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

Qual a necessidade de nos consa-
grarmos a São José? Que papel terá o 
Santo Patriarca na minha vida?

Quantas vezes a figura desse excel-
so varão é esquecida e deixada de lado 

na piedade católica…
Ao acompanhar o Pe. Celso Bruno Gonçalves Sá, EP, 

nas aulas deste curso de consagração, você poderá desco-
brir aspectos inéditos da pessoa de São José e os motivos 
que devem levá-lo a consagrar sua vida ao santo esposo de 
Maria.

O curso online Consagração a
São José está baseado na obra
“São José: quem o conhece?”,

de autoria de
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 

fundador dos  
Arautos do Evangelho

Acompanhe a programação 
completa dos Arautos

através das redes sociais

Acesse a Plataforma Reconquista e 
acompanhe gratuitamente o curso



Boletim da Campanha 
“O Meu Imaculado Coração Triunfará!”

Ano XXIV  nº 226 - Março 2022

SumáriO

Tenha acesso ao conteúdo  
da revista diretamente  

de seu celular.

Acesse: revistacatolica.pt

Revista Arautos do Evangelho online

Flashes de
Fátima

Associação de Imprensa de
Inspiração Cristã

Membro da

Director:  
Manuel Silvio de Abreu Almeida

Conselho de redacção:  
Severiano Antonio de Oliveira;  

Silvia Gabriela Panez;  
Marcos Aurelio Chacaliaza C.

Proprietário e Editor: 
Associação dos Custódios de Maria  

NIPC: 501141812 
 

Sede do Editor/Sede da Redacção:  
Av. Júlio Dinis, 6 - 4º Dto  

1050-131 Lisboa  
N.º ERC. 120.975  

Dep. Legal nº 112719/97 
 

Periodicidade mensal  
 

Tel: 212 338 950 / Fax: 212 338 959

 
E-mail: pedidos@custodiosdemaria.pt

Estatuto Editorial disponível em  
http://custodiosdemaria.pt/

flashesdefatima/estatuto.pdf

Assinatura anual: 24 euros

Impressão e acabamento:  
Multiponto, S.A.  

Rua da Fábrica, 260  
4585-013 Baltar - Paredes

Os artigos desta revista poderão ser reproduzidos, 
desde que se indique a fonte e se envie cópia à 
Redacção. O conteúdo das matérias assinadas  
é da responsabilidade dos respectivos autores.

Tiragem: 11.000 exemplares

Tenha acesso ao conteúdo  
da revista diretamente  

de seu celular.

Acesse: revista.arautos.org

Revista Arautos do Evangelho online

Pó, cinza e nada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

São Nicolau de Flüe – 
Espetáculo para os Anjos e 
para os homens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Uma oração para mover o 
Coração de Maria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Os Santos de  
cada dia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

História para crianças... – 
Uma deliciosa sopa…  
de pedra!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Jejum e abstinência

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

O tribunal da misericórdia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Aconteceu na Igreja e  
no mundo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Arautos no mundo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

O prêmio dos que têm fé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

O homem cobiça a 
divindade, Deus sujeita-Se 
à humanidade

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Ainda sobre a paz:  
como alcançá-la?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Comentário ao Evangelho –  
Divina lição  
de combate ao mal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

A voz dos Papas –  
Membros vivos da Igreja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Conversa e conversão (Editorial)  . . . . . . . . . . 5

Escrevem os leitores   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4



4      Flashes de Fátima · Março 2022

EscrEvEm os lEitorEs

bém disse: “Não vim para abolir a Lei, 
mas para cumpri-la”. De fato, o Espíri-
to dá novo ar à Igreja, mas jamais vai 
desvinculá-la de sua doutrina e tradi-
ção. E os Arautos são, realmente, essa 
“nova cara” com o espírito antigo de 
defender a indissolúvel Igreja funda-
da por Nosso Senhor e, por isso, têm 
atraído a tantos, não só para o retor-
no à Igreja e à piedade católica, como 
verdadeiramente ao desejo e busca de 
santidade. Que mais almas sejam al-
cançadas por esse carisma maravilho-
so dos Arautos do Evangelho!

Carolina de Fátima de Risso 
São Bernardo do Campo – Brasil

EscrEvo a partir dE angola

Quereria parabenizar-vos pelo con-
teúdo rico e cheio de Fé da vossa Revis-
ta. Escrevo a partir de Angola. Foi amor 
à primeira vez. Encontrei e li o número 
42, de junho de 2005… Espero ter mais 
revistas em nossa casa e paróquia.

Charles Ndeitunga 
Omupanda – Angola

o mElhor rEmédio para o mundo

Lendo a edição número 241, de ja-
neiro último, encantei-me com a se-
gunda capa: que belíssima oração e 
perfeita união de alma de Santa Joa-
na de Chantal com seu guia espiritual 
e fundador! 

Em Infalível socorro materno, vi 
nossa querida intercessora, sempre so-
correndo aqueles que com fé clamam 
a ela. Bela matéria que fará mais pes-
soas conhecerem e se beneficiarem de 
seu providencial auxílio materno.

Em tempo de tantas angústias e in-
certezas, não há melhor remédio para 
o mundo do que conhecer a mater-
nal proteção de Nossa Senhora. Ver-
dadeira obra de caridade, contempla-
da em Arautos no mundo. Obrigada 
Arautos do Evangelho!

Claudia Rocha Paim 
Via revista.arautos.org

tEstEmunhos quE 
Estimulam a nossa Fé

Lendo os comentários feitos pelos 
leitores na revista Arautos do Evan-
gelho que recebi há poucas horas, 
gostaria de enviar um para ser publi-
cado, não por vaidade, mas para que 
outros saibam quanto bem fazem os 
arautos com uma de suas tantas for-
mas de evangelizar. 

Lendo na seção Aconteceu na Igre-
ja e no mundo a notícia Lavas do Cum-
bre Vieja respeitam a Virgem de Fá-
tima, e lendo também os testemu-
nhos da seção Luzes da intercessão de 
Dona Lucilia, não posso deixar de fi-
car impressionada e concluir que tudo 
parte da Fé com que se pede ou se ofe-
rece algo para receber alguma graça. 

Esse pároco de Las Manchas e as 
mencionadas testemunhas espera-
ram que, pela mediação da Virgem e 
de Dona Lucilia, se cumprisse o que 
tanto anelaram. “Se tiverdes fé como 
um grãozinho de mostarda…” (cf. Mt 
17, 20), nos diz Jesus. Neles estava esse 
grãozinho, e foram dignos de receber o 
que pediram. E o bem que me fizeram 
com seu testemunho é inestimável!

Norma Eliana Riquelme Santibañez 
Lota – Chile

Embora tivEssE  
minhas rEssalvas…

Como entusiasta da vida intelec-
tual, fico impressionado, edição após 
edição, com a riqueza do material dis-
ponibilizado por todos os membros 
dos Arautos do Evangelho. Embora ti-
vesse minhas ressalvas com relação à 
instituição, dei um voto de confiança 
e sou surpreendido, mês a mês, com 
todo o ardor apostólico destes senho-
res e senhoras. São verdadeiramente 
“arautos” do Evangelho, preocupados 

em dar suporte espiritual e intelectual 
à gente de todos os tipos.

Bernardo Jedar 
Via revista.arautos.org

os sinais dE dEus são comovEntEs

Li com muito prazer uma referên-
cia a um dos fatos mais comoventes 
da vida de São João Bosco, na revista 
Arautos do Evangelho de dezembro de 
2021, no artigo de fundo de Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias. Dom Bos-
co, alquebrado pela idade e pelo mui-
to trabalho de uma vida dedicada aos 
jovens pobres, teve ainda de lançar-se 
na construção da Basílica do Sagrado 
Coração de Jesus, em Roma, para cor-
responder ao pedido insistente do San-
to Padre. Após a inauguração, dias de-
pois, ao rezar a Santa Missa num altar 
lateral, foi possuído de uma grande co-
moção e chorou copiosamente em vá-
rios momentos da celebração. Viu a 
sua vida, como que num écran, e re-
cordou-se da frase que Nossa Senhora 
lhe tinha dito no sonho dos nove anos: 
“A seu tempo tudo compreenderás”.

É curioso que no dia em que estou 
a ler o artigo se completam cento e oi-
tenta anos do encontro de Dom Bosco 
com seu primeiro aluno, Bartolomeu 
Garelli, ocorrido a 8 de dezembro de 
1841, festa da Imaculada Conceição.

Os sinais de Deus são comoven-
tes, sempre que os interpretamos com 
o coração.

Diác. Dr. Joaquim Antunes  
Marques Pereira, SDB 

Lisboa – Portugal

o Espírito dá novo ar  
à igrEja, sEm dEsvinculá-la  

dE sua doutrina

Gostaria de deixar uma mensagem 
sobre o Editorial de janeiro passado, 
comemorando os vinte anos da revis-
ta Arautos do Evangelho.

Certamente Jesus disse: “Eis que 
faço novas todas as coisas”, mas tam-
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Editorial

brisa da tarde, Adão falava com Deus no Paraíso (cf. Gn 3, 8). Criado à sua 
imagem e semelhança, o homem dirigia-se a Ele por meio do diálogo, com 
toda a admiração e a confiança de um filho. As Sagradas Escrituras não regis-

tram esses colóquios, mas podemos imaginar quão sublimes eram! E tanta importân-
cia o Altíssimo dava à linguagem oral, que quis fazer o homem partícipe de sua obra 
criadora confiando-lhe o encargo de nomear os animais (cf. Gn 2, 19-20).

Entretanto, foi também pela palavra que a Serpente enredou nossos primeiros 
pais, os quais receberam, como castigo pelo pecado, a ordem divina de retornar à 
terra de que haviam se originado: “Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento 
todos os dias de tua vida” (Gn 3, 17). Fazia-se então premente a penitência cotidiana, 
como forma de conversão à primavera espiritual perdida.

Como se sabe, a origem da palavra conversão refere-se a um completo retorno. 
Nessa denotação, pode-se dizer que o primeiro homem deveria voltar a Deus por 
meio das agruras da terra, mesmo porque ele é pó e ao pó há de tornar (cf. Gn 3, 19).

Durante a história do povo eleito, Deus o mantinha sempre atento à sua aliança 
(cf. Gn 17, 4), convidando-o ao constante “retorno” para Ele e ameaçando-o em caso 
de prevaricação: “Só a vós Eu conheci de todas as famílias da terra, por isso Eu vos 
castigarei por todas as vossas faltas” (Am 3, 2).

Desde o início de sua pregação, Jesus também convidou seus ouvintes à conver-
são, entendida enquanto completa mudança de mentalidade: “Convertei-vos, porque 
o Reino dos Céus está próximo” (Mt 4, 17). Contudo, para se tornar um autêntico 
cristão não bastava apenas uma entrega inicial. Quis o Redentor firmar uma alian-
ça com seus discípulos através do convívio, em especial por meio da conversa. Não 
sem motivo, a palavra conversão tem a mesma raiz de conversa: conversar é tam-
bém um “voltar-se”, especificamente para um interlocutor. Durante seus colóquios, 
Jesus ensinava valendo-Se de parábolas, solucionava problemas, admoestava seus 
ouvintes; enfim, apontava que a conversão é um exercício cotidiano de relação “con-
versada” com Ele.

A mais extraordinária das conversões comprova o significado desse “retorno”: 
Saulo teve de ser literalmente lançado ao chão a fim de abrir os olhos para Aquele 
que antes perseguia; entretanto, sua conversão só se consumou pela “conversa”, ou 
seja, pela relação íntima com o Salvador (cf. Gal 1, 12). Assim, segundo revelações 
privadas dignas de consideração, Paulo passou três anos no deserto num convívio 
diário com o Divino Mestre antes de se tornar o Apóstolo dos Gentios.

Podemos então concluir que Deus certamente deseja o nosso jejum, mas este de 
nada serve se “devoramos” (cf. Gal 5, 15) o próximo com palavras mordazes. Anseia 
também por nosso arrependimento, mas almeja vê-lo traduzido numa contínua mu-
dança de vida, que frutifique em boas obras. Ademais, espera de nós o silêncio, não 
como um modo de “retorno” a nós mesmos – isto é, uma “introversão” –, mas antes 
para volver nossos corações ao confiante diálogo com Ele. Quer, enfim, a penitên-
cia como forma de retornar à terra e reparar o pecado, mas sem que isso impeça de 
elevar nossos olhos para o Céu. Com efeito, na pátria definitiva, já não mais have-
rá necessidade de conversão, pois lá conversaremos eternamente com o Criador. ²

Conversa e Conversão

Confissão na 
Basílica de Nossa 
Senhora do 
Rosário, Caieiras 
(Brasil)

Foto: Thiago Tamura Nogueira



Membros vivos da Igreja
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A voz dos PAPAs

Não basta ser recenseado na Igreja de Cristo, é preciso ser membro vivo dela 
em espírito e verdade. E o são apenas aqueles que estão na graça de Deus e 

caminham continuamente em sua presença, seja pela inocência,  
seja pela penitência sincera e eficaz.

Igreja, fundada pelo Salva-
dor, é única para todos os 
povos e todas as nações; sob 
a sua abóbada que, como o 

firmamento, abriga o universo intei-
ro, todos os povos e todas as línguas 
encontram lugar e asilo, e podem de-
senvolver todas as propriedades, qua-
lidades, missões e tarefas que Deus, 
Criador e Salvador, confiou aos indi-
víduos e às sociedades humanas.

O coração materno da Igreja é tão 
generoso que ela vê no desenvolvi-
mento de tais peculiaridades e tare-
fas particulares, conforme a  vontade 
de Deus, mais a riqueza da varieda-
de que o perigo de cisões: alegra-se 
com o elevado nível espiritual dos in-
divíduos e dos povos; com júbilo e 
santo orgulho materno, descobre em 
suas genuínas atuações os frutos de 
educação e de progresso que ela pro-
move sempre que pode fazê-lo com 
consciência. Mas sabe também que 
a esta liberdade foram impostos li-
mites, por disposição da Divina Ma-
jestade que quis e fundou esta Igre-
ja como unidade inseparável em suas 
partes essenciais.

Quem atenta contra esta intangível 
unidade tira da Igreja de Cristo um dos 
diademas com que o próprio Deus a 
coroou; submete o divino edifício, er-
guido sobre fundamentos eternos, à 
revisão e à transformação por parte de 

arquitetos aos quais nenhum poder foi 
concedido pelo Pai Celestial. A divi-
na missão que a Igreja cumpre entre os 
homens, e deve cumprir por meio de 
homens, pode ser dolorosamente obs-
curecida pelo elemento humano, qui-
çá demasiado humano, que rebrota em 
determinados tempos, como a cizânia 
em meio ao trigo do Reino de Deus. 
Quem conhece a palavra do Salvador 
a respeito dos escândalos e daqueles 
que os dão, sabe como a Igreja e cada 
indivíduo devem julgar sobre o que foi 
e é pecado. […]

Dever de harmonizar a conduta 
com a Lei de Deus e a Igreja

Em nossa encíclica sobre o sacer-
dócio e naquela sobre a Ação Católi-
ca, chamamos insistentemente a aten-
ção de todos os fiéis – sobretudo a dos 

eclesiásticos, religiosos e leigos que 
colaboram no apostolado – sobre o sa-
grado dever de pôr sua fé e sua con-
duta naquela harmonia exigida pela 
Lei de Deus e reclamada pela Igre-
ja com infatigável insistência. Repeti-
mos também hoje, com profunda gra-
vidade: não basta ser recenseado na 
Igreja de Cristo, é preciso ser em espí-
rito e em verdade membro vivo desta 
Igreja. E o são apenas aqueles que es-
tão na graça de Deus e caminham con-
tinuamente em sua presença, ou pela 
inocência ou pela penitência sincera e 
eficaz. 

Se o próprio Apóstolo dos Gentios, 
vaso de eleição, sujeitava seu corpo 
ao látego da mortificação para não 
acontecer que, depois de ter prega-
do aos outros, viesse a ser reprovado 
(cf. I Cor 9, 27), perguntamos: have-
rá porventura, para aqueles em cujas 
mãos estão a custódia e o incremento 
do Reino de Deus, outro caminho que 
não seja o da íntima união do aposto-
lado com a própria santificação?

Somente assim se demonstrará aos 
homens de hoje, em primeiro lugar 
aos detratores da Igreja, que o sal da 
terra e o levedo do Cristianismo não 
se tornaram ineficazes, mas antes são 
poderosos e capazes de renovar espi-
ritualmente e rejuvenescer os que se 
encontram na dúvida e no erro, na in-
diferença e no desvio espiritual, no 

Os católicos que se 
atêm aos preceitos 
de Deus e da Igreja 
podem ser modelo 
para um mundo 
enfermo e, assim, 
evitar uma catástrofe
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relaxamento da Fé e no afastamento 
de Deus, do qual eles – admitindo ou 
negando o fato – estão mais necessi-
tados do que nunca.

A autêntica reforma deflui 
da integridade pessoal

Uma Cristandade na qual todos os 
membros se mantêm vigilantes, que 
exclui toda tendência ao puramen-
te exterior e mundano, que se atém 
seriamente aos preceitos de Deus e 
da Igreja e, portanto, se mantém no 
amor de Deus e na solícita caridade 
para com o próximo, esta Cristan-
dade pode e deve ser modelo e guia 
para o mundo profundamente enfer-
mo, que procura apoio e orientação, 
se não quiser que sobrevenha uma 
imensa catástrofe ou uma indescrití-
vel decadência.

Toda reforma genuína e durável 
teve sua origem propriamente no san-
tuário, em homens inflamados e mo-
vidos pelo amor a Deus e ao próxi-
mo; graças à sua grande generosida-
de em corresponder a qualquer ins-
piração de Deus e pô-la em prática 
antes de tudo em si mesmos, crescen-
do em humildade e com a seguran-
ça de quem é chamado por Deus, tais 

homens chegaram a iluminar e reno-
var sua época.

Onde o zelo reformador não fluiu 
da fonte pura da integridade pessoal, 
mas foi efeito da explosão de impul-
sos passionais, ele obscureceu em vez 
de iluminar, destruiu em vez de edi-
ficar, e foi amiúde ponto de partida 
para erros mais funestos ainda do que 
os danos que se queria ou se preten-
dia remediar. […]

O abandono exterior  
da Igreja é inconciliável com 
a fidelidade interior a ela

Em vossas regiões, veneráveis ir-
mãos, vozes se elevam em coro cada 

Os homens que, 
movidos pelo amor a 
Deus, correspondem 
com generosidade às 
inspirações celestes, 
iluminam e  
renovam sua época

vez mais forte, incitando a sair da 
Igreja. […]

Quando o tentador ou o opressor 
se aproximar do fiel com as aleivo-
sas insinuações de sair da Igreja, este 
então não pode deixar de contrapor-
-lhe, mesmo ao preço dos mais du-
ros sacrifícios terrenos, a palavra do 
Salvador: “Afasta-te de Mim, Sata-
nás, pois está escrito: Adorarás o Se-
nhor, teu Deus, e só a Ele servirás” 
(Mt 4, 10; Lc 4, 8).

À Igreja, pelo contrário, deverá di-
rigir estas palavras: “Ó tu que és mi-
nha Mãe desde os dias de minha pri-
meira infância, meu vigor durante a 
vida, minha advogada na hora da mor-
te, que se prenda a minha língua ao 
céu da boca se eu, cedendo às lisonjas 
ou ameaças terrenas, chegar a trair as 
promessas de meu Batismo!” 

Por fim, aqueles que tiveram a ilu-
são de poder conciliar o abandono ex-
terior da Igreja com a fidelidade inte-
rior a ela, ouçam esta severa advertên-
cia do Senhor: “Quem Me negar dian-
te dos homens será negado diante dos 
Anjos de Deus” (Lc 12, 9). ²

Excertos de: PIO XI.  
Mit Brennender Sorge, 14/3/1937

Pio XI com Bispos católicos orientais, por ocasião do 1600º aniversário do Concílio de Niceia -  
Basílica de São Pedro
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a  EvangElho  A
Naquele tempo, 1 Jesus, cheio 
do Espírito Santo, voltou do 
Jordão, e, no deserto, Ele era 
guiado pelo Espírito. 2 Ali foi 
tentado pelo diabo duran-
te quarenta dias. Não comeu 
nada naqueles dias e, depois 
disso, sentiu fome. 3 O dia-
bo disse, então, a Jesus: “Se 
és Filho de Deus, manda que 
esta pedra se mude em pão”. 
4 Jesus respondeu: “A Escri-
tura diz: ‘Não só de pão vive 
o homem’”.
5 O diabo levou Jesus para o 
alto, mostrou-Lhe por um 

instante todos os reinos do 
mundo 6 e Lhe disse: “Eu Te 
darei todo este poder e toda a 
sua glória, porque tudo isto 
foi entregue a mim e posso 
dá-lo a quem eu quiser. 7 Por-
tanto, se Te prostrares dian-
te de mim em adoração, tudo 
isso será teu”.
8 Jesus respondeu: “A Es-
critura diz: ‘Adorarás o Se-
nhor teu Deus, e só a Ele 
servirás’”.
9 Depois o diabo levou Jesus 
a Jerusalém, colocou-O so-
bre a parte mais alta do Tem-

plo e Lhe disse: “Se és Fi-
lho de Deus, atira-Te daqui 
abaixo! 10 Porque a Escritura 
diz: ‘Deus ordenará aos seus 
Anjos a teu respeito, que Te 
guardem com cuidado!’ 11 E 
mais ainda: ‘Eles Te levarão 
nas mãos, para que não tro-
peces em alguma pedra’”.
12 Jesus, porém, respondeu: 
“A Escritura diz: ‘Não tenta-
rás o Senhor teu Deus’”.
13 Terminada toda a tentação, 
o diabo afastou-se de Jesus, 
para retornar no tempo opor-
tuno (Lc 4, 1-13).
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Detalhes das “Tentações de 
Cristo”, por Sandro Botticelli - 

Capela Sistina, Vaticano
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O retiro 
do Divino 
Mestre nos  
faz meditar 
nas lições 
de combate 
ao mal e nas 
graças que 
Ele comprou 
com vistas 
à nossa 
perseverança

I – MIsterIosos paradoxos 
na vIda do salvador

A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo está cheia 
de misteriosos contrastes. Sendo Ele o próprio 
Deus, Criador de todo o universo, escolheu para Si 
a mais bela, a mais pura, a mais perfeita das mães, 
Maria Santíssima; entretanto, quis nascer numa 
pobre e insignificante gruta e ter por berço a man-
jedoura na qual os animais tomavam alimento.

