, 
enquanto suas garras 
se fortalecem

Templos fecham ou, pior, não ra-
ras vezes chegam a ser profanados; 
fiéis afastam-se dos Sacramentos 
sem problema de consciência, por 
não haver quem cumpra o dever de 
exortá-los a melhor estado… De ou-
tro lado, quantos vivem num otimis-
mo ateu, alegando que nada de trá-
gico acontecerá. Não há quem leve 
ao conhecimento da Fé os ignoran-
tes, quem corrija os extraviados, 
quem fortaleça os fracos, nem sus-
tente os bons. Os maiores pecados 
tornaram-se “moeda corrente” em 
nossos dias.

Como as hienas ao leão, ou como 
a tempestade à barca de Pedro, 
ou ainda como os fariseus ao 
Redentor, os inimigos da 
Igreja, Corpo Místico 
de Cristo, armam ci-
ladas para destruí-la, 
desvirtuam sua ima-
gem sacrossanta e 
procuram, em louca 
sanha, eliminá-la por 
todo o sempre.

“Exsurge, quare obdormis, Do-
mine? – Erguei-Vos, Senhor, por que 
dormis?” (Sl 43, 23 Vulg.). A força do 
braço do Senhor é onipotente. Se os 
adversários da verdade e do bem jul-
gam ganhar terreno e estar a poucos 
passos da vitória sonhada por sua in-
sensatez… que aguardem! Em breve 
o Leão de Judá, não apenas rei da flo-
resta, mas Senhor absoluto da cria-
ção, despertará – se é que estava mes-
mo dormindo, pois, muito provavel-
mente, apenas esperava o momento 
propício para a vingança – e manifes-
tará toda a sua pujança. 
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A Virgem e o Menino - 
Metropolitan Museum of Art, 
Nova York

Mostras  
de carinho  
e afeto

ossa Senhora ossa Senhora não poupa-não poupa-
va ao seu Divino Filho as va ao seu Divino Filho as 

maiores mostras de carinho e afe-maiores mostras de carinho e afe-
to. O Menino, por sua vez, A in-to. O Menino, por sua vez, A in-
terrompia, ora osculando sua face, terrompia, ora osculando sua face, 
ora fazendo-Lhe uma carícia.ora fazendo-Lhe uma carícia.

Outras vezes, para alegrar seu Outras vezes, para alegrar seu 
Filhinho, Nossa Senhora Se punha Filhinho, Nossa Senhora Se punha 
a cantar músicas compostas de im-a cantar músicas compostas de im-
proviso. O Menino Jesus Se disten-proviso. O Menino Jesus Se disten-
dia e sorria, comprazido com o ca-dia e sorria, comprazido com o ca-
rinho d’Aquela que criara para ser rinho d’Aquela que criara para ser 
a Mãe de todas mães. a Mãe de todas mães. 

O Divino Infante desejava ser O Divino Infante desejava ser 
pervadido pela doçura de Nossa Se-pervadido pela doçura de Nossa Se-
nhora a fim de mais tarnhora a fim de mais tarde, ao pre-de, ao pre-
gar, transmitir aos homens essa lu-gar, transmitir aos homens essa lu-
minosidade que n’Ela contempla-minosidade que n’Ela contempla-
ra, como reflexo perfeito da Bon-ra, como reflexo perfeito da Bon-
dade incriada. dade incriada. 
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