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EscrEvEm os lEitorEs

Histórias que transformam 
vidas e salvam almas

Que belíssima história, A vela pre-
tensiosa! Tão cheia de significados e 
instruções! Uma história para crian-
ças, para jovens, para adultos, para 
idosos… Não importa a idade que 
se possua, com toda a certeza os que 
leem esta seção obtêm instrução, se 
afervoram na Fé, adquirem conheci-
mento a respeito de nossa amada Igre-
ja, examinam suas consciências e ad-
quirem inúmeros benefícios espiritu-
ais e intelectuais. Seção tão singela, 
porém, capaz de mudar vidas, ordenar 
o imaginário e fornecer um novo ar-
dor de perseverança nessa caminhada.

Digo estas tantas coisas pelo que 
vivi… Quando criança, contava os 
dias para que o carteiro chegasse com 
a nova edição da Revista, só para ler 
essas histórias. E quando chegava, 
que alegria! Ia logo correndo para 
mamãe ou vovó, para que elas, com 
grande cuidado, abrissem aquele en-
velope que guardava imenso tesouro. 
Vinte anos depois, vejo o quanto es-
sas histórias me alegraram na infân-
cia, guardaram-me de inúmeros pe-
rigos na adolescência, serviram-me 
de descanso no período da faculdade, 
proporcionaram-me fôlego durante o 
mestrado, e me têm sustentado a cada 
dia. Por isso, deixo aqui meu pedido: 
por caridade, façam livros com essas 
histórias maravilhosas, elas transfor-
mam vidas e salvam almas!

Sofia Ximenes Lopes 
Via revista.arautos.org

Conteúdo sólido e em 
Conformidade Com a verdade

Louvado seja Jesus Cristo!
Muito obrigada! Que Deus os re-

compense pela Revista. Apreciamos 

profundamente seus artigos; o conte-
údo é sólido e em conformidade com 
a verdade. Sempre os incluímos em 
nossas orações.

Religiosas do Carmelo de São José 
Saint Agatha – Canadá

esCravidão de amor a 
maria expliCada e vivida

Lendo, na edição de maio de 2022, 
o artigo sobre a sagrada escravidão 
de amor conforme ensina São Luís 
Maria Grignion de Montfort em seu 
livro O Segredo de Maria, podemos, 
graças à Revista, entender que esta 
é a mais perfeita das devoções. Por-
que Maria é o elo que nos une perfei-
tamente a Nosso Senhor Jesus Cristo 
e, de fato, trata-se de uma escravidão 
de amor, pois leva a nos entregarmos 
sem reservas. 

Assim também são os Arautos do 
Evangelho, pois, com sua exemplar 
vida interior, eles nos motivam a cres-
cer constantemente em nossa união 
com Maria Santíssima. E graças à 
doutrina tão bem explicada nos arti-
gos, eles influenciam os fiéis a terem 
uma verdadeira devoção mariana, que 
se manifesta em uma vida de pieda-
de na qual é Maria quem vive e reina 
sempre em nossas almas.

Ximena Zapata 
Via revista.arautos.org

personifiCação das 
profeCias de fátima

A respeito do artigo Uma mensa-
gem recebida com amor e adesão, da 
Revista de maio, é impressionante ver 
como age a Divina Providência: em 
Portugal era anunciada a profecia e, 
no Brasil, essa profecia se personifi-
cava num menino. Isso explica por 
que Dr. Plinio foi tão perseguido, em 
todas as esferas, durante sua vida; e, 
por herança, perseguidos são, atual-
mente, seus filhos espirituais pelas 
hostes do maligno. O que os adver-

sários de Nossa Senhora mais temem 
é o pleno cumprimento das profecias 
de Fátima. Rezemos, pois, para que 
se cumpram o quanto antes!

Elisangela Somavilla Navarro 
Via revista.arautos.org

“Kintsugi” e o perdão de deus

Sublime o artigo relacionando a 
milenar técnica do Kintsugi e o perdão 
de Deus, na edição de abril! A reda-
ção nos faz ver como, apesar de nos-
sas próprias falhas, feridas e pecados, 
podemos tocar no Altíssimo, pedin-
do perdão por eles. A partir desse mo-
mento já não devemos esconder nossa 
fraqueza com vergonha, mas elas pas-
sam a ser as cicatrizes de um guerrei-
ro que, depois da queda, se pôs de pé e 
voltou ao combate! Assim como a por-
celana quebrada, que parecia destina-
da a ser jogada no lixo, fica “adorna-
da” pela laca restauradora, igualmen-
te nossas almas ficam reparadas, mas 
com um brilho adicional. Como curio-
sidade: os japoneses, orgulhosamente, 
mostram essas peças, nas quais a que-
bra e o reparo constituem “a história 
particular” delas no lar. Parabéns!

Francisco Fernández 
Via revista.arautos.org

“o preço da integridade”

Lendo o artigo sobre a Beata Mar-
garida Pole, O preço da integrida-
de, pergunto: quantos estão dispos-
tos a pagar esse preço? Pouquíssimos. 
Sendo sincero, os únicos que vi, até 
hoje, testemunharem a verdade e pa-
garem um preço muito alto por isso 
foram os Arautos do Evangelho. É 
impressionante ver como querem vi-
ver a Fé Católica em sua totalidade, 
mesmo sendo perseguidos e ridicula-
rizados. Só agradecer pelo testemu-
nho que dão da verdade!