À sua entrada neste mundo, os Céus se ma-
nifestaram de maneira portentosa, por meio dos 
Anjos que apareceram cantando: “Glória a Deus 
nas alturas e paz na terra aos homens de boa von-
tade” (Lc 2, 14 Vulg.). Contudo, os habitantes de 
Belém recusaram pousada aos pais do Salvador, 
alheando-se de tal maravilha. Dos arredores da 
cidade de Davi, apenas os pastores acorreram ao 
presépio para adorá-Lo.

Mais tarde, o Menino Jesus foi homenageado 
pelos Magos provenientes de regiões longínquas, 
de quem recebeu ricos presentes. Mas pouco de-
pois Ele teve de fugir para o Egito, porque Hero-
des queria matá-Lo… Quando pôde, afinal, vol-
tar a Israel, estabeleceu-Se na pequena Nazaré, 
onde passou trinta anos no convívio privado com 
Nossa Senhora e São José. 

Já adulto, ao ser batizado no Jordão os Céus no-
vamente O exaltaram, quando João viu descer so-
bre Ele o Espírito em forma de pomba e ouviu-se a 

voz do Pai: “Tu és o meu Filho muito amado; em Ti 
ponho minha afeição” (Mc 1, 11). Após esse mo-
mento de glória, que aos olhos humanos pareceria 
ideal para inaugurar uma missão pública, o Divino 
Mestre, pelo contrário, dirigiu-Se sozinho ao de-
serto, permanecendo ali quarenta dias. 

Seu retiro no ermo nos ensina divinas lições 
de combate ao mal, bem como nos convida a me-
ditar nas graças que Jesus então comprou para 
nós, com vistas à nossa perseverança. A Liturgia 
de hoje constitui uma ótima oportunidade para 
aprofundarmos nesse atraente aspecto da vida do 
Redentor, pois a Quaresma é tempo não só de pe-
nitência, mas também de recordar, com gratidão, 
os benefícios que d’Ele recebemos. 

II – Quarenta dIas no 
deserto, por aMor a nós

São Lucas, ao concluir o segundo capítulo de 
seu Evangelho, sintetiza numa só frase o perío-
do decorrido desde a discussão de Nosso Senhor 
com os doutores da Lei no Templo, quando Ele 
contava doze anos, até o momento do Batismo: 
“E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e gra-
ça, diante de Deus e dos homens” (Lc 2, 52). 

No episódio contemplado neste 1º Domingo da 
Quaresma, encontramos o Salvador na plenitu-
de da idade, com “cerca de trinta anos” (Lc 3, 23); 

Comentário ao evangelho – i Domingo Da Quaresma 

Modelo supremo de vitória sobre os infernos, 
Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina como passar 
incólumes pelas tentações, sem nos arriscarmos 
em discussões inúteis com o demônio.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Ao passar por 
tentações, 
Nosso Senhor 
quis nos 
mostrar qual 
deve ser 
nosssa atitude 
diante delas, 
enquanto 
verdadeiros 
discípulos seus

portanto, com o físico e as faculda-
des intelectuais desenvolvidas e, 
em sua natureza humana, num 
relacionamento com o Espíri-
to Santo ainda mais intenso 
do que quando Menino. Va-
lendo-Se da liberdade ine-
rente à mesma natureza, 
durante aquelas três dé-
cadas Ele fora adequan-
do seus gestos, atitudes, 
palavras e pensamentos 
à visão beatífica, na qual 
sempre estivera sua Alma, 
de maneira que a divinda-
de resplandecia cada vez 
mais no seu Corpo, e este se 
tornava cada vez mais capaz de 
refletir a Deus.

Decerto Ele pressentia 
as ocasiões de grande co-
moção que se dariam com 
a difusão da Boa-Nova em 
Israel, quando passaria fa-
zendo “o bem e curando todos os oprimidos do 
demônio” (At 10, 38) através de pregações, mila-
gres e conselhos. Embora o recolhimento fosse o 
estado habitual no lar da Sagrada Família, onde 
os afazeres não absorviam as atenções em detri-
mento do sobrenatural, por amor a nós Jesus pre-
feriu deixar sua Santíssima Mãe, ausentando-Se 
da tranquila e elevada morada de Nazaré, para 
mergulhar no silêncio e na solidão do deserto.

Docilidade extraordinária, amor supremo

Naquele tempo, 1 Jesus, cheio do Espírito 
Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, Ele 
era guiado pelo Espírito. 

O deserto da Judeia, além do aspecto desola-
dor próprio às zonas áridas, possui uma paisa-
gem acidentada, naquela época solitária, onde 
se veem montes, colinas e vales profundos, com 
numerosas reentrâncias nas quais se refugiavam 

serpentes, hienas e leões, entre ou-
tros animais selvagens. Como 

sói acontecer nessas regiões, 
a temperatura cai de manei-
ra acentuada à noite, e Nos-
so Senhor padeceu suces-
sivamente longas horas de 
frio e jornadas de calor 
abrasado. Quiçá também 
a chuva O tenha moles-
tado nesse período, em-
bora seja um fenômeno 
raro ali. 

Ao longo de quase seis 
semanas, o Salvador des-

locou-Se por aquelas para-
gens arenosas, ora detendo-

-Se junto a um rochedo, ora 
sentando-Se numa pedra, ora 

colocando-Se de joelhos 
e erguendo os braços em 
oração, com o olhar volta-
do para o Céu; sem dúvida 
sempre solene, grave, em 

contínua contemplação.
É interessante observar o termo emprega-

do pelo Evangelista ao indicar a ação do Pará-
clito junto a Jesus: “era guiado pelo Espírito”. 
Não na qualidade de Verbo Eterno, mas enquan-
to Homem, Ele deixou-Se levar com docilida-
de extraordinária e amor supremo, mostrando-
-nos qual deve ser nossa atitude como discípulos 
seus. Assim, a consideração deste primeiro ver-
sículo nos sugere uma prece: “Ó Divino Espírito 
Santo, guiai nossas almas! Quebrai, se necessário 
for, todas as nossas resistências interiores. Tor-
nai-nos atentos, amorosos, fiéis, entusiasmados. 
Conduzi-nos, como a Jesus, a uma perfeição cada 
vez mais divina!”

A tentação não é sintoma de crise espiritual 
2 Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta 
dias. Não comeu nada naqueles dias e, de-
pois disso, sentiu fome. 

Detalhe das “Tentações de Cristo”,  
por Fra Angélico - Museu de São Marcos, 

Florença; abaixo, deserto da Judeia (Israel)
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Cabe a nós 
imitar esse 
modelo em 
face das 
ciladas do 
inimigo: 
jamais 
fitar suas 
sugestões  com 
complacência, 
nem fazer 
considerandos 
a seu respeito
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Por um equívoco frequente, fica-nos a ideia de 
que a ação do demônio nessa passagem da vida 
de Nosso Senhor limitou-se às três sugestões 
descritas pelos Evangelistas. O texto de São Lu-
cas, porém, nos revela algo bem diferente, e nele 
se apoiam os exegetas para afirmar que o Reden-
tor esteve à mercê de constantes assaltos diabóli-
cos “durante quarenta dias”, dos quais a tríplice 
tentação constituiu o desfecho.

Arquétipo em matéria de penitência, Jesus fez 
um jejum absoluto, como nem sequer São João 
Batista ousara no seu admirável rigor. Decerto foi 
sustentado por um milagre que O impediu de des-
falecer pela falta de alimento, mas que não Lhe 
aliviou os sofrimentos da fome. Importante lição 
para nós, sobretudo nestes tempos em que a asce-
se parece ter desaparecido da face da terra. A mor-
tificação, além de reavivar a lembrança do peca-
do original e das faltas pessoais, chamando nossa 
atenção para a gravidade de nossos atos, tempera 
a vontade, equilibra as paixões, desprende a alma 
das coisas do mundo, excita-lhe o fervor e dissi-
pa a tibieza.

O espírito assim disciplinado está 
preparado não só para os grandes 
voos na oração, como também 
para vencer o príncipe das tre-
vas, o qual ataca especial-
mente quem avança no ca-
minho da santidade. Eis 
um dos aspectos funda-
mentais dessa passagem: 
ensinar-nos que a tenta-
ção é algo normal e não 
significa crise ou deca-
dência espiritual; pelo 
contrário, muitas vezes 
indica excelentes progres-
sos alcançados pela alma, 
como ocorreu com o pró-
prio Cristo, contra quem o 
diabo voltou à carga mesmo 
após quarenta dias de investidas 
fracassadas.

Nosso Senhor trata o demônio com desprezo
3 O diabo disse, então, a Jesus: “Se és Fi-
lho de Deus, manda que esta pedra se mude 
em pão”. 4 Jesus respondeu: “A Escritura diz: 
‘Não só de pão vive o homem’”.

Satanás, com a perspicácia inerente à sua na-
tureza angélica, já havia notado em Jesus uma 
força extraordinária. Desconfiado de que fosse 
o Messias, mas não ciente de ser Ele o próprio 
Deus, quis testar-Lhe o poder a fim de descobrir 
sua identidade. Pretendia, além disso, desviá-Lo 
com muita habilidade, provocando-Lhe o apego à 
matéria, em especial ao dinheiro, simbolizado na 
pedra e no pão.

As condições para Nosso Senhor realizar tal 
prodígio eram as mais favoráveis. Além da ne-
cessidade humana – pois, de fato, estava com 
fome –, poderia obter com facilidade qualquer 
tipo de alimento a partir daquela pedra ou mesmo 
sem ela, valendo-Se da onipotência divina, capaz 
de criar todas as coisas do nada. Para Ele, que em 
Caná proporcionaria aos noivos o melhor vinho 

da festa transmutando a água recolhida 
nas talhas, e que mais tarde sacia-

ria milhares de pessoas multipli-
cando cinco pães e dois peixes, 

seria muito simples operar o 
milagre proposto pelo de-
mônio. Entretanto, pre-
cisamente por proceder 
desse anjo maldito, Je-
sus não apenas recusa a 
sugestão, como também 
corta o assunto de ma-
neira taxativa. 

Se, de um lado, é in-
dispensável prestarmos 

atenção no caráter ardilo-
so do pai da mentira e exe-

crá-lo, bem como a sua pér-
fida tática, por outro devemos 

nos encher de encanto com o 
modo de Jesus proceder. Ele Se ele-
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Quem,  
em meio às 
lutas da vida 
espiritual, 
procura ser 
perfeito à 
semelhança 
do Redentor, 
gozará, como 
Ele, da paz, 
da liberdade 
e da vitória

va acima da tentação e a despreza, dando uma 
resposta na qual transparece o quanto seu divino 
olhar se detém no pão material somente de ma-
neira vaga e fugidia, pois se encontra fixado no 
verdadeiro alimento, que é a Palavra de Deus. 

Cabe a nós imitar esse supremo modelo em 
face das trampas armadas pelo inimigo de nossa 
salvação: jamais fitá-las com complacência, nem 
sequer fazer considerandos a seu respeito. Como 
tudo o que provém do inferno, a tentação é vil e 
degrada a alma que não lhe tem horror. Todavia, 
se adotarmos a estratégia ensinada pelo Divino 
Mestre, sairemos desses embates fortalecidos e 
com maior apetência dos bens sobrenaturais.

Resposta cortante e avassaladora
5 O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-
-Lhe por um instante todos os reinos do 
mundo 6 e Lhe disse: “Eu Te darei todo este 
poder e toda a sua glória, porque tudo isto 
foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu 
quiser. 7 Portanto, se Te prostrares diante de 
mim em adoração, tudo isso será teu”. 8 Jesus 
respondeu: “A Escritura diz: ‘Adorarás o Se-
nhor teu Deus, e só a Ele servirás’”.

Frustrado no seu primeiro intento, o diabo ago-
ra apresenta uma armadilha própria a excitar o or-
gulho humano, tantas vezes manifesto no vício da 
ambição. Ao longo da História, quantos potenta-
dos levaram a extremos o delírio de possuir e do-
minar, cometendo toda sorte de injustiças, violên-
cias e loucuras para sempre conquistar mais, e che-
gando, em alguns casos, a fazer-se adorar como 
deuses! Quantas nações destruídas e quantas per-
seguições causadas por essa maldita paixão!

Nobre vencedor, Nosso Senhor Jesus Cristo 
novamente reage a essa tentação de maneira dire-
ta, cortante e avassaladora, citando as palavras da 
Escritura. Ao lembrar o preceito de adorar a Deus 
e servir somente a Ele, consignado no Deutero-
nômio, aponta para a necessidade de sermos ínte-
gros no amor, jamais permitindo que nosso cora-
ção se prenda aos bens e honras do mundo.

Nunca entrar em discussão com Satanás
9 Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, co-
locou-O sobre a parte mais alta do Templo e 
Lhe disse: “Se és Filho de Deus, atira-Te da-
qui abaixo! 10 Porque a Escritura diz: ‘Deus 
ordenará aos seus Anjos a teu respeito, que 
Te guardem com cuidado!’ 11 E mais ainda: 

‘Eles Te levarão nas mãos, para que não tro-
peces em alguma pedra’”. 12 Jesus, porém, res-
pondeu: “A Escritura diz: ‘Não tentarás o 
Senhor teu Deus’”.

Impressiona ver até que ponto o Salvador Se 
dispôs a ser tentado por amor a nós, permitindo in-
clusive ao espírito maligno transportá-Lo para o 
alto do Templo. Apesar de nos figurar um tanto es-
pantoso que uma criatura tenha tal poder sobre o 
próprio Deus, algo semelhante ocorre com a Euca-
ristia, na qual Jesus está à mercê dos ministros que 
O levam, por exemplo, aos doentes nos hospitais, 
até mesmo no extremo de, hélas, serem sacerdotes 
indignos ou propositalmente sacrílegos. 

Pelas duas respostas anteriores de Nosso Se-
nhor, o demônio percebeu estar tratando com al-
guém muito versado nas Escrituras, e que as ci-
tava com propriedade. Astuto, resolveu recorrer 
também ao texto sagrado, sem dar-se conta de 
que falava com o seu próprio Autor. 

Ao mencionar um trecho do Salmo 90, Sata-
nás visava novamente o orgulho, desta vez tocan-
do as cordas do instinto de sociabilidade. Preten-
dia ele instigar Jesus a realizar algo grande, capaz 
de maravilhar as multidões, e para isso tentou in-
suflar o desejo excessivo da estima alheia, como 
se dissesse: “O que pensarão os outros, vendo-Te 
cair dos ares e pousar de mansinho junto ao Tem-
plo? Todos Te admirarão! Que triunfo!” 

Quantas vezes o anseio desmedido de ser va-
lorizado pelos demais leva o homem a atos irre-
fletidos, que terminam em desastre e frustração!

O Divino Mestre desmonta este último ardil 
com uma passagem do Antigo Testamento mui-
to simples e clara, ensinando-nos a não entrar em 
discussão com o demônio nas horas em que ele 
explora o nosso amor-próprio: “Não tentarás o 
Senhor teu Deus”.

Vencida a tentação, a luta continua
13 Terminada toda a tentação, o diabo afas-
tou-se de Jesus, para retornar no tempo 
oportuno.

Humilhado e derrotado, o tentador se retira, 
mas não definitivamente. Ele retornará “no tempo 
oportuno”, com embustes diferentes, pois os utili-
zados no deserto nada haviam logrado. 

Assim também sucede conosco, como alerta 
São Pedro: “Vosso adversário, o demônio, anda 
ao redor de vós como o leão que ruge, buscando 
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Deus promete 
amparar 
aqueles que se 
abandonam a 
seus cuidados:  
“Ao invocar- 
-Me hei de 
ouvi-lo e 
atendê-lo, e a 
seu lado Eu 
estarei em 
suas dores” 

a quem devorar” (I Pd 5, 8). Se, 
por desgraça, a alma cede, o dia-
bo intensifica ainda mais suas so-
licitações, alterando o modo de 
apresentá-las, de maneira a em-
purrar o pecador a novos abis-
mos de mal. Quando, pelo con-
trário, a pessoa resiste, os gol-
pes do maligno vão se tornando 
cada vez mais inúteis e fugazes. 
Quem, em meio às lutas da vida 
espiritual, procura ser perfeito à 
semelhança do Redentor, gozará, 
como Ele, da paz, da liberdade e 
da vitória.

III – a Melhor 
defesa contra as 

cIladas de satanás

Até a vinda de Nosso Senhor 
ao mundo, o povo eleito estava 
adstrito à Lei, a qual indica o ca-
minho da santidade, mas não pro-
porciona as forças para trilhá-lo. 
A partir do momento em que “o 
Verbo Se fez carne e habitou en-
tre nós” (Jo 1, 14), uma nova vita-
lidade sobrenatural passou a cir-
cular nas almas sedentas de alcançar a sublime 
meta do Céu: a graça, com a qual nos tornamos 
capazes de vencer qualquer tentação. Se dispomos 
desse auxílio, nada devemos temer, como afirma 
São Paulo: “Tudo posso n’Aquele que me confor-
ta” (Fl 4, 13). 

O grande empecilho para sermos sempre 
triunfantes sobre o demônio não está, portanto, 
na nossa fraqueza, nem no ímpeto do mal em ten-
tar nos perder, mas no fato de deixarmos de depo-
sitar nossa confiança em Deus. É um verdadeiro 
desatino querer empregar as qualidades e forças 
humanas como instrumento essencial, ou às ve-
zes único, no combate contra os infernos. 

Por isso, temos necessidade absoluta de nos 
aproximar dos Sacramentos com a máxima fre-
quência, de recorrermos à mediação de Nossa Se-
nhora e à intercessão dos Santos, nossos padroei-
ros celestes, de procurarmos o convívio com os 
Anjos; enfim, de estarmos o dia inteiro com a 
nossa primeira atenção posta no sobrenatural.

Deus promete amparar aqueles que se abando-
nam a seus cuidados, e os acompanha como Pai 

nas dificuldades e agruras, conforme canta o Sal-
mo Responsorial deste domingo: “Porque a Mim 
se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu 
nome ele conhece. Ao invocar-Me hei de ouvi-lo 
e atendê-lo, e a seu lado Eu estarei em suas dores” 
(Sl 90, 14-15). 

Em suma, a Liturgia de hoje nos convida a 
combater o bom combate, seguindo os passos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, com uma fé cheia de 
amor na força d’Ele, que dobrou Satanás no de-
serto e que também o vencerá em nossas almas. 
Por maiores que tenham sido as nossas conces-
sões ao pecado, ofereçamos ao Redentor nes-
ta Quaresma o nosso desejo de reparar tudo, 
abandonando para sempre qualquer laço com o 
inferno. 

Ouçamos o conselho que o Divino Mestre nos 
dirige neste Evangelho: “Meu filho, aprende de 
Mim: quando Satanás te tentar, põe-Me entre ti e 
ele. Em vez de considerar o horror do mal, para o 
afastar, pensa na grandeza do bem, e eleva-te até 
ele. Pensa em Mim, pensa em minha Mãe e sê per-
feito como o teu Pai Celeste é perfeito”. ²

Nossa Senhora do Socorro -  
Basílica da Santa Cruz, Florença (Itália)
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Ney Henrique Meireles

Ainda sobre a paz:  Ainda sobre a paz:  
como alcançá-la?como alcançá-la?

“D
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A paz perfeita para o homem e para a sociedade só pode vir do 
Senhor de todos os bens, Jesus Cristo. Ele próprio nos ensina 
como alcançá-la, na medida em que é possível nesta vida.

eixo-vos a paz, dou-vos 
a minha paz. Não vo-
-la dou como o mun-
do a dá” (Jo 14, 27). Je-

sus Cristo, em sua infinita bondade, 
 deixou esta herança aos homens, e fez 
questão de alertar os Apóstolos para 
um fato de capital importância: sua 
paz não é a do mundo.

Juntamente com o demônio e 
a carne, o mundo é um dos inimi-
gos da salvação humana. Entre ele 
e Cristo reina uma oposição com-
pleta, de modo que “todo aquele que 
quer ser amigo do mundo constitui-
-se inimigo de Deus” (Tg 4, 4). E a 
recíproca apresenta-se como verda-
deira: os discípulos de Nosso Senhor 
são odiados por seu opositor, porque 
foram escolhidos e tirados das gar-
ras dele, para levarem uma vida san-
ta (cf. Jo 15, 19). 

Vimos no artigo publicado no mês 
passado que Santo Agostinho defi-
ne a paz como “a tranquilidade da or-
dem”.1 Não assusta que o mundo, vo-
raz em perder os que são de Jesus, ofe-
reça também uma caricatura desta, ou 
seja, uma falsa tranquilidade, baseada 
em uma ordem falaciosa, que escon-

de suas maldades sob a forma de bens 
aparentes, para que os homens não ve-
jam que no pecado e no afastamento 
de Deus jamais existirá paz.

Onde reina a iniquidade, como es-
perar que exista concórdia? Por aca-
so poderia haver tranquilidade da or-
dem, quando a ordem por excelência é 
transgredida, corrompida, calcada aos 
pés? Que tipo de paz o mundo oferece?

A paz entre as nações e a 
utopia dos tratados

No plano internacional, há quem 
deseje fundamentar a paz sobretudo 
na atuação onipresente, e cada vez 
mais invasiva, de organismos inter-
nacionais ou em acordos estabeleci-
dos entre as nações. Neste caso, a ori-
gem da violência radicaria apenas na 
falta de organização e coordenação 
de suas cúpulas.
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Como esperar que 
exista concórdia onde 
reina a iniquidade? 
Como pode haver 
tranquilidade da 
ordem, quando esta 
é tão transgredida?
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Ora, desde a Segunda Guerra Mun-
dial tem-se multiplicado o número dos 
tratados e das organizações interna-
cionais. E, na prática, o que vemos? 
Segundo a análise ainda atual do re-
nomado teólogo dominicano Pe. Vic-
torino Rodríguez, “a desavença entre 
as nações, por ódios raciais, disputa de 
fronteiras, enfrentamentos econômi-
cos, ofensas nacionais ou reivindica-
ções históricas […] gera toda espécie 
de guerras […]. A mera possibilidade 
de uma conflagração nuclear genera-
lizada é um impedimento para a paz, 
para a tranquila liberdade dos povos”.2

Um olhar atento sobre os aconte-
cimentos que afligem o mundo dá 
provas disso. No Oriente Próximo, a 
guerra – interminável guerra – con-
tinua sem perspectivas de término. 
O terrorismo adquire feições cada 
vez mais agressivas: o acesso a arma-
mentos e a tecnologias outrora restri-
tas às nações de direito, tem-lhe dado 
um potencial de ação e destruição an-
tes ausente.

A derrota e as humilhações infli-
gidas de uns sobre outros são semen-
tes de ódio e ressentimento. Os venci-
dos encontram-se muitas vezes opri-
midos, mas não pacificados, espe-
rando o momento oportuno para a 
vingança – haja vista o recente caso 
do Afeganistão…

É preciso dizer que a Igreja reco-
nhece o valor que podem ter certos 
órgãos mundiais, assim como louva 
os tratados e acordos feitos com vis-
tas à paz, sempre que resguardem o 
direito, a verdade e a justiça.3 Con-
tudo, os fatos demonstram que uma 
harmonia social decorrente de meros 
acordos é uma quimera. A autêntica 
paz não nasce só da tinta e do papel, 
mas de corações retamente orienta-
dos para a verdade e o bem.

Não há paz intestina nem familiar

No interior de cada país, constata-
-se o mesmo problema, conforme ob-
serva, mais uma vez, o Pe. Victorino 
Rodríguez: “Imoralidade social into-

lerável, falta de segurança pública e 
de tutela judicial, antipatias ou riva-
lidade de povos, grupos étnicos e as-
sociações. Tudo isso estimulado por 
ideologias sociológicas”.4

Ideologias… palavra tão em moda 
atualmente. O teólogo dominicano 
as qualifica como “as principais en-
fermidades de nossa sociedade, que 
impedem uma autêntica paz social e 
tranquila liberdade”.5

Ademais, numerosos são em nos-
sos dias os elementos de corrupção 
da instituição da família. Novelas, 
espetáculos, revistas e internet forne-
cem de sobejo “modelos familiares” 
cada vez mais afastados do ideal ca-
tólico, e até da ordem natural. Os re-
sultados, quais são?

Pasma considerar o au-
mento de casos de famí-
lias destruídas, que não 
raro terminam no ódio 
recíproco entre aque-
les que foram chama-
dos a se tornarem refle-
xo da união entre Cristo 
e a Igreja.

O pátrio poder, valor 
fundamental que espe-
lha o governo divino, é 
posto cada vez mais em 
cheque. Também os sa-
grados deveres dos pais 
em relação aos filhos são 
negligenciados. Os pro-
genitores, que por amor 
à Igreja deveriam esme-
rar-se em fornecer à pro-
le uma educação auten-
ticamente católica, cul-
tivo de virtudes e valo-
res de honra, respeito e 
probidade, esquecem-
-se desta tão alta e grave 
responsabilidade.

E a paz individual?
Contudo, parece indiscutível que 

todo esse caos jorra de uma fonte, 
apontada já por São Tiago: “Don-
de vêm as lutas e as contendas en-
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A escalada  
terrorista global 
acabou com as 
esperanças de uma 
paz baseada na 
mera ausência de 
conflitos bélicos

Atentado contra as  
Torres Gêmeas, em 2001;  

na página anterior,  
teste nuclear no Atol de 

Bikini (Ilhas Marshall)
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tre vós? Não vêm elas 
de vossas paixões, que 
combatem em vossos 
membros?” (Tg 4, 1).

É impossível que o 
mundo esteja em har-
monia se cada homem 
não domina virtuosa-
mente suas apetências 
e inclinações.

Sem esse contro-
le, surge a inquietação 
em relação ao porvir 
de uma sociedade em 
crise, a acidez no trato 
com os outros, o fas-
tio de uma vida monó-
tona pela ausência da 
esperança na eterni-
dade. A prova disso é o drástico au-
mento de casos de depressão, trans-
tornos psiquiátricos e suicídios em 
nossos dias. 

Daí também nasce o espírito de 
insubordinação contra toda forma 
de autoridade; a índole preguiçosa, 
que despreza o trabalho até o limite 
do não cumprimento dos deveres de 
estrita justiça; a acentuada perda do 
pudor.

Como jactar-se de paz, quando o 
homem é, de todos os modos, feito es-
cravo do vício e do erro?

Da paz com Deus decorrem 
a paz individual e a social

Até agora discorremos largamente 
acerca da “paz” do mundo e das en-
ganosas sendas pelas quais ela con-
duz os homens. Fizemo-lo de propó-
sito, para realçar o abismo que me-
deia entre esta realidade e a genuína 
paz de Nosso Senhor, abismo que, en-
tretanto, pode ser transposto com um 
simples estender de braço: a paz de 
Cristo está ao nosso alcance, e já ve-
remos o quanto.

Para que a tranquilidade da ordem 
no universo seja completa, requer-se 
a perfeita concatenação de todos os 
elementos que o compõem. Os reinos 
mineral, vegetal e animal já se encon-

tram em paz, pois estão necessaria-
mente ordenados à finalidade para a 
qual foram criados.

Entretanto, o homem – ápice da 
criação material – difere dos demais 
seres. Dotado de inteligência e vonta-
de, tem ele a possibilidade de encami-
nhar-se ou não ao fim que o Criador 
lhe estabeleceu.

Por conseguinte, a paz entre os se-
res humanos é mais complexa e deve 
ser alcançada em três âmbitos essen-
ciais: o social, o interior e o do rela-
cionamento com Deus. 

Essas “dimensões” da paz estão 
profundamente interligadas. Sendo 
a sociedade e as nações um conjun-
to de indivíduos, a tranquilidade da 
ordem interior repercute no geral dos 

povos; por isso, “sem 
paz intrapessoal não 
pode haver autêntica 
paz social”.6 

Cabe, então, pergun-
tarmos: como podemos 
nos apaziguar? Segun-
do o Doutor Angélico, 
“a verdadeira paz não 
pode existir senão com 
o desejo de um bem 
verdadeiro”.7 

Diz ele “bem verda-
deiro” porque o mal é 
capaz de assumir apa-
rências de bondade, 
mas não está apto a 
proporcionar a paz ao 
homem, pois necessa-

riamente “encerra muitas deficiên-
cias, e por causa delas o apetite per-
manece inquieto e perturbado”.8 

Ora, o único bem absoluto, sem 
nenhuma defecção, é o próprio Deus. 
Logo, o homem só alcança a quie-
tação genuína e completa pelo re-
lacionamento amistoso e obediente 
com Ele, que tem como base o cum-
primento de suas leis e Mandamen-
tos. Fica claro, assim, que a paz com 
Deus está na raiz da harmonia indivi-
dual, da qual, por sua vez, decorre em 
grande medida a social.

A mais importante das leis

Mencionamos o cumprimento dos 
Mandamentos como sendo a base do 
bom relacionamento para com Deus. 
De todos eles, entretanto, o principal 
é o que mais se entrelaça com a paz: 
“amar a Deus sobre todas as coisas 
e ao próximo como a si mesmo”, ou 
seja, a virtude da caridade. 

O Pe. Antonio Royo Marín, OP, 
esclarece que a caridade “impulsa a 
dar-se totalmente ao próximo, até o 
heroísmo e a plena abnegação de si 
mesmo”.9 Quanto mais alguém ama a 
Deus, tanto maior será sua dedicação 
pelos outros, pois o amor a Ele e ao 
próximo são como duas faces de uma 
mesma moeda.
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É ilusório conceber 
a paz mundial 
sem haver uma 
verdadeira paz 
familiar, que reflita  
a união entre  
Cristo e sua Igreja

Cena da vida familiar, pintura do século XIX
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Trata-se de um vínculo misterioso 
e até paradoxal, mas é justamente na 
disposição para o sacrifício pelo ou-
tro, na abnegação total de si mesmo e 
dos próprios interesses, que se alcan-
ça a paz com toda a sua suavidade e 
delícia. 

O Estado deve promover 
a caridade

Os dirigentes das nações, por sua 
vez, devem reconhecer na paz inte-
rior dos homens o baluarte mais só-
lido para a aquisição da concórdia 
mundial. A Igreja ensina que “para 
realizar e consolidar uma ordem in-
ternacional que garanta eficazmente 
a convivência pacífica entre os povos, 
a mesma lei moral, que rege a vida 
dos homens, deve regular também as 
relações entre os Estados”.10 

Um governo, por exemplo, que 
coercitivamente imponha a justi-
ça, mas não reconheça a Deus como 
Senhor e Juiz, se estabelece em 
princípio absoluto, eximido de uma 
autoridade superior que o julgue e 
regule. Que norma de justiça irá re-
gê-lo? Seu próprio bem. Neste caso, 
que valor terá o respeito ao Direi-
to Internacional, se suas vantagens 

são seu único fim? A ganância ou 
o despotismo de um dirigente dese-
quilibrado podem facilmente des-
virtuar esse governo.

Se agregarmos a isso uma das pio-
res formas de injustiça, que é o des-
respeito ao direito de cada homem à 
verdade íntegra, especialmente aque-
la ordenada à vida eterna, teremos 
então o totalitarismo em toda a sua 
estatura: “Quando um Estado mono-
poliza ou manipula os meios de co-
municação social com fins e interes-
ses particulares, se contraria o direi-
to à verdade; […] quando, através dos 
meios de informação, se ataca ou in-
clusive se tenta destruir os valores 

morais da sociedade, conduzindo so-
bretudo os jovens a considerações 
puramente hedonistas nos comporta-
mentos vitais, se fere e agride o direi-
to à verdade”.11

Pelo contrário, a observância da 
lei moral, da qual a Igreja é a princi-
pal depositária e intérprete, “deve ser 
inculcada e promovida pela Opinião 
Pública de todas as nações e de todos 
os Estados com tal unanimidade de 
voz e de força, que ninguém se possa 
atrever a pô-la em dúvida ou atenuar-
-lhe o vínculo obrigatório”.12

O respeito aos princípios absolu-
tos do Direito Natural está na base do 
aforismo “pacta sunt servanda”, sen-
do, portanto, fundamental para salva-
guardar a veracidade e a fidelidade 
aos tratados e acordos internacionais. 

A paz de Cristo

A paz perfeita para o homem e 
para a sociedade só pode vir do Se-
nhor de todos os bens, Jesus Cris-
to. Ele, ao assumir a natureza huma-
na, deixou-nos sua paz e nos ensinou 
como alcançá-la, na medida em que é 
possível nesta vida. 

Novamente nas sábias palavras do 
Pe. Victorino Rodríguez, “Ele mes-

Que consideração 
merece um governo 
cujas vantagens 
próprias são seu único 
fim, e que impõe leis 
humanas que excluem 
a Lei Divina?
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mo é a Paz, como é o Caminho, a Ver-
dade e a Vida, e garante a semelhan-
ça consigo aos homens que praticam 
a paz: ‘Bem-aventurados os pacífi-
cos, porque serão chamados filhos de 
Deus’”.13

A paz de Cristo é fruto de seu San-
gue, que retirou os homens da escra-
vidão do pecado. É a paz do Espírito 
Santo, que preenche o coração huma-
no de santa alegria e de esperança na 
posse do Céu. 

É a paz de uma vida santa, pela su-
jeição das paixões à inteligência ilu-
minada pela fé e pela adesão da von-
tade à verdade e ao bem eterno; paz 
decorrente de uma natureza reta e or-
denada pela graça, que sabe usar de 
todas as coisas sem os exageros e in-
temperanças que roubam o descanso 
interior.

É a paz que não vê na dor um ele-
mento de frustração e desespero, mas 
sabe nela encontrar a mão invisível e 
misteriosa de Deus, que tudo faz para 
o bem de seus eleitos.

Dessa ação profunda da graça na 
natureza humana jorra a paz cristã, 
que faz brotar na vida social virtu-
des autênticas de harmonia, respeito, 
obediência e admiração. 

Sob sua influência, a vida fami-
liar se ordena segundo o modelo e a 
hierarquia queridos por Cristo. Os 
mais variados estratos da sociedade 
consonam entre si pela legítima su-
bordinação: os inferiores reconhe-
cem nos superiores a autoridade de 
Deus, e os superiores, por sua vez, 
discernem em sua condição um dom 
divino, recebido para benefício dos 
demais.

Fundamentados nesta paz, os go-
vernantes aplicam a justiça, punindo 
o mal e favorecendo o bem; as na-
ções, concertadas para o progresso 
material e espiritual dos povos, pro-
tegem a inocência da infância como 
a sabedoria da ancianidade. E to-
dos veem na Igreja, nos Sacramen-
tos e na moral o mais valioso auxí-
lio para a manutenção da verdadei-
ra concórdia.

“Emitte Spiritum tuum 
et creabuntur”

Como esperar que frutifique de 
novo a autêntica paz de Cristo no 
mundo? 

Quando se analisa o passado, vê-
-se que em várias ocasiões a desor-
dem material e a confusão nas almas, 
originadas pelas heresias e cismas, 
ameaçaram a verdadeira paz. A per-
seguição por parte do Sinédrio sofri-
da pelos Apóstolos após a Ressurrei-
ção de Nosso Senhor; as mortes dos 
primeiros cristãos, vítimas do ódio de 
todo um Império durante praticamen-
te três séculos; as heresias que pulu-

laram na Cristandade, desde a gno-
se dos tempos apostólicos até às sei-
tas protestantes, são alguns exemplos 
dessa realidade.

Contudo, em todas as ocasiões de 
crise acima citadas, o Espírito San-
to soube despertar nas almas o amor 
pela verdade e o desejo de lutar por 
ela, para que a ordem fosse restabele-
cida e a paz obtida.

Hoje a situação parece muito mais 
grave, e talvez o mundo contemporâ-
neo esteja incorrendo na mais execrá-
vel das apostasias: tendo conhecido a 
benéfica e salutar influência da Igre-
ja Católica, volta as costas a ela. E 
mais: esforça-se metódica e conscien-
temente em excluir da moral, da cul-
tura e das leis tudo o que ainda con-
serve o doce odor de Cristo.

Mais do que nunca, é preciso pe-
dir a intervenção divina. Que o Es-
pírito Santo repita o milagre de Pen-
tecostes e reavive o fogo da caridade 
nos corações, para que no universo 
reine a justiça e a paz. E que o mun-
do, outrora cristão e agora novamen-
te pagão, retorne às sendas do Divi-
no Mestre.

Peçamos essa graça e cooperemos 
para que ela se torne efetiva, cada um 
em sua esfera de ação – seja na vida 
familiar e no trabalho, segundo o es-
tado de vida próprio; seja pela ação, 
pelo exemplo ou pela oração –, cer-
tos de que buscar a paz não é dese-
jar um pacifismo estéril, uma amál-
gama sincretista de tudo quanto pode 
ser causa de divisão – ainda que le-
gítima – entre os homens, pois nosso 
“Deus não é Deus de confusão, mas 
de paz” (I Cor 14, 33). ²

A verdadeira paz 
não vê na dor um 
elemento de frustração 
ou desespero, mas sim 
a mão misteriosa de 
Deus, que tudo faz 
para o nosso bem



O Príncipe da Paz  
veio trazer divisão?
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esde o primeiro pecado come-
tido por Adão e Eva até a En-

carnação, existia uma força predomi-
nante na face da terra que podemos 
designar como sendo o polo do mal. 
Embora vigorasse a promessa divi-
na, assegurando a Redenção, e a so-
licitude do Criador se exercesse de 
modo constante em favor dos judeus, 
é patente que entre os demais povos 
da Antiguidade existia um só con-
senso humano pelo qual o mal reina-
va em todos os ambientes, não haven-
do meios de os bons realizarem obras 
relevantes para destruírem o império 
do demônio. Com base naquela pseu-
do-harmonia produzida pelo pecado 
– uma unidade enganosamente 
perfeita –, os poderes infer-
nais estabeleceram a coesão 
do mal. […]

Ora, a vinda de Cristo 
ateou o fogo do amor divino 
sobre a terra e inaugurou o polo do 
bem, com extraordinária força de ex-
pansão. Como observa o Pe. Manuel 
de Tuya: “Esse fogo que Ele propa-
ga na terra exigirá que se tome par-
tido por Ele. Incendiará muitos, e por 
isso Ele traz a ‘divisão’, não como um 
objetivo, mas como uma consequên-
cia”.1 Uma radical separação torna-se 
inevitável, pois quem adere ao bem 
restringe a ação de quem opta pelo 
mal e impede o seu progresso, abrin-
do-se, desse modo, um abismo que os 
distancia.

“Vós pensais que eu vim tra-
zer a paz sobre a terra? Pelo contrá-
rio, eu vos digo, vim trazer divisão” 
(Lc 12, 51). Estamos diante de uma 
das afirmações mais incisivas profe-
ridas pelo Mestre em todo o Evange-
lho: “não vim trazer a paz”. Como 

é que o “Príncipe da Paz” profetiza-
do por Isaías (9, 5), Ele, que ao invo-
car a presença do Espírito Santo dirá 
“A paz esteja convosco” (Jo 20, 19), 
prega não ter vindo trazê-la? Eis 
um versículo que causa perplexida-
de nos espíritos cartesianos. A expli-
cação, porém, é simples e profunda: 
sua paz não coincide com a que é en-

tendida a partir de conceitos detur-
pados: “não vo-la dou como o mun-
do a dá” (Jo 14, 27). […] A paz re-
jeitada por Nosso Senhor é a que se 
estabelece quando as almas estão 
unidas no pecado, pela cumplicida-
de que leva os perversos a se prote-
gerem entre si e a viverem em apa-
rente concórdia, numa falsa harmo-
nia fundamentada no mal. […] 

A divisão inaugurada por Jesus se 
cifra numa intransigente censura a 
essa postura de cumplicidade no mal, 
feita, sobretudo, pela reta conduta 
das almas virtuosas e pela corrente 
de bons por elas suscitada. Ao fun-

dar a Igreja imortal, Nosso Se-
nhor deu ao bem uma força 
divina capaz de desmasca-
rar o erro dos que abraçam 
o pecado, de mostrar quão 
hediondo ele é e opor resis-

tência ao seu domínio. A vir-
tude e o bem, até a vinda de 
Cristo, eram de limitado al-
cance. Ele veio dar-lhes oni-

potência e transformá-los no fator de-
cisivo da História. A separação entre 
bons e maus tornou-se uma realida-
de muito mais vincada do que era an-
tes, com uma peculiar característica: 
os bons, quando são íntegros, sempre 
saem vitoriosos. ²

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. 
O fogo purificador! In: O inédito  

sobre os Evangelhos. Città del  
Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen 

Sapientiæ, 2012, v.VI, p.292-295.
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Jesus volta à Terra para fulminar  
o Anticristo - Capela do Colégio  

Exeter, Oxford (Inglaterra)

1 TUYA, OP, Manuel de. Biblia Comen-
tada. Evangelios. Madrid: BAC, 1964, 
v.V, p.855.
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O tribunal da misericórdia 

O Divino Prisioneiro, que está sempre à nossa espera na Hóstia 
Sagrada, também nos aguarda no Sacramento da Penitência, 
desejoso de nos perdoar e de nos cobrir com seus afagos.

e existisse um centro de saúde 
que contasse com médicos in-
falivelmente capazes de curar 
qualquer enfermidade, não se-

riam necessárias propagandas para 
torná-lo o mais concorrido do mundo. 
Decerto, a demanda obrigaria a deter-
minação de regras para evitar desor-
dens e favorecer o maior número pos-
sível de pacientes; esforço algum seria 
poupado a fim de se obter um atendi-
mento, e o simples fato de possuir uma 
vaga segura na fila de espera, por mais 
longa que esta fosse, seria inequívoco 
motivo de tranquilidade e de paz para 
aqueles que julgam encontrar na saúde 
do corpo a felicidade perfeita…

“Se tu também compreendesses 
hoje o que te pode trazer a paz!” (Lc 
19, 42): este amoroso queixume de 
Nosso Senhor pode ser aplicado àque-
les que se preocupam apenas com o 
bem-estar físico e descuidam da pró-
pria alma! Na vida terrena, é mais im-
portante manter-se na graça de Deus 
que conservar qualquer bem passagei-
ro. É verdade que Jesus está disposto a 
nos curar de enfermidades corporais, 
e isso atestam as inúmeras curas ope-
radas por Ele nos Evangelhos; não es-
queçamos, porém, que, além de resti-
tuir a saúde, o Redentor convidava a 
não pecar mais (cf. Jo 5, 14). 

O pecado, o pior dos males

Ao contemplar o Divino Chaga-
do em sua Paixão, ficamos perple-

xos! Aquele que passou pelo mun-
do fazendo o bem, foi traído por um 
de seus discípulos, desfigurado com 
suplícios inenarráveis e morto na 
Cruz. Quiçá entre os que O açoita-
vam figurasse um que fora paralíti-
co; entre os que bradavam pedindo 
sua Morte, outro que fora mudo ou 
até mesmo alguém que, tendo morri-
do, recebera novamente a vida… En-
tretanto, todos clamavam: “Crucifi-
ca-O, Crucifica-O!”, preferindo sal-
var um assassino ao Filho de Deus. É 
na Paixão que o pecado manifesta o 
grau mais alto de sua violência e de 
sua multiplicidade.1 

“Delicta, quis intelligit?” (Sl 18, 13), 
quem pode entender o pecado? Sem 
dúvida, é ele a pior das enfermidades a 
que todos estamos sujeitos em decor-
rência de nossa natureza decaída. Mas 
o Divino Redentor a tal ponto deseja 
revigorar nossas almas de preferência 
aos nossos corpos, que legou à Igre-
ja não “algo ao estilo de um caixa au-
tomático para sarar doenças, em que 
os enfermos se ajoelhem e saiam res-
tabelecidos. Instituiu, isto sim, o Sa-
cramento da Penitência”,2 dom inesti-
mável que nossa inteligência não pode 
compreender inteiramente.

A sublimidade da Confissão

Na Antiga Lei, de nada valia acu-
sar-se ao sacerdote e tampouco era 
possível obter a certeza do perdão. 
Estavam prescritos os mais diversos 

holocaustos pelos pecados, mas nem 
a totalidade desses sacrifícios “soma-
dos e multiplicados por si mesmos, 
seria capaz de perdoar tão só uma fal-
ta venial. Nem sequer a Nossa Senho-
ra, com todos os seus méritos, seria 
isso possível!”3 

Após a Paixão, porém, estando os 
Apóstolos reunidos a portas fecha-
das, Jesus lhes apareceu por primei-
ra vez, soprou sobre eles e lhes con-
feriu este poder divino: o de perdoar 
ou reter os pecados (cf. Jo 20, 23). E 
na Confissão, quando o sacerdote, 
traçando uma cruz, pronuncia a fór-
mula “Eu te absolvo dos teus peca-
dos…”, “é este mesmo sopro de Jesus 
Cristo que se prolonga para restituir à 
alma do penitente a vida divina perdi-
da pelo pecado mortal”.4 

Se o pecado mortal nos faz inimi-
gos de Deus, a Confissão bem feita, 
ao contrário, produz uma verdadeira 
ressurreição: devolve à alma a graça 
santificante e a filiação divina, apa-
ga a falta, perdoa a pena eterna, res-
titui as virtudes e os méritos, confere 
a graça sacramental específica e re-
concilia o penitente com a Igreja.5 Por 
isso afirmava Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira: “Difícil seria conceber nos-
sa existência neste vale de lágrimas 
se não nos fosse dado nos abrir sobre 
os nossos pecados e não tivéssemos a 
certeza do perdão de Deus através da 
absolvição ministrada pelo sacerdote 
no confessionário”.6

S



Março 2022 · Flashes de Fátima      21

Jo
ão

 P
au

lo
 R

od
rig

ue
s

Infelizmente, as breves linhas 
do presente artigo não permitem 
discorrer sobre cada uma das ma-
ravilhas do Sacramento da Peni-
tência; porém, cabe ressaltar que 
não são apenas aqueles que incor-
reram em pecado mortal os que 
devem buscar a Confissão. Tam-
bém as almas que caíram somen-
te em faltas leves podem se be-
neficiar sempre deste Sacramen-
to, pois ele confere vigor e graças 
específicas que auxiliam a vitória 
sobre os pecados cometidos e di-
minuem as más inclinações.7 Por 
isso comentava Dr. Plinio: “Cada 
pessoa que sai do confessionário é 
um herói que se levanta com força 
suficiente para não pecar mais, ca-
paz de empreender o combate, ain-
da que sejam prodigiosas as bata-
lhas morais que tenha de travar”.8

O ódio do demônio contra o  
milagre da misericórdia 

A riqueza deste manancial de 
misericórdia é muito desconhecida! 
Aquilo que o demônio conquista pelo 
pecado, ele o perde no Sacramento da 
Penitência e, por isso, procura de to-
dos os modos nos afastar da Confis-
são. A alguns ele incute medo; a ou-
tros, impressão de que o sacerdote fi-
cará horrorizado com suas faltas… 

É preciso estar sempre vigilantes, 
pois o inimigo de nossa salvação age 
assim até com almas muito virtuosas, 
como narra Santa Faustina Kowal-
ska em seu Diário: “Quando come-
cei a me preparar para a Santa Confis-
são, fui acometida por fortes tentações 
contra os confessores. Eu não via o de-

mônio, mas sentia-o, e a sua terrível 
ira. […] Sentia que estava lutando com 
poderes e exclamei: ‘Ó Cristo! Vós e o 
sacerdote sois o mesmo; eu me apro-
ximarei do confessor como de Vós, 
não como de um homem’. Quando me 
aproximei do confessionário, primei-
ramente desvendei as minhas dificul-
dades. […] Depois da Confissão todas 
elas sumiram, e a minha alma sentia-
-se em paz”.9 

E, a esta mesma Santa, Nosso Se-
nhor pediu: “Diz às almas onde devem 
procurar consolos, isto é, no tribunal 
da misericórdia, onde continuo a rea-
lizar os meus maiores prodígios, que 

se renovam sem cessar. Para ob-
tê-los não é necessário empreen-
der longas peregrinações, […] mas 
basta aproximar-se com fé dos pés 
do meu representante e confessar-
-lhe a própria miséria. […] Ainda 
que a alma esteja em decomposi-
ção como um cadáver, e ainda que 
humanamente já não haja possibi-
lidade de restauração e tudo já es-
teja perdido, Deus não vê as coi-
sas dessa maneira. O milagre da 
misericórdia de Deus fará ressur-
gir aquela alma para uma vida ple-
na. Ó infelizes, que não aprovei-
tais este milagre da misericórdia 
de Deus! Clamareis em vão, pois já 
será tarde demais”.10

A Quaresma, tempo 
propício para confessar

Quem nunca experimentou a 
consolação da alma que sai do 
confessionário certa de haver 
sido perdoada pelo próprio Nos-
so Senhor Jesus Cristo, não co-

nhece uma das maiores felicidades 
que nesta vida se pode ter! A cada 
período litúrgico nos são reservadas 
graças especiais e o tempo da Qua-
resma, que agora iniciamos, convi-
da-nos particularmente à penitência 
e ao arrependimento. 

Peçamos, pois, a Nossa Senhora, 
Advogada dos Pecadores, que nos au-
xilie a aproveitá-las ao máximo, pois 
o Divino Prisioneiro, que está sempre 
à nossa espera na Hóstia Sagrada, de 
forma distinta também nos aguarda 
no Sacramento da Penitência, desejo-
so de nos perdoar e de nos cobrir com 
seus afagos! ²

1 Cf. CEC 1851.
2 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-

miglio. “Basta ter fé!” In: O 
inédito sobre os Evangelhos. 
Città del Vaticano; São Paulo: 
LEV; Lumen Sapientiæ, 2014, 
v.IV, p.205.

3 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Crer, para depois amar. 

In: O inédito sobre os Evan-
gelhos. Città del Vaticano-São 
Paulo: LEV; Lumen Sapien-
tiæ, 2014, v.III, p.289.

4 Idem, ibidem.
5 Cf. SADA FERNÁNDEZ, Ri-

cardo; MONROY, Alfonso. 
Manual de los Sacramentos. 

2.ed. Madrid: Palabra, 1989, 
p.121.

6 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. A Santa Igreja, espe-
lho das virtudes de Maria. 
In: Dr. Plinio. São Paulo. Ano 
XI. N.121 (abril, 2008); p.25. 

7 Cf. SADA FERNÁNDEZ; 
MONROY, op. cit., p.133.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferência. São Pau-
lo, 18 fev. 1984.

9 SANTA MARIA FAUSTINA 
KOWALSKA. Diário. 40.ed. 
Curitiba: Mãe da Misericór-
dia, 2012, p.434. 

10 Idem, p.368.

Confissão na Basílica de Nossa Senhora do 
Rosário, Caieiras (SP)

Quem sai do confessionário é um herói 
que se levanta, capaz de empreender  

os mais prodigiosos combates
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Jejum e abstinência 
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A Igreja, incumbida pelo Salvador de levar os homens  
ao Céu, dispõe sábias regras para o jejum prescrito por  
Nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são elas? 

nterrogado a respeito de por 
que seus seguidores não fa-
ziam jejum, como os de São 
João Batista e os dos fariseus, 

Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: 
“Podem os amigos do esposo afligir-se 
enquanto o esposo está com eles? Dias 
virão em que lhes será tirado o esposo. 
Então eles jejuarão” (Mt 9, 15).

De fato, com a partida de Jesus 
para a eternidade, os discípulos pas-
saram a jejuar, mas de um modo di-
verso ao dos fariseus. “Quando je-
juardes”, havia dito o Divino Mestre, 
“não tomeis um ar triste como os hi-
pócritas, que mostram um semblan-
te abatido para manifestar aos ho-
mens que jejuam. […] Quando jejua-
res, perfuma a tua cabeça e lava o teu 
rosto” (Mt 6, 16-17).

Tendo em vista este ensinamento, 
a Igreja, incumbida pelo Salvador de 
levar os homens ao Céu, estabeleceu 
regras para o jejum e para a abstinên-
cia. Quais são elas? Antes de respon-
dermos, consideremos o significado 
mais profundo desse costume tão an-
tigo quanto a Religião.

Por que se jejua?

O jejum nada mais é que a priva-
ção voluntária dos alimentos – comer 
menos, ou não comer nada –, prática 
diferente da abstinência, que implica 
na privação de determinados tipos de 
alimentos, mas sem necessariamente 
reduzir sua quantidade. Por exemplo, 

alguém pode abster-se de carne, mas 
não jejuar. Ambas as coisas, porém, 
são formas de mortificação.

São Tomás de Aquino1 explica que, 
para o jejum ser um ato de virtude, é 
preciso praticá-lo com vistas a um fim 
sobrenatural; jejuar por vaidade não 
tem mérito diante de Deus… Quan-
do o homem jejua com um escopo re-
ligioso, move-o sobretudo a compene-
tração de que se encontra numa terra 
de exílio e que sua verdadeira pátria 
é o Céu. Ora, para lá chegar, cumpre 
estar com os olhos postos na vida fu-
tura, tendo em pouca conta os bens 
terrenos.

Ademais, há ainda objetivos mais 
específicos pelos quais se deve je-
juar: para conter a concupiscência da 
carne, elevar mais livremente a alma 
à contemplação de realidades subli-
mes e reparar nossos pecados. Cada 
um, por razão natural, está obrigado 
a jejuar tanto quanto for preciso para 
alcançar tais objetivos. Por isso, o je-
jum inclui-se entre os preceitos da 
lei natural.2

Cabe, porém, à autoridade ecle-
siástica definir o tempo e o modo do 
jejum, segundo as conveniências e a 
utilidade do povo cristão, o que cons-
titui preceito de direito positivo.3 Sen-
do assim, a Igreja tem o direito e o de-
ver de prescrever normas para o je-
jum dos fiéis, de acordo com as ne-
cessidades e possibilidades de cada 
época e conjunto de indivíduos. Veja-

mos então, resumidamente, como se 
jejuou ao longo dos séculos.

Sublimação de  
um costume hebraico

Assim como do botão desabrocha a 
flor, da mesma forma a Igreja provém 
da Sinagoga. Por essa razão, nos pri-
meiros tempos do Cristianismo adota-
vam-se os costumes do jejum hebrai-
co. Contudo, essa praxe não demorou 
a sofrer certas adaptações.

Nas semanas que antecediam à 
comemoração da Páscoa – principal 
festa litúrgica desde o Antigo Testa-
mento –, instituiu-se um período de 
jejum preparatório que logo foi fixa-
do em quarenta dias. Eram os primór-
dios do Tempo da Quaresma, já no 
século I. Posteriormente, em muitas 
comunidades se estabeleceu o hábito 
de intensificar o jejum durante a Se-
mana Santa, especialmente na Sexta-
-Feira Santa.

O jejum e a abstinência nessa épo-
ca eram praticados mais rigorosamen-
te por meio da xerofagia, “que consis-
tia em se comer, só depois do sol pos-
to, comidas secas, com exclusão de 
legumes e frutas frescas. A forma or-
dinária, porém, era tomar a única re-
feição depois do sol posto, com exclu-
são de carne, laticínios, ovos e vinho. 
Uma forma mais suave (semi-jejum) 
era antecipar a única refeição pelas 
três horas da tarde, como no Ociden-
te se fazia nas quartas e sextas-feiras 
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e, às vezes, no sábado, nos primeiros 
séculos do Cristianismo”.4 

Com o passar dos anos, os dias de 
penitência foram aumentando e, na 
Idade Média – quando por primei-
ra vez as leis eclesiásticas passaram 
a prescrever a abstinência –, além da 
Quaresma eram dias de abstinência 
todas as sextas-feiras e sábados do 
ano, as quatro têmporas5 e as vigílias 
de certas festas litúrgicas.6

Época dos alívios e dispensas

Após esse período, começou o 
que alguns definem como “a época 
de alívios e dispensas”, os tempos 
modernos, nos quais paulatinamen-
te eximiram-se exigências de eras 
anteriores, bem como consolidou-se 
uma refeição pequena ao fim da tar-
de, além da refeição principal, cos-
tume que data do final da Idade 
Média.7

Mais próximo de nós, 
no início do século pas-
sado, costumava haver 
três refeições: a parva 
– o café da manhã –, 
a consoada, que era 
um pouco mais subs-
tanciosa, e a refeição 
principal. Estas duas úl-
timas podiam ser tomadas 
à hora do almoço ou no fim 
da tarde, conforme as con-
veniências. Havia dias de 
jejum e abstinência, jejum 
sem abstinência e abstinên-
cia sem jejum.8

Atualmente como se deve jejuar?
Em nossa época, a Igreja continua 

a prescrever ocasiões de jejum e de 
abstinência: os dias e tempos peniten-
ciais. Estes são todas as sextas-feiras 
do ano e o período da Quaresma.9 

Nas sextas-feiras ao longo do ano, 
deve-se observar a abstinência de car-
ne ou de outro alimento, de acordo 
com as prescrições de cada Conferên-
cia Episcopal. Excetuam-se somen-
te as sextas-feiras que coincidam com 
a data de alguma solenidade litúrgica. 
Para o caso concreto dos brasileiros, 
assim se exprime a CNBB: “Os fiéis 
nesse dia se abstenham de carne ou ou-
tro alimento, ou pratiquem alguma for-
ma de penitência, principalmente obra 
de caridade ou exercício de piedade”.10 

Há ainda outros dias em que se 
deve observar não só a abstinência, 

mas também o jejum. São eles a Quar-
ta-Feira de Cinzas e a Sexta-Feira da 
Paixão. Atualmente a Igreja determi-
na que o jejum deve consistir em não 
tomar mais que uma refeição comple-
ta, permitindo-se, porém, algum ali-
mento outras duas vezes no dia.11 

Com relação à abstinência, a CNBB 
também faculta outras opções: “A abs-
tinência pode ser substituída pelos pró-
prios fiéis por outra prática de penitên-
cia, caridade ou piedade, particular-
mente pela participação nesses dias na 
Sagrada Liturgia”.12

À lei da abstinência todos estão 
obrigados a partir dos quatorze anos 
de idade até ao fim da vida; à do je-
jum, desde a maioridade – no Bra-
sil, dezoito anos – até ao começo dos 
sessenta anos. Contudo, os que cui-
dam das almas e os pais devem velar 

sobre aqueles que, em razão da 
idade, ainda não estão obri-

gados a esta norma, a fim 
de serem formados no 

verdadeiro significa-
do da penitência.

Tendo conhecido 
mais sobre a origem 
da prática do jejum, 

seu desenvolvimen-
to e atual observância, 

procuremos seguir esse 
preceito – que é o Quar-
to Mandamento da Igreja 
– para, assim, alcançar-
mos todos os frutos espi-
rituais que nossa Mãe de-
seja para seus filhos. ²

1 Cf. SÃO TOMÁS DE AQUI-
NO. Suma Teológica. II-II, 
q.147, a.1.

2 Cf. Idem, a.1; 3.
3 Cf. Idem, a.3.
4 RÖWER, OFM, Basílio. Di-

cionário litúrgico. 3.ed. Petró-
polis: Vozes, 1947, p.124.

5 Quatro têmporas, ou simples-
mente têmporas, eram dias es-
peciais de jejum – quarta-fei-
ra, sexta-feira e sábado – fi-

xados em 1078 por São Gre-
gório VII, para quatro épo-
cas do ano: a primeira semana 
da Quaresma, a primeira se-
mana depois de Pentecostes, a 
terceira semana de setembro e 
a terceira semana do Advento 
(cf. Idem, p.194).

6 Cf. Idem, p.13-14.
7 Cf. VACANDARD, Elphège. 

Carême. In: VACANT, Al-
fred; MANGENOT, Eu-

gène (Dir.). Dictionnaire de 
Théologie Catholique. Par-
is: Letouzey et Ané, 1910, v.II, 
c.1744-1746.

8 Cf. NORMAS PRÁTICAS 
PARA A OBSERVÂNCIA 
DA LEI DO JEJUM. In: O Le-
gionário. São Paulo. Ano IX. 
N.192 (1º mar., 1936); p.3.

9 A respeito da observância atu-
al do jejum e abstinência, ver: 
CIC, cân. 1250-1253.

10 CONFERÊNCIA EPISCO-
PAL DOS BISPOS DO BRA-
SIL. Legislação complemen-
tar ao Código de Direito Ca-
nônico. In: www.infosbc.
org.br.

11 SÃO PAULO VI. Pænitemini, 
III, III, 2.

12 CONFERÊNCIA EPISCO-
PAL DOS BISPOS DO BRA-
SIL, op. cit.

Reprodução

Detalhe de “Santo Hugo no refeitório dos cartuxos”, por 
Francisco de Zurbarán - Museu de Belas Artes, Sevilha (Espanha)

O jejum, para os católicos, consiste na privação  
de alimentos com vistas a um fim sobrenatural,  

e cabe à autoridade eclesiástica regulá-lo 



Uma oração para mover  
o Coração de Maria
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Da alma inocente de Dr. Plinio, brotou uma prece destinada a 
atravessar os séculos, sendo consolação para os abatidos,  
farol de segurança para os desorientados, visão grandiosa para os 
que desejam elevar-se acima da banalidade de nossos dias.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

o final da década de 
1960, às tardes de sába-
do Dr. Plinio costumava 
convidar alguns de seus 

discípulos, inclusive provenientes de 
outros países, para conversarem na 
pizzaria Giordano, situada na Aveni-
da Brigadeiro Luís Antônio. Esse lo-
cal tão simples e popular foi durante 
longos anos o cenário de um afetuoso 
convívio entre pai e filhos. 

Uma flor cercada de horrores

Ali se encontravam quando ele fez 
interessantes comentários a respeito 
da inocência, bem como daqueles que 
a abandonam. Muito marcantes de-
vem ter sido tal conversa e as reflexões 
de Dr. Plinio sobre tão pungente reali-
dade, para serem por ele lembradas na 
perfeição, mais de dez anos depois, em 
uma conversa com alguns seguidores: 

“Chamava-me muito a atenção a 
insensibilidade das almas para a ino-
cência primeva. Eu me lembrava com 
saudades da minha, mas interiormen-
te gemia de dor por ver a inocência 
de tantas pessoas perdida, desfeita, e 
o recanto áureo1 de suas almas trans-
formado em depósito de toda espécie 
de recordações inúteis, um verdadei-
ro lixo interior! Cada vez que pensava 
nisso tinha uma série de impressões 
de tristeza, abandono, infidelidade e 
descaminho, e inúmeros crimes, in-
gratidões e pecados cometidos no 
mundo vinham-me à mente com tan-
ta força, que se associavam por ana-
logia a imagens e figuras concretas, 
sem eu ter a mínima intenção de fazer 
delas símbolos, mas por uma natural 
correlação”.

Nestas palavras nota-se, de modo 
patente, a profundidade do seu dis-

cernimento dos espíritos ao analisar 
fenômenos ocorridos no mais recôn-
dito dos corações. Com efeito, a des-
crição de tais figuras fará o leitor se 
interrogar a respeito da natureza des-
sa meditação, suspeitando se, na rea-
lidade, não se tratava de um fenôme-
no de caráter místico: 

“Era, por exemplo, um terreno 
cheio de cacos de garrafas diversas, 
desses utilizados no alto dos muros, 
de maneira a não poder dar um passo 
sem cortar os pés do modo mais cruel 
e sangrento. Por baixo havia pedris-
co carregado de poeira, tão aqueci-
do pelo sol que queimava, e num dos 
cantos via-se um cacto com espinhos. 
Tudo ali era agressão, mas esse cac-
to produzia uma flor, a qual, no meio 
daqueles horrores, conservava ainda 
certa vitalidade, podendo se tornar 
uma maravilha. Entretanto, ela mur-
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charia inútil se alguém não atraves-
sasse a cacaria e fosse colhê-la”.

“Há momentos, minha Mãe…”

Enquanto ele assim pensava na 
inocência de certas almas, reduzida a 
flor de cacto cercada de horrores, al-
guém lhe perguntou se poderia com-
por uma oração pedindo a restaura-
ção dessa inocência primaveril. En-
tão, com toda a naturalidade ditou, 
num só lance, para os que estavam à 
mesa: 

“Há momentos, minha Mãe, em 
que minha alma se sente, no que tem 
de mais fundo, tocada por uma sau-
dade indizível. Tenho saudades da 
época em que eu Vos amava e Vós 
me amáveis, na atmosfera primaveril 
de minha vida espiritual. Tenho sau-
dades de Vós, Senhora, e do paraí-
so que punha em mim a grande co-
municação que tinha convosco. Não 
tendes também Vós, Senhora, sau-
dades desse tempo? Não tendes sau-
dades da bondade que havia naquele 
filho que fui? Vinde, pois, ó melhor 
de todas as mães, e por amor ao que 
desabrochava em mim, restaurai-
-me. Recomponde em mim o amor 
a Vós, e fazei de mim a plena reali-
zação daquele filho sem mancha que 
eu teria sido, se não fosse tanta misé-
ria. Dai-me, ó Mãe, um coração ar-
rependido e humilhado, e fazei lu-
zir novamente aos meus olhos aquilo 
que, pelo esplendor de vossa graça, 
eu começara a amar tanto e tanto.2 
Lembrai-Vos, Senhora, deste Davi, e 
de toda a doçura que nele púnheis. 
Assim seja”. 

De improviso e com toda a fluên-
cia, como a água da fonte, havia bro-
tado dos lábios de Dr. Plinio a pre-
ce para sempre chamada Oração da 
Restauração.

O gemido de uma alma pura 

Era a manifestação de um senti-
mento levado por Dr. Plinio no fun-
do do coração. “Evidentemente, eu a 
fiz para outros rezarem, mas exprimia 

a minha própria alma; é como eu me 
sinto em face de minha inocência”, co-
mentaria ele duas décadas depois. 

E seria ainda mais explícito em 
posteriores circunstâncias, nas quais 
transpareceria com maior brilho sua 

retidão diante dos dons recebidos da 
Providência na primeira quadra de 
sua vida: “Muito do que está na Ora-
ção da Restauração é recordação de 
minha infância. Eu era muito atraído 
por toda espécie de coisas maravilho-
sas, e não se pode imaginar quanto 
havia de inocente, brilhante e esplen-
doroso em minha alma!” E acrescen-
tava: “Eu ditei aquela oração pensan-
do em mim mesmo, pelo pavor de não 
ter conservado tudo. Eu desejaria po-
der fazer, antes de morrer, a oração de 
Nosso Senhor, alterando-a um pouco. 
Ele disse: Daqueles que Me destes, 
não perdi nenhum (cf. Jo 18, 9). E eu 
quereria afirmar: Do que Vós me des-
tes, eu não perdi nada; não deixei cair 
sequer uma moedinha das minhas 
graças primeiras! Mas tinha medo de 
que não fosse assim”. 

Com efeito, ele se julgava na ne-
cessidade de limpar a alma de algu-
ma possível mancha, e desse modo 
restaurar a inocência que temia ter ar-
ranhado em algo e da qual sentia sau-
dades indizíveis. E ainda nos últimos 
meses de sua vida ele reforçará essa 
ideia, inspirada pelo desejo de corres-
ponder à graça com toda a perfeição 
possível: “É o inexorável receio de 
não ter sido como deveria, gemendo 
aos pés de Nossa Senhora e pedindo 
para sê-lo, afinal. A Oração da Res-
tauração reduz-se a isto”. 

Sim, a Oração da Restauração é 
o sentimento interior, o gemido de 
uma alma pura, cheia de saudades 
e desejosa, a todo custo, de restabe-
lecer uma comunicação, um estado 
místico de relacionamento com Ma-
ria Santíssima e com o mundo so-
brenatural, em parte diminuído pela 
provação da aridez, mas em relação 
ao qual se reputava infiel e devedo-
ra. Ele atravessará as décadas na es-
perança de recuperar esse convívio 
e voltar àquela época de consolação, 
atingindo a plenitude do que outrora 
possuíra. 

Por isso, ninguém rezou essa ora-
ção com tanta piedade e profundida-

“Eu a fiz a oração 
para outros rezarem, 
mas ela exprimia 
a minha própria 
alma; é como eu me 
sinto em face de 
minha inocência”

Plinio aos quatro anos;  
na página anterior, reprodução de 
uma iluminura com a Oração da 
Restauração usada por Dr. Plinio
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de quanto Dr. Plinio, para quem ela 
passou a ter tal importância que, den-
tre as centenas ou milhares de preces 
que compôs, esta foi a única memo-
rizada e diariamente rezada no mo-
mento de encerrar a ação de graças 
após a Comunhão.

No entanto, não era apenas a si 
mesmo e à sua situação pessoal que 
ele aplicava o sentido de tão belas 
palavras. 

Como o filho pródigo que 
retorna à casa paterna 

Dirigindo-se a seus filhos espiri-
tuais mais jovens durante uma pa-
lestra, comentava ele: “A Oração da 

modo miserável. Tentou viver onde 
está a morte e afundou-se no peca-
do, mas, de vez em quando, a graça 
procura esse ingrato e o faz ter recor-
dações: ele se lembra daqueles mo-
mentos, sente-se amargurado e pede 
a Nossa Senhora que restabeleça o 
convívio”.

Em outra circunstância Dr. Plinio 
mostrava o quanto era necessário im-
plorar muito além da mera restaura-
ção da fidelidade abandonada: “Nós 
pedimos a reintegração de nossa 
alma em tudo quanto perdeu e, mais 
ainda, que Deus nos dê, a rogos de 
Nossa Senhora, graças maiores que 
aquelas que nos teria dado se não o 
houvéssemos perdido”. 

As belezas inesgotáveis 
de uma prece

Por outro lado, desejava ele ani-
mar igualmente os filhos fiéis, os 
quais, afligidos sem culpa pelo eclip-
se das primeiras graças, deveriam re-
zar com fervor a Oração da Restau-
ração. Ao longo de anos, as metáfo-
ras sobre o assunto se sucederiam 
umas às outras em reuniões e conver-
sas, sempre mais belas e, às vezes, 
maravilhosas como esta: “A Ora-
ção da Restauração faz como certas 
aves que passam pelo mar, molham 
uma ponta da asa e depois sobem de 
novo. Assim, aquele bom desejo bai-
xa sobre nós e, ao sermos tocados 
pela ponta dessa ‘asa’, revivemos. 
É um minuto em que nos sentimos 
como se o pedido da oração estives-
se realizado”. 

Ou como a seguinte, que parece 
trazer ressonâncias das parábolas 
evangélicas: “Um homem tinha em 
sua casa um quadro diante do qual 
sentava-se habitualmente, pois gos-
tava muito de olhá-lo. Ora, ele fi-
cou cego e não pôde mais vê-lo. En-
tão, as pessoas lhe propunham que 
o vendesse: ‘Você não vê esse qua-
dro, e ele não lhe traz nenhuma van-
tagem. Poderia, pelo contrário, com-
prar algo mais conveniente à sua 

A Oração da 
Restauração é o 
gemido da alma pura, 
imersa na aridez, que 
deseja restabelecer seu 
relacionamento com 
Maria Santíssima

Imaculado Coração de Maria -  
Basílica de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, Cotia (SP)

Restauração narra a história de qua-
se todas as almas. Saíram inocen-

tes do batistério e inocentes de-
ram seus primeiros passos na 
vida. Depois, com quantas de-
las acontece de perderem essa 

inocência, numa profundidade 
maior ou menor! A oração se re-

fere, então, ao paraí so que era a co-
municação com Nossa Senhora nes-
se período. Nada pode exprimir bem 
a alegria da infância, da inocência, na 
qual estão os Anjos. Felizes os que 
não a tenham perdido! Felizes tam-
bém os que a recuperaram! Mais feli-
zes os que subirem ao Céu com ela!” 

Embora ele sempre explicasse o 
significado de tal oração como alu-
siva à felicidade diáfana da inocên-
cia batismal, a interpretava, ade-
mais, no sentido das graças dadas a 
alguém no amanhecer da vocação. 
E mencionava de maneira especial 
a situação daqueles chamados a se-
gui-lo e fazer parte de sua obra que, 
por infidelidade, abandonavam as 
vias do enlevo e voltavam sua aten-
ção às banalidades do mundo. Esses 
deveriam suplicar com veemência 
a graça da conversão, à qual ele já 
dera inclusive um nome: 

“É, por excelência, a oração do 
‘Grand Retour’.3 Quem a meditar 
ponto por ponto verá nela a atitude do 
filho pródigo voltando à casa pater-
na. É uma alma outrora inebriada de 
alegria pelo convívio com Nossa Se-
nhora, que depois se afastou d’Ela de 
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1 Com tal expressão Dr. Plinio se referia ao 
resto de inocência que ele afirmava existir 
no fundo das almas de numerosas pesso-
as, a partir do qual, com o auxílio da gra-
ça divina, poderia se operar a reconquista 
delas para a virtude e o bem.

2 No ano de 1978 Dr. Plinio fez um acrés-
cimo à Oração da Restauração, desejan-
do acentuar, ainda mais, as notas da con-
trição e do arrependimento, e concluindo 
de modo definitivo sua redação. Em desta-
que, o trecho inserido.

3 Do francês: Grande Retorno.

atual situação, como um aparelho 
para ouvir música’. Ele entendia o 
evidente sentido prático da suges-
tão, mas se lembrava do quadro e 
compreendia também a infidelida-
de que cometeria vendendo-o. Pois, 
mesmo sem vê-lo, ele revivia o que 
antes contemplava por mantê-lo per-
to de si. Essa fidelidade ao quadro 
que já não via é a nossa fidelidade ao 
esplendor matutino da nossa voca-
ção quando, por disposição da Pro-
vidência, não a vemos mais. E está 
ligada uma graça àquele texto, pela 
qual nos é dado tornar vivo esse pas-
sado ao rezar a oração”.

Talvez ainda mais consoladora 
seja a figura por ele utilizada durante 
uma conversa: “A Oração da Res-
tauração representa um olhar para 
trás em plena luta, para ver se, 
nas dificuldades do presente, ao 
menos na recordação das ven-
turas do passado encontramos 
ar para respirar e continuar a 
navegar”. E, em outra ocasião, 
explicava ele o sentido da ora-
ção imaginando a situação de 
um pobre prisioneiro, o qual ex-
clamasse ao contemplar uma ex-
tensa paisagem: “Que maravilha! 
Mas, hélas, eu só posso olhar isso da 
janela de minha prisão. O panorama 
é lindo e eu fico encantado, pois com-
preendo a beleza do tempo em que eu 
cavalgava a galope, no meio do es-
plendor daquela pradaria verde”.

Como descrever, porém, todo o 
significado contido nessas simples li-
nhas? Esta é uma prece destinada a 
atravessar os séculos e permanecer 
até o fim dos tempos, sempre repe-
tida e meditada, sendo consolação e 
carícia maternal para os abatidos pela 
culpa ou pela provação, farol de se-
gurança para os desorientados, visão 
grandiosa para os que desejam ele-
var-se acima da banalidade cinzenta 
de uma vida sem horizontes. 

Oração simples e grandiosa, an-
gélica e profética; oração de cruza-
dos, oração mística; oração de or-

valho, emocionante e pungente, fei-
ta para comover corações de pedra; 
oração de contemplação, cheia de sig-
nificado e simbologia; oração acom-
panhada de dons e graças, contendo 
uma força misteriosa; oração bela, 
útil e indispensável, que aponta os ru-
mos e conquista o impossível; oração 
de perdão e de esperança, restaura-
dora da inocência perdida; oração de 
confiança e alegria, que nos faz sentir 
o afeto de Nossa Senhora; oração pli-
niana, calculada para mover o Cora-
ção Imaculado de Maria. ²

Esta prece nos faz 
desfrutar de novo, 
mesmo na prisão 
de nossas misérias, 
das maravilhas que 
contemplávamos na 
inocência primaveril

Torre Solidor, Saint-Malo (França);  
acima, janela do Castelo de  

Burghausen, Baviera (Alemanha)

Extraído, com pequenas adaptações, 
de: O dom de sabedoria na mente, 

vida e obra de Plinio Corrêa de 
Oliveira. Città del Vaticano-São 
Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ,  

2016, v.IV, p.243-251.



Espetáculo  Espetáculo  
    para os Anjos e      para os Anjos e  
        para os homens        para os homens

A
Fábio Henrique Resende Costa

Desde muito cedo 
Nicolau manifestou 
um feitio voltado 
à meditação, bem 
como aos jejuns, 
mortificações e 
penitências rigorosas
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são niColau De Flüe

Pai de família, militar e influente juiz, esse varão singular 
teve os olhos continuamente voltados para o Céu, 
sem jamais negligenciar o cumprimento de  
seus deveres concretos.

lpes suíços. Paisagem sobre-
maneira encantadora, alegre 
e pacata. Numa das encos-
tas dos belos escarpados, 

um pastor toca sua corneta de chi-
fre para reunir o gado. O sol já está 
se pondo. Na aldeia, um tanto dis-
tante dali, repicam os sinos do Ân-
gelus. O homem se põe em atitude 
de oração por alguns minutos, vol-
tado para o som do carrilhão. Após 
concluir a prece com um cerimo-
nioso sinal da cruz, dirige-se com 
vagar ao estábulo, a fim de guardar 
os animais.

A figura desse varão atrai a aten-
ção: de elevada estatura, magro a 
ponto de parecer feito somente de 
pele e ossos, de tez bronzeada, relu-
zente de limpeza. Os cabelos, mar-
cados pelo passar dos anos, são de 
um tom cinza escuro. Duas mechas 
de barba descem ordenadamente do 
queixo. Destaca-se nesse conjunto 
o olhar: profundo, sereno, enérgico. 

Não obstante a aparência grave, há 
no seu todo uma sobressalente nota 
de simplicidade. 

Quem o observa com cuidado per-
cebe que, apesar de se ocupar na con-
dução de rebanhos, possui uma perso-
nalidade invulgar, própria a alguém 
bem instruído, de raciocínio agudo; 
ademais, seus gestos e modo de ser 
são próprios a quem é hábil na arte da 
guerra.

Que papel terá esse curioso perso-
nagem em meio às poéticas monta-
nhas do coração da Suíça?

Amor à vida contemplativa  
e, sobretudo, à vontade de Deus

Seu nome era Nicolau, e viera à 
luz em março de 1417. Era natural de 
Unterwalden, que pouco depois for-
maria, com outros cantões, a atual 
Confederação Helvética.

Embora seus pais fossem simples 
agricultores, procuraram oferecer-lhe 
uma educação bem superior àque-
la ministrada, em geral, a um futuro 
lavrador. 

Desde muito cedo, o menino deu 
mostras de inteligência lúcida e inco-
mum, além de piedade admirável. En-
cantava familiares e amigos com seu 
feitio voltado à meditação, sendo des-
de tenra idade agraciado por visões 
místicas que o convidavam a isso. Por 
outro lado, mortificava-se com gran-
de seriedade, impondo-se jejuns e 
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A formação religiosa  
dada por Nicolau aos 
seus filhos era  
coroada com seu  
próprio exemplo 
de piedade e amor 
ao recolhimento
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 penitências que chegavam a preocupar 
a mãe, receosa de que tais rigores lhe 
prejudicassem a saúde.

Apesar de fortemente inclinado à 
vida religiosa e contemplativa, Nico-
lau queria antes de tudo fazer vontade 
de Deus. Assim, contraiu matrimônio 
com Dorothée Wyzling, moça de ca-
ráter e piedade modelares, com quem 
teve dez filhos. A esmerada forma-
ção religiosa e moral que a numerosa 
prole recebeu do pai era coroada com 
seu próprio exemplo pois, se bem que 
casado, Nicolau continuou amante 
do recolhimento e da oração. Ilustra-
-o um costume testemunhado por seu 
filho mais velho, o qual narrou que o 
pai levantava-se durante a noite, en-
quanto todos dormiam, para rezar.1

Valoroso soldado promotor  
da paz

A atual Suíça, desde remotos tem-
pos dividida em pequenas províncias, 
encontrava-se então numa delicada e 
decisiva quadra histórica. As regiões 
que a compunham, denominadas 
“cantões”, eram quase independen-
tes umas das outras e sofriam a dis-
putada influência de países vizinhos, 
como a França, a Alemanha e a Itá-
lia, que lutavam – ora por vias diplo-

máticas, ora por meios bélicos – para 
angariar as simpatias do povo suíço, 
com vistas a anexar terras, obter sol-
dados e aumentar seu poderio.

Devido a essa situação, o jovem Ni-
colau foi três vezes chamado às armas: 
em 1436 e 1443, para combater no con-
flito que a História chamaria de An-
tiga Guerra de Zurique, e finalmente 
em 1460, na Guerra da Turgóvia. 

Além de excelente soldado, Nico-
lau revelou nessas ocasiões singular 
estro diplomático, colaborando para 
estabelecer a paz entre os cantões e a 
consequente formação da nação suíça. 

Um pormenor, entretanto, convém 
ser ressaltado: ele sempre lutava tendo 
numa das mãos a espada e, na outra, o 
rosário, demonstrando assim o verda-
deiro valor do católico em face das di-
ficuldades e dos inimigos. 

Cabe notar ter sido nes-
sa época que os hel-
véticos começa-
ram a ser reco-
nhecidos como 
notáveis guer-
reiros, a pon-
to de passa-
rem a fornecer 
tropas mercená-
rias para conside-

rável parte da Europa. Exemplo dig-
no de nota foi o ocorrido em janeiro 
de 1506, quando chegaram a Roma 
cento e cinquenta guardas suíços, os 
quais passaram pela Porta del Popolo 
e se dirigiram à Praça de São Pedro, 
onde foram abençoados pelo Papa Jú-
lio II. Tal entrada solene na Cidade 
Eterna constituiu a fundação oficial 
da Pontificia Cohors Helvetica, a fa-
mosa Guarda Suíça, que escolheria 
São Nicolau de Flüe como um de seus 
patronos oficiais.

Coroado de méritos, manteve-se  
humilde

Ao término de cada uma dessas 
guerras, Nicolau voltava para casa. 
Longe de entregar-se a uma vida pa-
cata e medíocre, desfrutando de forma 

P
ak

eh
a 

(C
C

 b
y-

sa
 4

.0
)

Ik
iw

an
er

 (
C

C
 b

y-
sa

 3
.0

)

Fachada e interior da casa de São Nicolau 
de Flüe, Sachseln (Suíça); na página 
anterior, São Nicolau de Flüe - Igreja de 
São Brás, Mammern (Suíça); ao fundo, 
vista do Matterhorn, Alpes suíços



A perfeita unidade  
de sua vida  
consistia em 
harmonizar a 
liberdade natural  
e terrena com a 
celeste e sobrenatural
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egoísta do agradável convívio fami-
liar, punha-se a serviço de seus con-
cidadãos, orientando-os e ajudan-
do-os em tudo o que estivesse ao 
seu alcance. Tal era a sua sabe-
doria e equilíbrio em resolver 
as questões que lhe apresen-
tavam que, em certa ocasião, 
quiseram fazê-lo prefei-
to, mas ele não aceitou, ale-
gando a simplicidade de sua 
origem. Além de desprezar 
as glórias do mundo, ele as-
sim manifestava seu respeito 
às pessoas de condição mais 
alta do cantão, que ele since-
ramente julgava melhor ins-
truídas e dotadas de maiores 
capacidades para governar.

Que exemplo de despre-
tensão! Com efeito, os atos 
da vida dos Santos estão 
fundamentados na humilda-
de, mãe de todas as virtudes. 
Aquilo que a soberba nega e destrói, a 
humildade reafirma e consolida.

Contudo, devido aos insistentes 
pedidos do povo, ele terminou por 
aceitar os cargos de juiz e vereador 
cantonal, através do quais continuou 
exercendo piedosa e exemplar in-
fluência na região, com invariável 
bom trato, caridade e consciencioso 
discernimento.

Segundo seus mais antigos biógra-
fos, Nicolau renunciou a essas fun-
ções públicas após um julgamento in-
justo no qual suas enérgicas interven-
ções não surtiram efeito algum sobre 
os demais juízes, que se mostraram 
rigidamente parciais e emitiram uma 
sentença fraudulenta.

Um recado do Céu

No exercício das diversas ativida-
des, como pai de família, soldado e 
juiz, a grande preocupação que nor-
teava Nicolau era o aperfeiçoamen-
to na virtude e a meditação dos mis-
térios sobrenaturais, para os quais o 
atraíam as visões místicas que nunca 
o deixaram ao longo da vida. 

Sentindo-se chamado por Deus 
para um patamar mais angélico que 
humano, passou a dedicar-se ao pasto-
reio, empregando as horas de quietude 
no campo para elevar a mente às rea-
lidades celestes, deixando-se absorver 
por elas no seu tabernáculo interior.

Certa feita, enquanto guardava o 
rebanho, viu misticamente um ma-
ravilhoso lírio saindo de sua própria 
boca e erguendo-se até as nuvens, 
mas logo caindo sobre a terra e sen-
do devorado por um cavalo. Nico-
lau entendeu tratar-se de um recado 

da Providência: sua vida ainda esta-
va tomada por excessivos cuidados 

materiais. Deus queria aproximá-
-lo mais de Si e, para isso, con-

cedia-lhe graças insignes; as 
preocupações humanas, po-
rém, logo o obrigavam a vol-
tar-se para a terra e abando-
nar a contemplação. 

Não deixa de ser alenta-
dor conhecermos que um 
Santo teve tal dificuldade, 
comum a qualquer homem 
quando se sente atraído pe-
las maravilhas espirituais. 
Foi por ter se amparado no 
auxílio divino, e sem dúvi-
da recorrido à intercessão 
de Nossa Senhora, que até 
hoje “Nicolau de Flüe per-
sonifica de modo admirável 
a harmonia da liberdade na-
tural e terrena com a liber-
dade celeste e sobrenatural. 

Nisto consiste precisamente a perfei-
ta unidade de sua vida, aparentemen-
te múltipla e variada. Eis como, sen-
do autêntico suíço do século XV e, por 
sua educação, sua vida e seu caráter, 
homem da Idade Média, ele é, entre-
tanto, digno de ser apresentado como 
exemplo e modelo a todos os cris-
tãos, sobretudo aos homens de nossa 
época”.2

O chamamento decisivo

Todavia, Deus pediu a São Nicolau 
uma entrega especialíssima, que so-
mente lhe ficou clara após muito me-
ditar: deveria abraçar a inteira solidão! 
Assim, obteve da esposa o consenti-
mento para viver como eremita, e saiu 
do convívio com ela e os dez filhos, 
conforme lhe inspirou a passagem do 
Gênesis: “Deixa tua terra, tua família 
e a casa de teu pai e vai para a terra que 
eu te mostrar” (12, 1). O Céu deveria 
ser a sua única pátria!

Nicolau foi então morar numa pa-
lhoça cujas medidas não ultrapassa-
vam a sua estatura. Ao longo de anos 
– vinte, segundo alguns autores – 

São Nicolau de Flüe em uma visão -  
Igreja de São Teodoro, Sachseln (Suíça)
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Embora ele vivesse 
retirado, todos 
queriam se beneficiar 
de suas virtudes  
e o procuravam  
para pedir  
conselhos e orações
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1 Cf. BAUD, Philippe. Nicolas de Flue. 
Un silence que fonde la Suisse. Paris: Du 
Cerf, 1993, p.32.

2 PIO XII. Discurso aos peregrinos helvéti-
cos vindos a Roma para a canonização de 
São Nicolau de Flüe, 16/5/1947.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Um 
guerreiro perfeito. In: Dr. Plinio. São Pau-
lo. Ano XXI. N.240 (mar., 2018); p.30.

 alimentou-se somente da Santa Euca-
ristia, recebida uma vez por mês. 

Apesar da localização afastada, 
seus concidadãos e familiares logo 
o descobriram, e souberam respeitar 
seu novo estilo de vida sem, entretan-
to, deixar de se beneficiar de suas vir-
tudes. Nicolau foi se tornando cada 
vez mais amado e venerado por aque-
les que o procuravam para pedir con-
selhos, orações e orientações. Em al-
gumas ocasiões ele teve inclusive de 
abandonar a sua amada solidão para 
resolver as rixas entre os cantões hel-
véticos, como ocorreu nas tratativas 
que resultaram no Acordo de Stans, 
assinado em dezembro de 1481. Nes-
sa, como nas demais intervenções, 
a paz viu-se restabelecida graças ao 
hoje conhecido como pai da pátria.

É de se ressaltar o sucesso de São 
Nicolau em tais missões, evitando o 
derramamento de sangue entre cris-
tãos e promovendo a união daqueles 
que deveriam estar juntos sob uma 
mesma bandeira. Isento de qualquer 
traço de hipocrisia ou falsidade, res-
pondia às questões de uma manei-
ra muito simples e pontual, numa ex-
traordinária serenidade de alma. 

Embora haja certa concepção sen-
timental segundo a qual um varão jus-
to nunca tem medo de morrer, Santos 
houve, e muitos, que viram chegar a 
morte com pavor, mas buscaram seu 
conforto em Deus, e a Ele entregaram 
a alma em meio a grande serenidade. 
Assim sucedeu a São Nicolau quan-
do viu seu fim aproximar-se. Gemen-
do entre dores atrozes, chegou a excla-
mar: “Como a morte é terrível!” Con-
tudo, como verdadeiro herói da Fé, ele 
se sabia forte por estar unido a Deus e, 
após ter recebido piedosamente o Viá-
tico, exalou tranquilamente o último 
suspiro.

Exemplo na luta contra o mal
O fiel, visitando hoje a igreja 

de Sachseln, comuna do cantão de 
Obwalden, na Suíça, pode contem-
plar sob o altar uma imagem de pra-
ta em cujo interior se conservam os 
restos mortais do Irmão Klaus, as-
sim denominado pelos seus compa-
triotas de outrora e de hoje. Em tem-
pos passados, havia o costume de os 
soldados suíços depositarem ali as 
comendas conquistadas nas bata-
lhas. Gesto de especial nobreza e ele-
vação pois, como aponta Dr.  Plinio 
Corrêa de Oliviera, “o herói que tira 
a condecoração do peito para honrar 
o Santo, seu antepassado, dá a enten-
der ser mais bonito descender de São 
Nicolau do que estar coberto de to-
das as honras da terra”.3

Elevado aos altares em 15 de maio 
de 1947, São Nicolau de Flüe tornou-
-se o padroeiro principal da Suíça, 
onde sua solenidade litúrgica é cele-
brada em 25 de setembro.

Espetáculo de amor para os An-
jos e de admiração para os homens, 
esse varão singular teve os olhos con-
tinuamente voltados para o Céu, sem 
jamais negligenciar o cumprimen-
to dos deveres concretos que lhe ca-
biam. Que sua vida seja estímulo 
para nossa fraqueza ao enfrentarmos 
a instável situação a que está sujeito 
todo homem neste mundo, e sua luta 
incansável contra si e contra as dis-
sensões internas de seu país sirva de 
modelo nas batalhas contra o inimi-
go infernal, pois somente a santidade, 
da qual o Rosário é arma inseparável, 
pode fazer-lhe frente e transformar a 
História! ²

A mediação de São Nicolau é solicitada para resolver lutas  
entre os cantões helvéticos - Crônica de Lucerna, por Diebold Schilling



Fernando Joaquim Costa Mesquita

O homem cobiça a divindade, 
Deus sujeita-Se à humanidade 

A
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o peCaDo original e a enCarnação Do verbo

Ao analisar a história da salvação, suas linhas podem  
parecer tortas se consideradas com olhos humanos.  
Basta, porém, elevar-nos à perspetiva divina para nelas 
descobrir um harmonioso hino de glória ao Criador.

o contemplarmos o mun-
do que nos rodeia, pode sur-
gir uma pergunta: se Deus é 
o Artífice de todo o univer-

so, por que Ele não o fez mais perfei-
to? Quão mais bela seria uma criação 
sem falhas nem defeitos: pedras pre-
ciosas que estivessem à luz do sol e 
não escondidas sob a terra, árvores 
dispostas a inclinar-se diante das pes-
soas para lhes oferecer seus delicio-
sos frutos, animais de coloridos pa-
radisíacos inteiramente obedientes à 
vontade humana, homens mais vir-
tuosos do que aqueles com os quais 
convivemos…

Entretanto, reza a Teologia que 
Deus sempre faz o mais perfeito. E 
São Tomás de Aquino explica que, 
apesar dessas lacunas, a criação não 
poderia ser mais excelente em seu 
conjunto: “O universo não pode ser 
melhor do que é, se o supomos como 
constituído pelas coisas atuais, em ra-
zão da ordem muito apropriada atri-
buída às coisas por Deus e em que 
consiste o bem do universo. Se ape-
nas uma dessas coisas se tornasse 
melhor, a proporção da ordem estaria 
destruída; como a melodia da cítara 

ficaria destruída se uma corda se tor-
nasse mais tensa do que deve”.1

Uma aparente “mancha” 
na criação

Por mais que essa verdade seja ir-
refutável, na história da criação pa-
rece haver uma mancha um tanto in-
cômoda a nossos olhos, 
ainda mais se considera-
mos suas consequências: 
o pecado original.

No princípio Deus co-
locou o ser humano no Pa-
raíso, onde tudo era mais 
belo, mais harmonioso, 
em uma palavra, mais 
perfeito. Contudo, nossos 
primeiros pais mereceram 
ser expulsos de lá por uma 
desobediência e, até hoje, 
seus descendentes sofrem 
os efeitos daquela trans-
gressão. O Criador quis 
estabelecer a humanida-
de no Éden, mas ela lan-
çou-se por culpa própria 
no exílio.

A falta do primitivo 
casal representaria, as-

sim, uma desproporcional e contí-
nua “desafinação” na grande cíta-
ra da História. Deus, por sua infini-
ta justiça, ficou como que “obriga-
do” a manter o desterro imposto a 
Adão e Eva, e este passou a ser um 
memorial indelével de sua primeira 
“derrota”…

Adão e Eva - Catedral de São Miguel e  
Santa Gúdula, Bruxelas

À vista dos efeitos do pecado de nossos 
primeiros pais, pareceria haver uma mancha 

sem solução na obra da criação
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Ora, pensar isso poderia constituir 
até mesmo uma blasfêmia! Deus ja-
mais será o eterno derrotado! Tal títu-
lo é ferrete exclusivo de Satanás.

Então, o que fez o Altíssimo para 
reverter esse quadro?

Deus serve-Se das mesmas 
armas da Serpente

Afirma São João Crisóstomo: 
“Cristo venceu o diabo servindo-se dos 
meios com que o diabo tinha vencido, e 
derrotou-o tomando as próprias armas 
que ele havia usado. A virgem, o ma-
deiro e a morte foram os sinais da nos-
sa derrota. A virgem era Eva, pois ain-
da não conhecera varão; o madeiro era 
a árvore; a morte, o castigo de Adão. 
Agora, porém, a virgem, o madeiro e 
a morte, outrora os sinais da nossa der-
rota, tornaram-se os sinais da nossa vi-
tória. Em vez de Eva, está Maria; em 
vez da árvore do bem e do mal, está o 
madeiro da Cruz; em vez da morte de 
Adão, está a Morte de Cristo”.2

Dessas três armas, destaca-se de 
certa maneira Maria Santíssima. Deus 
quis seu concurso para operar a Encar-
nação. Ora, se não houvesse a Encar-
nação, não haveria a Redenção. Logo 
– para repetir a trilogia de São João 
Crisóstomo –, sem a Virgem não ha-
veria nem o madeiro nem a morte. 

Voltemo-nos, pois, para essa pode-
rosíssima arma, da qual Deus Se uti-
lizou para vingar o pecado original.

A Nova Eva

“Adão pôs à sua mulher o nome de 
Eva, porque ela era a mãe de todos os 
viventes” (Gn 3, 20). Mãe, é verdade, 
mas que gerou vivos para a natureza 
e mortos para a graça.3 Assim, a pri-
meira Eva não correspondeu fielmen-
te ao significado de seu nome, intro-
duzindo a morte na terra. A segun-
da, porém, restaurou este desígnio, ge-
rando viventes para a graça.4 Por isso, 
com toda a propriedade Nossa Senho-
ra pode ser chamada a Nova Eva. 

Desde os tempos da Patrística, 
a Igreja viu na figura de Maria um 

vínculo profundo com a de Eva. 
“Como a morte entrou por meio de 
uma mulher, convinha que a vida re-
tornasse também por meio de uma 
Mulher. Uma, seduzida pelo demô-
nio através da Serpente, fez o homem 
provar a morte; a outra, instruída por 
Deus mediante o Anjo, deu à luz o Au-
tor da salvação”,5 afirma São Beda.

Dois espíritos angélicos comu-
nicam-se com duas virgens: a pri-
meira causa a expulsão do homem 
do  Paraíso Terrestre; a segunda gera 
Aquele que abrirá à humanidade as 
portas do Paraíso Celeste. Quanta cor-
respondência e quanto antagonismo 
nesses dois colóquios, que determina-
ram, cada um a seu modo, os destinos 
da humanidade!

Consideremos alguns aspectos 
desse paralelo entre a Anunciação do 
Arcanjo Gabriel à Virgem Maria o 

diálogo da Serpente com Eva no Jar-
dim do Éden.

“Ave, cheia de graça”

O relato da Anunciação feito por 
São Lucas inicia-se com a conhecida 
saudação angélica: “Ave, cheia de gra-
ça, o Senhor é contigo” (1, 28). Essas 
curtas palavras, repetidas piedosamen-
te ao longo dos séculos, tornaram-se 
inspiração de músicos e artistas, gáu-
dio dos Anjos, terror dos infernos; po-
rém, quando ouvidas pela Virgem Hu-
milíssima, foram causa de sobressalto: 
“Que elogio inaudito será este?”

A santa perturbação de Maria, que 
conferiu em seu Coração o sentido 
mais profundo daquela saudação, se 
contrapõe ao fato de Eva ter acredita-
do facilmente nas palavras enganosas 
da Serpente e não ter pedido auxílio 
ou explicações a Adão.6

O Anjo continuou: “Não temas, 
Maria, pois achaste graça diante de 
Deus” (Lc 1, 30). Aquela que não Se 
julgava digna de ser escrava da mãe 
do Messias era, em realidade, a única 
criatura que O agradara.

Duas promessas

Após a saudação, o Arcanjo Gabriel 
lhe comunicou o objeto de sua embai-
xada: “Eis que conceberás no teu ven-
tre, e darás à luz um Filho, a quem po-
rás o nome de Jesus. Será grande, será 
chamado Filho do Altíssimo, e o Se-
nhor Deus Lhe dará o trono de seu pai 
Davi; e reinará sobre a casa de Jacó 
eternamente, e o seu reino não terá 
fim” (Lc 1, 31-33). Que promessa!

Outrora, também a serpente fi-
zera uma promessa a Eva: “Os vos-
sos olhos se abrirão, e sereis como 
deuses, conhecendo o bem e o mal” 
(Gn 3, 5). 

Duas dádivas são anunciadas, am-
bas atraentíssimas. Uma, ardilosa e 
enganadora: ser como deuses. A ou-
tra, sublime, veraz e, em última aná-
lise, muito superior: gerar o próprio 
Deus! Afinal, o que significa a vaga 
proposta de ser como um deus, em 

Imaculada Conceição, por Francisco 
Antonio Vallejo - Museu de Arte, 
Santiago de Querétaro (México)

O advento de Maria restaurou 
em plenitude a missão não 

correspondida por Eva



Senso de hierarquia e  exaltação da virgindade
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comparação com a possibilidade de 
abarcar em seu claustro Aquele que 
contém em Si todo o universo?

Diante disso, diversas são as rea-
ções. A primeira Eva deslumbrou-
-se com o agradável aspecto do fru-
to da árvore (cf. Gn 3, 6) e desejou 
comê-lo, ainda que isso constituís-
se uma transgressão ao mandato di-
vino. Maria, pensando na obediência 
ao seu voto de virgindade, perguntou: 
“Como se fará isso, se não conheço 
varão?” (Lc 1, 34).

São Gabriel certamente ficou es-
tupefato perante o altíssimo grau de 
pureza – a virtude angélica – que Ma-
ria possuía.

A sombra do Paráclito

“O Espírito Santo descerá sobre 
Ti, e a virtude do Altíssimo Te cobri-
rá com a sua sombra; por isso mesmo 

o Menino que há de nascer de Ti, será 
chamado Filho de Deus” (Lc 1, 35).

Enquanto Eva procurava nas tre-
vas do pecado a luz para conhecer o 
bem e o mal, Maria, desejando ofus-
car sua pessoa, deixou-Se cobrir pela 
sombra do Divino Paráclito, atraiu a 
Si o Espírito de Deus – chamado tam-
bém de Luz Beatíssima – e hauriu 
seus sete dons.

Na Anunciação “a sagacidade da 
Serpente foi vencida pela simplicidade 
da pomba”.7 O esvoaçar desta triunfou 
sobre o rastejar daquela. Deus em for-
ma humana nasceria de Nossa Senho-
ra sem concurso de varão, para restau-
rar a harmonia do gênero humano.8

Um brilho todo divino 
refulge na criação

Como consequência do primei-
ro pecado, Deus puniu Adão amal-

partir do sublime acon-
tecimento da Anuncia-

ção, poderíamos deduzir duas 
perfeições do espírito de São 

Gabriel, a meu ver muito salien-
tes nos quadros de Fra Angélico que 

retratam a cena da Anunciação.
Em primeiro lugar, um notável 

senso de hierarquia. 
Quando São Gabriel se dirigiu a 

Nossa Senhora, Ela ainda não era a 
Mãe de Deus. Passou a sê-lo no mo-
mento em que aceitou a comunica-
ção e, em consequência, a milagro-
sa e fecunda intervenção do Espírito 
Santo. Como, por natureza, os Anjos 
são superiores aos homens, até o ins-
tante em que a Virgem pronunciou o 
“fiat”, São Gabriel estava se dirigin-
do a alguém que lhe era inferior, em-
bora A estivesse convidando para ser 
sua Rainha.

De outro lado, a mensagem tra-
zida por ele significava uma tal pre-
dileção de Deus por Nossa Senhora 

que A situava acima do paralelo com 
qualquer Anjo, por mais elevada que 
fosse a categoria deste, incluindo São 
Gabriel. Donde o singular senso de 
hierarquia que o vemos manifestar, e 
que Fra Angélico expressa de modo 
inexcedível nos seus afrescos: é o 
Anjo imbuído de um respeito profun-
do e de uma entranhada veneração 
por Nossa Senhora, como quem toma 
a superioridade de sua própria natu-
reza e a põe abaixo, por causa dessa 
grandeza da missão de Maria. Por sua 
vez, Nossa Senhora responde ao Anjo 
também inclinada e com toda a defe-
rência, porque Ela recebia a mensa-
gem de Deus e porque, como criatura 
humana, era inferior ao Anjo.

O episódio tem o perfume de um 
mundo de respeito mútuo, de superio-
ridades recíprocas, nas quais Nossa 
Senhora acaba sendo incomparavel-
mente maior do que o Anjo, indican-
do bem o senso de hierarquia incluí-
do nesse ato. E, cumpre frisá-lo, sen-

diçoando o solo: “A terra será mal-
dita na tua causa, tirarás dela o sus-
tento com trabalhos penosos todos 
os dias da tua vida. Ela te produzirá 
espinhos e abrolhos” (Gn 3, 17). Em 
Maria, a “terra bendita e sacerdotal”, 
Jesus “incendiou os espinhos e abro-
lhos. Ele habitou em seu seio e o puri-
ficou; Ele santificou o lugar das dores 
do parto e das maldições”.9

“Fiat mihi secundum verbum 
tuum”: com essa resposta ao anún-
cio do Arcanjo, a divindade procura-
da por Eva na desobediência passou a 
habitar em Maria pela submissão. Se 
no Paraíso Terrestre o homem quis ser 
deus por orgulho, desde toda a eterni-
dade Deus quis fazer-Se Homem por 
ser a Humildade em essência.

“Ora, foi a Virgem Maria, com sua 
disponibilidade e obediência, quem 
introduziu no cerne da obra divina 

A Serpente foi pisada e esmagada 
de modo avassalador nesse 
sublime mistério da Fé cristã
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so de hierarquia e de disciplina opos-
to ao non serviam de Satanás. 

A esse alto senso de hierarquia 
podemos acrescentar outro aspecto: 
uma como que castidade celestial. Ao 
se dirigir à Virgem das virgens para 
anunciar que Ela será Mãe sem dei-
xar de ser virgem, São Gabriel faz 
uma esplendorosa exaltação da vir-
gindade, além de revelar uma espé-
cie de obra-prima de pureza realizada 
por Deus: diante desse fato tão imen-
so da Encarnação, Nosso Senhor re-
solveu violar todas as regras da natu-
reza para salvar a virgindade perfei-
ta de Nossa Senhora, e conferiu uma 
nova glória ao gênero humano, fa-
zendo d’Ela a Esposa do Divino Es-
pírito Santo e Mãe de um Filho gera-
do milagrosamente, sem concurso de 
homem.

São Gabriel estava, assim, incum-
bido de trazer à terra a mensagem que 
é uma das maiores glorificações da 
castidade já conhecidas na História. 

Não será difícil compreender, por-
tanto, a ligação toda especial com a 
virtude da pureza que esse Arcanjo 
deveria ter.

Senso de hierarquia, de disciplina, 
humildade, vinculação com a pure-
za e a virgindade, virtudes do embai-
xador divino, contrárias ao orgulho e 
à “sensualidade” do demônio, inimi-
go irreconciliável de Deus e de Nossa 
Senhora. A velha Serpente foi pisa-
da e esmagada de modo avassalador 
nesse sublime mistério da Fé cristã. E 
se Fra Angélico acrescentasse na sua 
pintura o detalhe da cabeça do demô-
nio sob os pés de São Gabriel, re-
trataria um fato profunda-
mente real. ²

CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. O Arcanjo da 
Anunciação. In: Dr. Plinio. 
São Paulo. Ano VI. N.60.  
(mar., 2003), p.18-19

a criatura cume e modelo arquetípi-
co de tudo quanto existe, da qual tudo 
deflui”.10 A partir do santo colóquio 
de Nossa Senhora com São Gabriel, 
“a Criação passou a transluzir com 
um brilho todo divino, pelos méritos 
de Maria Santíssima”.11

O “fiat” de Maria determinou o 
definitivo esmagamento da antiga 
Serpente, bem como de suas frustras 

tentativas de vitória. Cumpria-se as-
sim a profecia: “Porei inimizades en-
tre ti e a Mulher, entre a tua posteri-
dade e a posteridade d’Ela. Ela te pi-
sará a cabeça e tu armarás traições ao 
seu calcanhar” (Gn 3, 15).

Adaptando a metáfora de São To-
más empregada no início deste arti-
go, se a criação fosse uma composi-
ção musical diríamos que o diálogo 

de Eva significou uma dissonância, 
resolvida no harmonioso acorde da 
Anunciação. 

Se omitimos esse maravilhoso 
fato, a história passada, e até a futura, 
se parece com linhas tortas, nas quais 
Deus escreve; mas, quando o consi-
deramos, vemos a harmoniosa e re-
tilínea homenagem prestada ao Cria-
dor e Redentor através da criação. ²

“Anunciação”, por Fra Angélico -  
Museu do Prado, Madri 



Elizabete Fátima Talarico Astorino
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O prêmio dos que têm fé
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luzes Da interCessão De Dona luCilia

Tudo quanto conquistamos com sacrifício reveste-se para nós de 
um valor maior do que se houvesse sido fácil…  
Os fatos narrados a seguir mostram como, mesmo em face  
dos problemas mais perturbadores, jamais devemos deixar de 
recorrer a nossos intercessores celestes.

rutificai e multiplicai-vos, 
enchei a terra” (Gn 1, 28), 
preceituou o Senhor a nos-
sos primeiros pais, certifi-

cando o quanto a geração da prole é 
o principal objetivo da instituição do 
matrimônio. Por esse motivo, bem po-
demos imaginar quão duro é para um 
casal temente a Deus ver-se priva-
do da bela dádiva de uma descendên-
cia, como ocorreu com Da. Maria Iza-
bel Silva da Costa Cézar, residente em 
Cuiabá (MT).

Um pedido aparentemente 
não atendido

Sendo a caçula de uma família de 
mais quatro irmãs, todas casadas e com 
filhos, havia algum tempo Da. Maria 
Izabel via frustrarem-se uma após ou-
tra todas as esperanças de conceber seu 
primeiro filho. Decidiu, então, consul-
tar um especialista, o qual solicitou vá-
rios exames a fim de detectar o motivo 
de tal incapacidade. Passaram-se três 
longos anos de tratamento e, sobretudo, 
de promessas, pedidos a Nossa Senho-
ra, orações e Missas por essa intenção, 
sem nenhum resultado. 

Certo dia, porém, uma nova luz 
brilhou em sua vida: ouviu falar dos 
inúmeros favores obtidos por inter-

cessão de Dona Lucilia, e da for-
ma bondosa com a qual esta senhora 
atendia a todos os que, com humilda-
de e confiança, recorriam a ela. Sen-
tiu então em seu interior o impulso de 
pedir também seu auxílio para obter 
a tão almejada graça. Afinal, se ela 
já havia ajudado a tantos outros, não 
deixaria de atendê-la.

Iniciou, assim, uma verdadeira 
maratona de orações a Dona Lucilia. 
Tal era a confiança em sua bondade 
que Da. Maria Izabel prometeu inte-
riormente à sua nova protetora que, 
ao engravidar, lhe prestaria uma ho-
menagem, dando a seu filho o nome 
de Plinio.

Passaram-se os dias em orações, 
acompanhadas de muitas lágrimas, 
principalmente quando o decorrer 
dos meses parecia lhe evidenciar que 
suas preces não seriam atendidas.

Graça condicionada a um 
passo na vida espiritual

Nessa angustiosa expectativa, 
Da. Maria Izabel sentiu durante a 
ação de graças em uma Missa como 
se alguém lhe sugerisse fazer uma 
oferenda a Deus antes de ver atendi-
do o seu pedido. Prometeu então que, 
se engravidasse logo, distribuiria ces-

tas básicas a pessoas carentes. No en-
tanto, transcorreu mais um mês sem 
lhe ser concedida a desejada dádiva.

Percebendo não ser aquela a me-
lhor oferta, mudou a promessa: em 
vez de dar as cestas básicas, rezaria 
alguns Rosários em favor do espera-
do filho. Outro mês se passou e ela 
não foi atendida.

Suspeitando de que não estives-
se fazendo o oferecimento certo, pe-
diu ajuda ao seu Anjo da Guarda. E foi 
bem orientada, pois prometeu a Deus 
que, se engravidasse naquele mês, 
nunca mais vestiria roupas que ferem 
a virtude da santa modéstia. Deta-
lhe expressivo: nesse mesmo instante, 
uma forte emoção encheu seu coração, 
a ponto de ela não conseguir conter as 
lágrimas, dando-lhe a certeza de que, 
por fim, encontrara a oferta adequada.

No fim daquele mês, fizeram-se 
sentir os sinais da concepção, e pouco 
depois ela obteve a confirmação de 
que, finalmente, Deus havia atendi-
do sua prece por intercessão de Dona 
Lucilia!

Graças a esta bondosa senhora, 
Da. Maria Izabel teve um filho e, so-
bretudo, pôde oferecer a Deus um 
presente que realmente Lhe agradas-
se e que mudaria sua vida.
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Nesse fato comprovamos, mais 
uma vez, como a bondade de Dona 
Lucilia se estende a todos os casos, 
mas com frequência orienta de forma 
maternal o beneficiado a dar um pas-
so na vida espiritual. Como verdadei-
ro reflexo da generosidade de Maria 
Santíssima, ela não só atende os pe-
didos, como ajuda a obter da Divina 
Providência as graças que muitas ve-
zes não sabemos pedir.

“Temendo por sua alma, o 
recomendei a Dona Lucilia”

R.E.P.M., residente em Mairiporã 
(SP), passava por uma angústia seme-
lhante à acima relatada, mas por uma 
razão diversa. Desde o nascimento, 
seu filho morava somente com a mãe, 
sujeito a uma vida instável, tanto em 
matéria de princípios quanto emo-
cionalmente; ademais, ainda não ha-
via sido batizado. Entretanto, quando 
a criança contava seis anos de idade, 
a mãe decidiu entregá-la aos cuida-
dos paternos. “Providenciei logo que 
o menino recebesse o Sacramento do 
Batismo e ensinei-lhe as primeiras 
orações, as quais ele aprendeu com 
muito empenho”, narra o pai.

Quando, porém, essas graças co-
meçavam a dar promissores frutos, 
elas foram interrompidas por mais 
uma separação: “Nosso convívio du-
rou apenas dez meses pois, ao ver o fi-
lho progredindo na Religião Católica 
e principalmente na devoção a Nos-
sa Senhora, sua mãe teve um súbito 
acesso de cólera e levou-o novamen-
te para junto de si”. Desta vez, o meni-
no foi levado para outro estado, sem o 
consentimento do pai, que o confiou à 
proteção do Céu: “Ignorando onde ele 
estava e temendo por sua alma, reco-
mendei-o a Dona Lucilia, a qual, des-
de que a viu pela primeira vez através 
de seu quadrinho, ele tomou por mãe”.

A aflição aumenta

Passados dois meses sem notícias, 
certo dia recebeu uma ligação da mãe 
do menino, exigindo, com uma inex-

plicável fúria, que comprasse logo 
uma passagem para levar de volta o fi-
lho; caso contrário, ela o abandonaria. 
“Imediatamente procurei providen-
ciar tudo”, prossegue o dedicado pai, 
“mas do lugar onde estavam só havia 
voo com conexão. Comprar uma pas-
sagem tão intempestivamente seria de 
alto custo, e os voos estavam lotados”.

Dona Lucilia, entretanto, já estava 
ajeitando tudo antes mesmo de ele o 
perceber. Pesquisando entre diversas 
companhias aéreas, encontrou um 
preço bem acessível e com o tempo 
de conexão ideal.

R.E.P.M continua seu relato: 
“Quando ele finalmente retornou a 

meus cuidados, fiz o quanto antes o 
pedido de guarda, para que meu filho 
não estivesse à mercê de mais desas-
trosas intempéries emocionais, tão 
prejudiciais para a sua formação. A 
audiência ficou marcada para dali a 
dez meses e, para garantir que a mãe 
não o levasse novamente antes disso, 
consegui a guarda provisória”.

Assim, foi-lhe garantido legal-
mente cuidar da educação moral e es-
piritual do menino naquele período. 
Após frequentar as aulas de catecis-
mo numa das casas dos Arautos do 
Evangelho, ele pôde receber pela pri-
meira vez a Nosso Senhor no Sacra-
mento da Eucaristia. Cada dia mais 
crescia em devoção a Dona Lucilia e 
lhe pedia a graça de não mais voltar à 
situação anterior.

“Chegado o dia da audiência”, 
prossegue a narração, “a advogada 
me comunicou que duraria apenas 
uns vinte minutos, pois se tratava de 
uma conciliação. Caso a mãe concor-
dasse em ceder-me a guarda do me-
nino, o problema estaria resolvido. 
Isto, porém, era praticamente impos-
sível pois, apesar de todas as provas 
em meu favor, ela alegava que o fi-
lho havia sido ‘tirado’ dela num mo-
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Da. Maria Izabel Silva da Costa Cézar com seu esposo e seus filhos

No fim daquele 
mês, fizeram-se 
sentir os sinais da 
concepção: Deus 
havia atendido sua 
prece por intercessão 
de Dona Lucilia! 
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mento de fragilidade, e 
deixava patente que não 
aceitava a formação re-
ligiosa que o filho esta-
va recebendo. Caso não 
concordasse, o juiz da-
ria prosseguimento ao 
processo, com adição de 
provas, depoimento de 
testemunhas, visitas de 
assistente social e todo o 
necessário”.

A intervenção de Dona 
Lucilia se faz sentir

O encontro, que em 
tese duraria apenas vinte 
minutos, estendeu-se por 
duas horas… Irredutível, 
a mãe não concordava 
em ceder a guarda. O mediador tenta-
va com paciência convencê-la do con-
trário, para surpresa do pai, o qual sa-
bia que dificilmente a lei tira um filho 
de sua mãe, ainda que ele viva num 
ambiente danoso à sua formação. 

Deu-se por fim um inesperado 
desfecho, conforme narra R.E.P.M.: 
“Depois de muitas negativas, ao ou-
vir o mediador dizer que o proces-
so seguiria com instrução de provas 
e demais diligências, a mãe logo mu-
dou o discurso, alegando que, como 
eu era um bom pai, seria melhor para 
o filho ficar comigo”.

R.E.P.M. não tem dúvida de ha-
ver entrado uma ação muito forte de 
Dona Lucilia, que foi desde o início 
abrindo os campos para lhe obter tal 
graça. Como mãe, ela sabia bem quão 
grande era o tormento pelo qual pas-
sava e, receando que o pequeno aden-
trasse pelo mau caminho que o mun-
do oferece, certamente suplicou o au-
xílio do Sagrado Coração de Jesus. 

Uma operação no cérebro, 
superada com ânimo e serenidade

A maternal intercessão de Dona 
Lucilia fez-se sentir também no Peru, 
conforme relata Da. Solange Calero 
Chávez. 

Conta ela que, certo dia, sua irmã 
Da. Yicetth Aissa Calero Chávez pe-
diu-lhe para acompanhá-la até uma clí-
nica médica, pois sentia muita dor de 
cabeça e náusea. Notando-a realmente 
abatida, de imediato Da. Solange con-
fiou o caso a Dona Lucilia. O médico 
a examinou e pediu uma tomografia, a 
fim de descobrir a causa daquele mal. 

No dia seguinte, porém, os gân-
glios de Da. Yicetth se inflama-
ram, aumentando suas dores. Ela 
não conseguia sequer tomar água, 
nem podia se deitar. Ao saber desse 
agravamento, Da. Solange pôs-se a 
rezar com mais empenho e insistên-
cia a Dona Lucilia, rogando-lhe que 
protegesse sua irmã. 

Na data marcada, fo-
ram ambas ao laborató-
rio pegar o resultado da 
tomografia e tiveram 
uma notícia muito pre-
ocupante: o laudo indi-
cava haver um tumor 
no cérebro, próximo à 
zona ocular. Contudo, já 
na consulta com o espe-
cialista Dona Lucilia fez 
notar sua maternal in-
tervenção, pois ele dis-
se que tudo indicava tra-
tar-se de um tumor be-
nigno e que seria possí-
vel realizar uma cirurgia 
por via nasal, de manei-
ra a evitar a lesão de al-
gum nervo. Após novos 

exames, o médico confirmou que de 
fato não havia sinal de malignidade 
e comentou com Da. Yicetth: “A se-
nhora tem um Anjo que a custodia!”

Restava-lhe, porém, passar por 
uma cirurgia, a fim de extrair a ne-
oplasia. A intervenção durou quatro 
horas, durante as quais Da. Solange 
pedia com confiança a Dona Lucilia 
que amparasse sua irmã. Terminado 
o procedimento, o médico explicou 
à família que a operação tinha sido 
complicada, pois, mal havia ele atin-
gido o ponto onde estava o tumor, 
este arrebentou, tornando necessário 
remover com sumo cuidado o ma-
terial, sem tocar em nenhum nervo. 
“Mais um dia de espera teria sido fa-
tal”, concluiu ele.

Outras complicações ainda aguar-
davam Da. Yicetth durante a con-
valescença, mas todas foram venci-
das com serenidade e ânimo, graças 
à ajuda de Dona Lucilia. Ela se recu-
perou inteiramente e deixou o hospi-
tal sem nenhuma sequela.

Detecção de um câncer linfático

Jaison Jeferson Küster, membro 
dos Arautos do Evangelho, também 
nos narra quão grande é sua gratidão 
a Dona Lucilia, principalmente após 

Ela se recuperou 
inteiramente, e até 
as complicações 
surgidas durante 
a convalescença 
foram vencidas com 
serenidade e ânimo

Da. Solange Calero Chávez (à direita) com sua irmã,  
Da. Yicetth Aissa Calero Chávez 
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ter sido objeto de sua intercessão jun-
to a Deus.

Conta ele que, há certo tempo, fo-
ra-lhe diagnosticado um câncer linfá-
tico no estágio mais avançado. O nú-
mero de tumores era espantoso: quin-
ze, todos malignos e já no último es-
tágio. Os hematologistas calcularam 
doze seções de quimioterapia e mais 
quinze de radioterapia, para tentar 
salvar a vida do paciente. 

Consciente do grave estado de saú-
de em que se encontrava, o Sr.  Jaison 
resolveu recorrer a Dona Lucilia. Já 
no início do tratamento, dirigiu-se à 
sua sepultura no Cemitério da Con-
solação, situado em São Paulo. Após 
um momento de abençoada e recon-
fortante oração, ocorreu-lhe colher 
algumas rosas que ornavam o túmulo 
para, com suas pétalas, fazer um chá, 
como um peculiar método de confiar 
sua cura àquela que considera, a justo 
título, como mãe espiritual.

Um “remédio” diferente

Bem sabia o Sr. Jaison que não po-
dia encontrar num simples chá de pé-
talas de rosas os elementos medici-
nais para a cura de qualquer doença, 
muito menos de quinze tumores can-
cerosos no mais avançado estágio. 
No entanto, tinha fé de que, por aque-

le singelo gesto praticado à maneira 
de uma novena – pois o tomou duran-
te nove dias –, obteria de Deus, pela 
intercessão de Dona Lucilia, a tão al-
mejada cura.

Depois do primeiro ciclo de qui-
mioterapia, o hematologista respon-
sável pelo caso pediu-lhe para fazer 
novo exame PET CT SCAN, a fim de 
avaliar os efeitos do tratamento. Ao 
analisar os resultados, o médico não 
podia acreditar: em apenas dois me-
ses de tratamento, o Sr. Jaison estava 
completamente curado de quinze tu-
mores malignos!

*     *     *
Por vezes Deus nos envia deter-

minadas provas, doenças e adver-
sidades para nos ensinar a olhar 
para o Céu, pedir a ajuda dos bem-
-aventurados que lá gozam da visão 
 beatífica e esperar o auxílio que, se-
gundo seus sapienciais desígnios, 
até nós descerá.

Assim, tendo tomado conheci-
mento desses miraculosos favores 
que Dona Lucilia com tanta bondade 
vem obtendo para os que recorrem a 
ela, tenhamos também nós a certeza 
de que, por mais insolúvel que possa 
parecer nossa situação, com sua aju-
da chegaremos ao porto seguro da 
salvação. ²
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O médico não 
podia acreditar: em 
apenas dois meses 
de tratamento, o 
Sr. Jaison estava 
curado de quinze 
tumores malignos!

Sr. Jaison Jeferson Küster,  
junto a um quadro de Dona Lucilia

Uma biografia de Dona Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira, 
escrita por Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, e editada pela Libreria Editrice Vaticana.

Preço: 15€ (portes de envio incluídos)

Pedidos pela internet: pedidos@custodiosdemaria.pt ou pelo telefone 212338950

Dona Lucilia



40      Flashes de Fátima · Março 2022

Fo
to

s:
 J

os
é 

C
al

i /
 Is

m
ae

l F
ue

nt
ea

lb
a

Nicarágua – Mais um Oratório Maria Rainha dos Corações passou a circular no território da Paróquia São Pedro, 
Diocese de Juigalpa, unindo-se aos quinze que já percorrem a região. O oratório foi abençoado em uma Missa 
presidida por Mons. Carlos Adán, pároco de São Pedro e vigário-geral da diocese.

Paraguai – Concorridos concertos em honra ao Menino Jesus foram realizados em diversas igrejas do país, 
entre as quais o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Luque (foto 1), o Vicariato Castrense (foto 2) e a 
Paróquia do Imaculado Coração de Maria, em Encarnación. Também no período natalino, uma imagem do Deus 
Infante percorreu os leitos do Instituto de Previdência Social (foto 3) e foram distribuídos presentes para crianças 
enfermas no Hospital de Clínicas (foto 4) e no mesmo Instituto de Previdência Social (foto 5).
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Guatemala – No dia de Reis, missionários arautos distribuíram mais de mil presentes às crianças da Aldea Puerta 
Negra (direita) e Residenciales San José, na periferia de San José Pinula. Uma semana depois, mais quatrocentos 
itens, entre brinquedos, roupas, alimentos e materiais escolares, foram entregues na Aldea El Platanar (esquerda).

Portugal – Para comemorar o nascimento do Deus feito Homem, os Arautos organizaram Missas e concertos em
todo o país. Além das cerimónias em Bragança e Guimarães noticiadas na edição de fevereiro, houve Celebrações
Eucarísticas na Basílica do Sameiro (Braga), presidida pelo Cónego José Paulo Abreu (fotos 1 e 2); na Igreja da
Trindade (Porto), presidida pelo Bispo Diocesano, D. Manuel Linda (fotos 3 e 4); e na Paróquia de São João de Brito
(Lisboa), presidida pelo Conselheiro da Nunciatura Apostólica, Mons. Gian Luca Perici (foto 5).

321

4 5



42      Flashes de Fátima · Março 2022

Bragança Paulista (SP) – Convidadas pelo pároco da Igreja de Santa Luzia, situada no bairro de mesmo nome, 
um conjunto musical composto por membros do setor feminino dos Arautos do Evangelho realizou um concerto 

em honra ao Menino Jesus, marcando intensamente os presentes com as graças natalinas.
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Vitória – No dia 1º de janeiro de 2022, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, celebrou-se a devoção dos 
primeiros sábados na catedral metropolitana. A Missa foi presidida por Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo 

Emérito de Mariana. Concelebraram o pároco da catedral, Pe. Renato Criste Covre, e o Pe. Cristian Bitencourt, EP.
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Piraquara (PR) – As irmãs do setor feminino dos Arautos do Evangelho realizaram um concerto natalino no 
Centro Educativo Passionista Maria José, levando a imagem do Menino Jesus. No fim da apresentação, houve 

distribuição de doces para as crianças.
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Espanha – Cerca de setenta fiéis se consagraram a Jesus pelas mãos de Maria na Paróquia Santa María de 
Gracia, em Barcelona (fotos 5 e 6); e mais de cem pessoas fizeram a mesma consagração na Basílica da Imaculada 

Conceição, em Madri (fotos 1 a 4).

Espanha – Membros e cooperadores dos Arautos realizaram apresentações musicais em honra ao Divino Infante 
na Paróquia Santo Antônio Maria Claret, em Cartagena (esquerda); na Basílica-Santuário do Sagrado Coração de 

Jesus, em Gijón (centro); na Basílica de São Genésio, em Madri (direita); e em muitas outras igrejas de todo o país.
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Sacerdote vietnamita é 
assassinado no confessionário

Causou profunda consternação o 
brutal assassinato do sacerdote domi-
nicano de quarenta e um anos, Pe. Jo-
seph Tran Ngoc Thanh, na localida-
de montanhosa de Dak Mot, Dioce-
se de Kon Tum, no Vietnã, antes da 
Missa vespertina do dia 29 de janeiro. 
Ele foi esfaqueado na igreja local en-
quanto atendia um fiel em Confissão.

“Esta é a morte mais grave de um 
sacerdote desde o final da guerra”, 
declarou a Ordem dos Pregadores em 
um comunicado. O Vietnã está na lis-
ta dos vinte países mais inseguros do 
mundo para os cristãos.

 entoam cações natalinas, o séquito 
dos Reis segue até a praça central de 
cada cidade, onde se encontra o pre-
sépio com a Sagrada Família. Ali os 
Magos prestam homenagem a Jesus 
Menino, seguidos por famílias intei-
ras que Lhe fazem reverência. Em al-
gumas localidades, formam-se qua-
tro cortejos, encabeçados pela Sagra-
da Família ou por um dos Reis Ma-
gos. Partindo de paróquias diferentes, 
todos convergem na praça onde está o 
presépio.

Durante a procissão, há uma ence-
nação feita por grupos de crianças ves-
tidas de Anjos ou demônios, represen-
tando a luta do bem contra o mal.

Multiplica-se a recitação 
pública do Rosário na França

A França reza, assim se chama um 
movimento levado a cabo por leigos 
católicos, que visa promover e multi-
plicar a recitação do Rosário em es-
paços públicos dessa nação europeia. 

A iniciativa, que nasceu na Áus-
tria em novembro de 2021 e rapida-
mente se espalhou por outros países, 
consiste em rezar o Terço, sozinho ou 
em grupo, diante de um calvário, cru-
zeiro ou imagem conservados em lu-
gar público, de preferência às dezoito 
horas das quartas-feiras. Até o início 
de fevereiro, mais de dois mil e tre-
zentos Terços já haviam sido recita-
dos na França.

Segundo informam os organi-
zadores, essa iniciativa surgiu para 
“confiar nosso país, que atualmen-
te atravessa uma das crises sociais 
mais graves de sua história, à prote-
ção da Santíssima Virgem, e implo-
rar que Ela venha em auxílio de seus 
habitantes”. 

Venda de livros religiosos 
cresce no Brasil

Durante a pandemia de COVID-19, 
os brasileiros parecem ter redescober-
to o hábito da leitura… Assim indi-
cam os dados divulgados pelo Sindi-
cato Nacional dos Editores de Livros, 

que mostram um aumento de 29,3% 
na venda de livros no país em 2021. Ao 
todo, foram comercializados mais de 
cinquenta e cinco milhões de livros ao 
longo desse ano.

Segundo afirmou o presidente do 
sindicato, Dante Cid, os livros re-
ligiosos estão entre os que tiveram 
vendas acima da média dos demais 
gêneros de leitura.
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Polônia celebra a Epifania com 
o cortejo dos Reis Magos

No dia 6 de janeiro, festa da Epi-
fania, foi realizado o cortejo dos Reis 
Magos em 668 localidades da Polônia, 
desde grandes cidades, como Varsó-
via e Cracóvia, até pequenas povoa-
ções. Essa tradição católica de origem 
espanhola iniciou-se no país eslavo em 
2009, quando a Fundação do Cortejo 
dos Três Reis organizou uma modesta 
procissão pelas ruas da capital.

Precedido por uma estrela e acom-
panhado por numerosos fiéis que 
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Grave sacrilégio contra a 
Sagrada Eucaristia em Paris

Em meados de janeiro, o Pe. Si-
mon Fornier de Violet, vigário da Pa-
róquia do Espírito Santo, em Paris, 
denunciou a profanação do Santís-
simo Sacramento ocorrida diante de 
seus olhos, numa Missa dominical.

Narrou o sacerdote que, durante a 
distribuição da Comunhão, um ho-
mem estendeu a mão para receber a 
Sagrada Hóstia, mas, em vez de levá-
-la à boca, levantou a partícula até a 
altura de seu rosto e a esmagou, des-
fazendo-a em pedacinhos, antes de 
jogá-la ao chão. “O ato foi, portan-
to, pensado, premeditado. Tinha as 
mãos um pouco inchadas, com al-
gumas feridas, como as pessoas que 
consomem álcool ou droga em exces-
so. Estava, porém, plenamente cons-
ciente”, afirmou o Pe. Fornier. 

Tendo recolhido o que pôde das 
partículas, o sacerdote decidiu levar a 
Hóstia na procissão de saída da Mis-
sa. Dias depois, foi celebrada na pa-
róquia uma Eucaristia em reparação 
pela ofensa feita a Deus. Recordou o 
Pe. Fornier que profanar o Corpo de 
Cristo é o sacrilégio mais grave que 
se pode cometer, pois “o Corpo de 
Cristo é o tesouro da Igreja”.
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Imagem de Nossa Senhora 
resiste a incêndio no Colorado

No final do ano passado, o Estado 
do Colorado, nos Estados Unidos, foi 
assolado por terríveis incêndios flo-
restais que devastaram mais de um 
milhar de casas, obrigando cerca de 
trinta e cinco mil pessoas a abando-
narem suas residências. A tragédia 
chegou a ser considerada a pior desse 
gênero ocorrida no estado.

Em meio a esse cenário desolador, 
a Arquidiocese de Denver comparti-
lhou nas redes sociais a foto de uma 
imagem de Nossa Senhora das Gra-
ças, na cidade de Louisville, que re-
sistiu de pé entre os restos de edifi-
cações devoradas pelo fogo. O fato 
pode ser considerado um belo sinal 
da onipotente intercessão d’Aquela 
que é a Consoladora dos Aflitos e a 
Mãe da Divina Graça.

Abençoada imagem  
do “Santo Niño de Atocha”

No dia de Natal, festa patronal do 
Santuário de Plateros, no México, foi 
abençoada a monumental imagem 
do Santo Niño de Atocha, de 7,1 me-
tros de altura, levantada no Cerro de 
la Santa Cruz, município de Fresnillo. 
A bênção ocorreu após a Celebração 
Eucarística presidida no santuário 
por Dom Sigifredo Noriega Barceló, 
Bispo de Zacatecas, após a qual o pre-
lado e o prefeito da cidade se dirigi-

ram até o alto do cerro, onde aguarda-
vam numerosos fiéis.

O local abrigou anteriormente a 
casa de máquinas das minas explora-
das na região e, na década de 1970, ali 
foi erigida uma capela ao Santo Niño 
de Atocha. Desde então, os habitantes 
das redondezas passaram a recorrer 
ao Divino Infante implorando a sal-
vação de muitos operários que fica-
vam presos nas minas. 

ja. Contudo, entre os objetos vandali-
zados está a urna na qual ela é expos-
ta, que foi destruída e jogada ao chão.

Ano Jubilar em honra a  
São João Diego Cuauhtlatoatzin

O Arcebispo da Cidade do México 
e Cardeal Primaz do país, Dom Carlos 
Aguiar Retes, decretou um Ano Jubi-
lar em honra a São João Diego, viden-
te e mensageiro de Nossa Senhora de 
Guadalupe, pelos vinte anos de sua ca-
nonização e quatrocentos e noventa 
anos das aparições da Santíssima Vir-
gem. O anúncio foi feito no dia 9 de de-
zembro do ano passado, festa do Santo, 
e o especial período de graça se esten-
derá até a mesma data deste ano.

Com as devidas disposições e con-
dições, os fiéis que acorrerem à Pa-
róquia de Santa Maria de Guadalu-
pe em determinados dias poderão lu-
crar indulgência plenária para si ou 
para os fiéis defuntos. Também pode-
rão lucrar indulgência parcial aque-
les que realizem obras de piedade ou 
de caridade organizadas pela mesma 
paróquia.

Vale recordar as condições esta-
belecidas pela Santa Igreja para a ob-
tenção das indulgências: Confissão 
sacramental, Comunhão Eucarísti-
ca e oração nas intenções do Sumo 
Pontífice. Requer-se, ademais, a re-
jeição a todo apego ao pecado, ain-
da que venial.
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Santuário profanado 
na Costa Rica

Em continuidade com a atual se-
guidilha mundial de vandalismo reli-
gioso, no dia seguinte à festa do San-
to Cristo de Esquipulas, comemora-
da em 15 de janeiro, um desconheci-
do invadiu seu santuário nacional em 
Santa Cruz, na Costa Rica, com o in-
tuito de roubar o dinheiro da coleta.

Apesar dos danos causados ao tem-
plo, a imagem do Santo Cristo de Es-
quipulas não sofreu avarias, por ficar 
guardada em lugar seguro após o tér-
mino das atividades religiosas na igre-
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Uma deliciosa sopa…  
de pedra!

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

A cena é pitoresca: numa praça, seis soldados famintos sentados 
ao redor de uma panela que fumega. Todos os passantes querem 
participar de algum modo do misterioso jantar.

erminada a guerra, alguns 
soldados voltam às suas 
respectivas casas, não de 
avião nem à cavalo, mas a 

pé. Pelo menos a caminhada não se dá 
a sós… Seis valentes militares italia-
nos rumam juntos ao seu povoado de 
origem, chamado Castelmezzano. Es-
tes são os seus nomes: Luigi, Corrado, 
Donato, Ettore, Rinaldo e Giacomo.

O percurso é longo e, consequen-
temente, cansativo. Mesmo assim, o 
trato entre eles é de muita amizade, o 
que ameniza os sofrimentos do pós-
-guerra e do trajeto. 

À noite eles procuram uma hospe-
dagem onde se abrigar por caridade. 
Se não a encontram, restam-lhes duas 
alternativas: continuar andando ma-
drugada adentro ou dormir ao relento 
em qualquer canto selvagem. 

Contudo, não é esse o único de-
safio diário: a comida também es-
casseia. Almas pródigas concedem, 
às vezes, provisões para alguns dias, 
mas, quando elas acabam, veem-se 
obrigados a pedir novas doações. E, 
infelizmente, nem todas as pessoas 
são generosas… 

No momento, passam por uma si-
tuação apertada. Os alimentos, parcos 
há vários dias, estão quase findando. 

Decidem, então, se espalhar pelas ruas 
da cidade que atravessam, a fim de re-
correr à liberalidade dos habitantes.

Luigi vai a uma padaria:
— Somos soldados que retornam 

da guerra. Há semanas estamos via-
jando e ainda nos falta percorrer um 
longo caminho até chegarmos às nos-
sas casas. Queríamos pedir ao senhor 
um pouco de pão, que nos revigore as 
forças.

O comerciante não vê o pedido 
com bons olhos e responde:

— Todos nos encontramos em di-
ficuldade. Não está nada fácil ob-
ter trigo. Por isso, é-me impossível 
doar… Sinto muito, mas daqui não 
sairá pão para vocês.

Nem dá para insistir. Percebe-
-se que o padeiro não quer saber de 
favores.

Corrado tenta obter carne em um 
açougue, mas o proprietário se des-
culpa:

— A carne está muito cara! A 
peste ocasionada pelos conflitos 
contagiou até os animais! Os que so-
braram com saúde são poucos e seu 
preço triplicou! Não tenho meios de 
dar de graça o que adquiro com tan-
to custo.

Donato, por sua vez, dirige-se a 
uma feira. A verdureira tem sua ten-
da bem abastecida. “Certamente aqui 
conseguirei uma farta doação”, ima-
gina ele. Mas, ao ser feito o pedido, a 
mulher replica:

— De jeito nenhum! De meu co-
mércio depende a família inteira: 
pai, mãe, esposo, filhos, irmãos, so-
brinhos, tios, primos… Não posso! 
Tentem com outra pessoa!

Ettore põe-se a caminho do mer-
cado da cidade, com esperanças de 
arranjar belas frutas. Só encontra, 

“Filha, o que você está fazendo?! 
Está ficando louca!?”
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porém, algumas feias e 
quase podres. 

“Quem tem fome ser-
ve-se até disso…”, reflete 
consigo, “Mas será que não 
há escondidas outras me-
lhores?” Busca o dono do 
estabelecimento para saber 
a verdade e eis o que ouve:

— Tenho frutas boas, 
sim. Entretanto, elas fi-
cam guardadas à parte, 
para quem puder pagar 
mais. 

Ettore zanga-se com a 
insensibilidade daquele 
homem egoísta e externa 
sua inconformidade:

— Fique você com es-
sas frutas podres!

E se retira.
Rinaldo, fanático por 

doces, dirige-se a uma 
confeitaria para implorar 
sobremesas. “Decerto”, 
imagina com otimismo, 
“adocicarão a amargura 
das nossas batalhas”. En-
trando, saúda a jovem que 
atende no balcão e pede-lhe como 
presente algumas guloseimas.

— Sim, posso lhe dar! – responde 
ela com alegria. 

Mas os pais da moça, proprietá-
rios da loja, de imediato a reprimem:

— Filha, o que você está fazen-
do!? Está ficando louca?! – esbrave-
ja o pai.

— Jamais! Esses doces não po-
dem ser doados! Devolva-os já nas 
prateleiras! – vocifera a mãe.

Entristecida, a adolescente diri-
ge ao soldado um olhar entediado e 
obedece sem resistências…

Um pouco mais tarde, os ami-
gos se reúnem na praça. Todos es-
tão de mãos vazias e morrendo de 
fome! Giacomo é o último a chegar. 
Parece especialmente insatisfeito e 
contrariado.

— Vocês também não consegui-
ram nada?!

— Infelizmente, não… – replicam 
em uníssono.

Então Giacomo prossegue:
— Não é possível! Todo mundo 

só pensa em si… Querem saber de 
uma coisa? Não vamos ficar sem co-
mida. Façamos uma deliciosa sopa!

— Sopa de quê? – perguntam – 
Não temos sequer um grão de arroz 
para pôr na panela.

— Temos água, lenha, fogo e… 
pedra!

— Pedra?!
— Sim! Vamos fazer sopa de pe-

dra. Comecemos já!
Seu dom para o comando força 

todos à obediência, muito embora 
não compreendam em que vai con-
sistir tão “delicioso” jantar.

Cai a tarde. Finda sua jornada, 
camponeses e comerciantes retornam 
aos respectivos lares. A praça onde 
Giacomo e seus companheiros se en-

contram é passagem qua-
se obrigatória para todos, 
e ninguém  deixa de repa-
rar na pitoresca cena: seis 
soldados famintos ao redor 
de uma panela de água que 
fumega.

O padeiro, o açouguei-
ro, a verdureira, os donos 
do mercado e da confeitaria 
passam também por aquele 
local. Intrigados, como os 
demais transeuntes, apro-
ximam-se e perguntam:

— O que estão 
cozinhando?

— Sopa de pedra – res-
ponde um dos soldados.

— De pedra?! Vai dar 
certo isso?

— Quer dizer… faltam 
alguns ingredientes.

Tomados de curiosida-
de, os comerciantes per-
guntam:

— Quais ingredientes?
Cada qual recebe uma 

resposta adequada à sua 
posição. Ao padeiro, é dito 

que uma deliciosa sopa deve ir sem-
pre acompanhada de bom pão; com 
o açougueiro, frisa-se a ausência de 
carne; à verdureira, faz-se notar que 
todo guiso de categoria comporta le-
gumes escolhidos. Ao dono do mer-
cado e aos pais da moça, pede-se al-
gumas frutas e doces para sobremesa. 

Todos correm de imediato aos 
seus comércios e trazem do bom e 
do melhor para enriquecer o miste-
rioso jantar. E o fazem com tal abun-
dância que o guiso satisfaz, não só 
a terrível fome dos seis soldados ita-
lianos, como também a dos doado-
res, outrora egoístas.

Não nos iludamos: sempre é pos-
sível auxiliar de algum modo àque-
le que sofre necessidade. Quem tem 
boa vontade, ainda que passe por 
momentos difíceis, acaba encon-
trando um meio de servir o próximo. 
Só não ajuda quem não quer. ²

“Temos água, fogo, lenha… e pedra.  
Comecemos já!”
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Os santOs de cada dia  ___________________________  MarçO
1. São Rosendo, Bispo (†977). 

Nascido em Santo Tirso, foi 
Bispo de Dume, Braga, e 
de Santiago de Compostela. 
Morreu na Galiza, na Abadia 
de Celanova por ele fundada.

2. Quarta-Feira de Cinzas.
Santa Inês de Praga, aba-

dessa (†c. 1282). Filha do Rei 
Ottokar I da Boêmia, recusou 
os pedidos de casamento de 
vários príncipes e fez-se re-
ligiosa num mosteiro funda-
do por ela sob a regra de San-
ta Clara.

3. Beato Jacobino de Canepa-
ci, religioso (†1508). Irmão 
leigo carmelita do mosteiro 
de Vercelli, Itália.

4. São Casimiro, rei (†1484 
Grodno – Bielorrússia).

Beata Maria Luísa de 
Lamoignon, viúva (†1825). 
Após seu marido ser guilho-
tinado, fundou em Vannes, 
França, a Ordem das Irmãs da 
Caridade de São Luís.

5. São Gerásimo, anacoreta (†475). 
Convertido da heresia à verda-
deira Fé por Santo Eutímio, fun-
dou um mosteiro junto ao Rio Jor-
dão, onde foi modelo de rigorosa 
observância e admirável frugali-
dade para todos os que, sob sua 
direção, se exercitavam na vida 
monástica.

6. I Domingo da Quaresma.
Santa Coleta Boylet, virgem 

(†1447). Religiosa clarissa que re-
conduziu muitos mosteiros de sua 
ordem à perfeita observância da 
regra. Faleceu em Gante, Bélgica.

7. Santas Perpétua e Felicidade, 
mártires (†203 Cartago – Tunísia).

São Simeão Berneux, Bispo e 
mártir (†1866). Missionário fran-

cês nomeado Vigário Apostólico 
na Coreia. Foi decapitado após so-
frer terríveis tormentos.

8. São João de Deus, religioso 
(†1550 Granada – Espanha).

São Pôncio de Cartago, diá-
cono (†séc. III). Companheiro de 
São Cipriano no exílio, legou-nos 
um precioso relato de sua vida e 
seu martírio.

9. Santa Francisca Romana, reli-
giosa (†1440 Roma).

Santa Catarina de Bolonha, 
virgem (†1463). Religiosa da Or-
dem de Santa Clara. Ilustre nas 
artes liberais, mas ainda mais 
ilustre pelos dons místicos e pe-
las virtudes da penitência e da hu-
mildade, foi mestra das virgens 
consagradas.

10. São João Ogilvie, presbí-
tero e mártir (†1615). Depois de 
estudar em Lovaina, Bélgica, e 
ingressar na Companhia de Je-
sus, retornou clandestinamente 
à Escócia natal para exercer seu 
ministério. Encontrando-se em 
Londres, foi preso e torturado 
durante quatro meses, antes de 
obter a palma do martírio.

11. São Sofrónio, Bispo (†639). 
Monge da Palestina, eleito Pa-
triarca de Jerusalém. Combateu 
a heresia monotelita e compôs 
hinos e cânticos de extraordiná-
ria beleza.

12. Beata Justina Francuc-
ci Bezzoli, virgem (†1319). Re-
ligiosa beneditina destacada na 
prática de austeras penitências. 
Seu corpo encontra-se incorrup-
to no mosteiro do Espírito Santo 
em Arezzo, Itália.

13. II Domingo da Quaresma.
Santa Cristina da Pérsia, 

mártir (†559). Morreu açoitada 
com varas, no reinado de Cosro-
es I da Pérsia.

14. Beato Tiago Cusmano, presbí-
tero (†1888). Fundou o Instituto 
Missionário dos Servos e das Ser-
vas dos Pobres.

15. Santa Leocrícia, virgem e már-
tir (†859). Descendente de rica fa-
mília muçulmana de Córdoba, Es-
panha, abraçou a Fé de Cristo e 
por isto foi presa e decapitada.

16. Santo Heriberto de Colónia, 
Bispo (†1021). Foi chanceler do 
Imperador Oto III, da Alemanha, 
antes de ser nomeado Arcebispo 
de Colónia. Fundou a abadia be-
neditina de Deutz.

17. São Patrício, Bispo (†461 Down 
– Irlanda).

A Anunciação, pelos Irmãos Limbourg -  
“Les Très Riches Heures du Duc de Berry”, 

Castelo de Chantilly (França)
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Os santOs de cada dia  ___________________________  MarçO
Santa Gertrudes, abades-

sa (†659). De origem nobre, fez 
os votos no mosteiro de Nivel-
le, Bélgica, onde viveu entre je-
juns e vigílias, destacando-se 
como assídua leitora das Sagradas 
Escrituras.

18. São Cirilo de Jerusalém, Bis-
po e Doutor da Igreja (†c. 386 
Jerusalém).

Santo Eduardo II, rei (†978). 
Batizado por São Dunstano, go-
vernou sabiamente a Inglaterra 
sob orientações desse santo. Foi 
assassinado numa conspiração 
contra o trono.

19. Solenidade de São José, esposo 
da Santíssima Virgem Maria e Pa-
droeiro da Igreja.

Beato André Gallerani, lei-
go (†1251). Com recursos próprios 
fundou o Hospital da Misericór-
dia, onde congregou outros 
jovens que queriam entregar-
-se à prática da caridade.

20. III Domingo da Quaresma.
Santa Maria Josefa do 

Coração de Jesus, virgem 
(†1912). Fundadora da Con-
gregação das Servas de Jesus, 
em Bilbao, Espanha.

21. São Lupicino, abade (†480). 
Deu impulso à vida monásti-
ca no Jura francês, junto com 
seu irmão, São Romano.

22. Santa Lia (ou Léia), viúva 
(†c. 383). Ao falecer seu espo-
so, ingressou numa comuni-
dade feminina na qual todas 
viviam em pobreza e castida-
de, dedicadas à oração e ao 
estudo das Escrituras.

23. São Turíbio de Mogrovejo, 
Bispo (†1606 Saña – Peru).

Beata Anunciata Coc-
chetti, virgem (†1882). Fun-

dou em Cemmo, Itália, o Institu-
to das Irmãs de Santa Doroteia. 
Morreu aos oitenta e dois anos, 
tendo dedicado sua longa vida à 
instrução e educação de moças 
pobres.

24. Santa Catarina da Suécia, vir-
gem (†1381). Filha de Santa Brígi-
da. Casou-se com um nobre sueco 
e ambos fizeram voto de viver em 
perfeita castidade. Aos quarenta e 
quatro anos ingressou no mostei-
ro de Vadstena, do qual foi eleita 
abadessa.

25. Solenidade da Anunciação do 
Senhor.

Santa Lúcia Filippini, vir-
gem (†1732). Ainda muito jovem, 
dedicou-se com ardor ao apos-
tolado catequético. Fundou em 
Montefiascone, Itália, o Institu-
to das Mestras Pias, para a forma-

ção cristã de meninas e mulheres 
pobres.

26. Santo Eutíquio, mártir (†356). 
Subdiácono em Alexandria, mor-
reu em defesa da Fé, durante o go-
verno do imperador Constâncio.

27. IV Domingo da Quaresma, 
também chamado Domingo 
Lætare.

Beato Francisco Faà di Bru-
no, presbítero (†1888). Arquiteto, 
oficial do exército e conselheiro 
da casa real de Saboia, renunciou 
a tudo, fez-se sacerdote e dedicou-
-se às obras de caridade. Fundou 
o Instituto das Irmãs Mínimas de 
Nossa Senhora do Sufrágio.

28. São Cono de Naso, monge 
(†1236). Filho do governador de 
Naso, na Sicília, fez-se monge ba-
siliano. Quando seus pais falece-

ram, distribuiu aos pobres o rico 
património herdado e abraçou a 
vida eremítica.

29. São Ludolfo, Bispo e már-
tir (†1250). Cónego premonstra-
tense, eleito Bispo de Ratzeburg, 
Alemanha. Foi preso por defen-
der a liberdade da Igreja e mor-
reu devido aos maus-tratos rece-
bidos no cárcere.

30. Beato Amadeu IX, Du-
que de Saboia (†1472). Gover-
nou seu ducado favorecendo 
sempre a paz, e deu um zeloso 
apoio à causa dos pobres, viúvas 
e órfãos.

31. Beata Joana de Toulouse, 
virgem (†séc. XIV). Dama de 
nobre estirpe, conheceu São Si-
mão Stock, em Toulouse, Fran-
ça, e foi por ele recebida como 
terciária na Ordem Carmelita. É 
venerada como cofundadora da 
Ordem Terceira carmelitana.

Santa Gertrudes de Nivelles - Livro das Horas 
do Cardeal Albrecht de Brandemburgo, 

Carnegie Museum of Art (California)
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Pó, cinza e nada
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Três simples palavras, gravadas numa lápide  
romana, nos convidam a considerar de frente  
e com humildade nossa existência neste  
mundo e a depositar nossa esperança  
na glória futura.

uem passeia pelas vielas 
tortuosas de Roma tem, por 
vezes, a impressão de visi-
tar uma necrópole. No an-

tigo Campo de Marte, por exemplo, 
destaca-se o imponente mausoléu 
de Augusto, que conserva os despo-
jos da dinastia júlio-claudiana. Mais 
além das muralhas romanas, encon-
tram-se as catacumbas, povoadas de 
relíquias dos mártires. Nas igrejas, 
túmulos de Papas, Cardeais e dife-
rentes clérigos disputam espaço com 
imagens sacras.

Característica concorde nos epi-
táfios, seja de patrícios, seja de ecle-
siásticos, é a exposição de sua linha-
gem, suas funções e honorificên-
cias, bem como a data de falecimen-
to. Essa antiga forma de obituário 
podia variar muito em dimensões, 
dependendo da fama – real ou supos-
ta – do defunto.

No entanto, contrastando com os 
badalados cafés da Via Veneto, des-
ponta a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição dos Capuchinhos. Lá é 
possível visitar a impactante cripta 
da Ordem, onde se conservam as os-
sadas de mais de quatro mil religio-

sos. O seu comum epitáfio está es-
tampado na famosa frase que dá as 
“boas-vindas” ao visitante: “Eu fui 
quem tu és; tu serás o que eu sou” 
(cf. Eclo 38, 23). Cada um de nós é, 
de fato, um “cadáver adiado”…1

Na nave do templo, defronte ao 
altar-mor, está sepultado o Cardeal 
Antonio Barberini, OFM Cap. Em 
sua lápide, porém, não estão grava-
das as inúmeras funções que exer-
ceu na Cúria Romana, nem os títu-
los nobiliárquicos de sua influente 
família. Na realidade, escolheu ele 
o mais universal dos epitáfios: “Hic 
iacet pulvis, cinis et nihil – Aqui jaz 
pó, cinza e nada”. Contudo, até essa 
mensagem é efêmera, pois, como 
acautela Ausônio, “os monumentos 
se deterioram, e a morte vem tam-
bém para os mármores e os nomes”.2

A inscrição se inspira na exor-
tação litúrgica própria à Quarta-
-Feira de Cinzas: “Lembra-te, ó ho-
mem, que és pó e ao pó hás de vol-
tar” (cf. Gn 3, 19). De fato, os vivos 
são pó tanto quanto os mortos. Dirá 
o Pe. Antônio Vieira que os primei-
ros são pó levantado; os últimos, pó 
caído. Uns, pó que anda; outros, pó 

que jaz. A vida é um sopro e a mor-
te apenas o instante entre esses dois 
gêneros de pó…

Ademais, somos e seremos cinza. 
Não só enquanto resíduo material, 
mas também enquanto cor que porta 
esse nome. Cinza nesta vida, porque 
nossa existência é frequentemente 
toldada por nuvens plúmbeas. Cin-
za porque nossos cabelos se agrisa-
lham, como amostra de que não vi-
veremos para sempre.

Cinza seremos, pois a morte nos 
despoja de todas as cores. A sete pal-
mos da terra, já não se distinguirá a 
púrpura cardinalícia do branco da 
batina pontifícia. Já não existirá o 
colorido das insígnias políticas, mi-
litares ou nobiliárquicas. Tudo será 
cinza… os vermes não fazem acep-
ção de pessoas.

Por fim, somos e seremos nada. 
Como ensina São João da Cruz,3 
toda criatura comparada com Deus 
é nada. Toda beleza, graça, bondade 
e sabedoria deste mundo são vácuas 
quando emparelhadas com os predi-
cados da divindade. A liberdade do 
mundo é escravidão; seus deleites, 
tormentos; suas riquezas e glória são 
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1 PESSOA, Fernando. Mensagem. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1998, p.37.

2 AUSÔNIO. Epigrammata, n.37, 9-10. In: 
GREEN, R. P. H. (Ed.). The Works of Aus-
onius. Oxford: Clarendon, 1991, p.76.

3 Cf. SÃO JOÃO DA CRUZ. Subida del 
Monte Carmelo. L.I, c.4, n.3-8. In: Obras 
completas. 2.ed. Madrid: BAC, 2005, 
p.264-266.

suma pobreza e miséria, quando co-
tejadas com a divina sublimidade. 
Tampouco nada levamos desta vida, 
a não ser a vida que levamos… Tudo 
passa nessa vida, mas nada passa nas 
contas a prestar.

Nesse sentido, o epitáfio do pur-
purado italiano não nos convida ao 
niilismo, mas sim à humildade. De 
fato, é significativo que o vocábulo 
humildade se origine do latim hu-
mus – terra –, que, por sua vez, tam-
bém gera a palavra homem. Efetiva-
mente, o homem foi formado da ter-
ra (cf. Gn 2, 7) e para ela retornará.

Entretanto, este não é o seu fim. 
São Paulo ensina que, se morrermos 
em Cristo, n’Ele ressuscitaremos 
(cf. Rm 6, 8). Portanto, quando soar 
a trombeta e os mortos ressurgirem 
incorruptíveis (cf. I Cor 15, 52), po-
der-se-á conclamar de modo inver-
so: “Lembra-te, ó pó, que tornarás a 
ser homem. Lembra-te, ó cinza, que 
retomarás a colorida gama de dons 
que perdeste no Paraíso. Lembra-te, 
enfim, ó nada, que serás tudo, des-
de que unido ao Todo-Poderoso”. ²
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Nave central da Igreja 
de Nossa Senhora 
da Conceição dos 
Capuchinhos, Roma, 
com a lápide do Cardeal 
Antonio Barberini em 
primeiro plano;  
ao lado, cripta da mesma 
igreja. Na página anterior, 
distribuição das cinzas 
durante uma Missa na 
Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário, Caieiras (SP)
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Garantia  
do triunfo  
da Igreja

 intervenção de São José se faz 
cada vez mais urgente, pois 

lhe cabe restaurar em seu esplen-
dor a santidade na Igreja e na so-
ciedade. Se ele é o verdadeiro defen-
sor da Esposa de Cristo, como não 
esperar seu auxílio tanto mais de-
cisivo quanto mais necessário? 

Confiemos em sua paterna pro-
vidência e onipotente intercessão a 
favor do Corpo Místico de seu Fi-
lho Jesus. Sua amorosa proteção 
é também uma autêntica garan-
tia do triunfo final da Santa Igre-
ja, anunciado pelo profeta: “Ale-
gremo-nos, exultemos e demos-Lhe 
glória, porque se aproximam as 
núpcias do Cordeiro. Sua Esposa 
está preparada”.

Mons. João Scognamiglio  
Clá Dias, EP

São José -  São José -  
Casa Nossa Senhora  Casa Nossa Senhora  
da Iluminação, Quitoda Iluminação, Quito
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