Jurandir Barbosa 
Via revista.arautos.org
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Editorial

or ser essencialmente comunicativo, o Sumo Bem quis expandir, num ato de 
puro amor, seus benefícios a todo o universo. Sabemos pela Revelação que 
“no princípio, Deus criou o céu e a terra” (Gn 1, 1), fazendo despontar a His-

tória temporal, escrita no chamado “livro das criaturas”, cujo Autor é o próprio Deus e 
cujos capítulos são as diversas fases históricas.

Percorrendo as páginas dessa obra e cotejando seu roteiro a um gênero literário, 
estaríamos bem longe das narrativas edulcoradas, e mais próximos às narrativas épi-
cas. Que enredos dramáticos podem ser comparados com o de Adão e Eva após o pe-
cado, com o dilúvio ou com a torre de Babel? Que contos de heroísmo se assemelha-
riam às façanhas protagonizadas por Abraão, Jacó, Moisés, Gedeão, Sansão?

Há, porém, um eixo nesse divino poema épico: Jesus Cristo. Por meio deste “Pri-
mogênito das criaturas” (Cl 1, 15), véus da parvidade humana foram retirados e se 
pôde contemplar alguns flashes dos misteriosos planos da Providência.

Sabe-se que o universo saiu das mãos de Deus e para Ele retornará, pois atestou 
o Senhor: “Eu sou o Alfa e Ômega” (Ap 22, 13). Entretanto, assim como a Sagrada 
Escritura possui infinitas camadas hermenêuticas, o mesmo ocorre com o “livro das 
criaturas”. Diante desses sagrados “manuscritos”, somos analfabetos para discernir 
os mais profundos significados dos eventos históricos. 

Certo é que, como pontuou Bento XVI, o testemunho dos Santos constitui a me-
lhor explicação para os Evangelhos e, consequentemente, para a própria História, ao 
manifestar a luz de Deus de modo palpável no curso dos acontecimentos.

Assim, Santo Agostinho a comunicou em meio às heresias, São Bento a irradiou 
pela Europa ainda bárbara, São Domingos de Gusmão a tornou Palavra de Deus, 
São Francisco de Assis a manifestou no combate contra o materialismo de seu tempo 
e São Tomás de Aquino, tal como um farol, dissipou as trevas de falsas doutrinas do 
porvir. Às vezes, cintilações dessa luz refulgiram inclusive em algumas almas que, 
embora não tenham correspondido inteiramente ao plano que a Providência traçara 
para elas, cumpriram em algo a missão histórica que lhes cabia na terra. 

Nessa esteira, mesmo que se atravesse uma avenida de becos sem saída – expres-
são de Plinio Corrêa de Oliveira –, sempre há de se encontrar uma luz no fim do tú-
nel. Exemplo cogente reluz na epopeia de Santa Joana d’Arc, cuja vocação foi análo-
ga à dos grandes homens providenciais do Antigo Testamento. Por outro lado, seus 
perseguidores foram escorraçados da História, como atesta o caso de Jean d’Estivet, 
promotor da acusação, encontrado morto nos esgotos próximos a Rouen…

Em suma, se os Santos constituem um modo privilegiado de Deus atuar na His-
tória, o modo mais perfeito só se manifestou com a mais santa das criaturas: Nos-
sa Senhora. Por meio d’Ela veio ao mundo o Salvador, o Espírito Santo desceu so-
bre os Apóstolos e sobre o mundo. Por seu intermédio grandes aparições, como as 
de Lourdes, La Salette e Fátima, ocorreram. Enfim, por seu calcanhar a raça da Ser-
pente é constantemente esmagada. Podemos concluir, portanto, que Maria Santíssi-
ma é a chave da História. E só a Providência sabe quando ela girará novamente… ²

Homens providenciais e 
a cHave da História

Santíssima 
Trindade, 
“Grandes Horas de 
Ana da Bretanha” -  
Biblioteca 
Nacional da 
França, Paris

Foto: Reprodução
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a História da salvação
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A voz dos PAPAs

O Salmo 136 se desenvolve em forma de ladainha, ritmado pela repetição 
da antífona, “porque o seu amor é para sempre”. Ao longo da composição 

são citados os numerosos prodígios de Deus na História dos homens.

stimados irmãos e irmãs, 
hoje gostaria de meditar 
convosco sobre um Salmo 
que resume toda a Histó-

ria da salvação, da qual o Antigo Tes-
tamento nos dá testemunho. Trata-se 
de um grande hino de louvor que ce-
lebra o Senhor nas múltiplas e repeti-
das manifestações da sua bondade ao 
longo da História dos homens; é o Sal-
mo 136 – ou 135, segundo a tradição 
greco-latina.

Solene oração de ação de graças, 
conhecida como o Grande Hallel, 
este Salmo é tradicionalmente can-
tado no final da ceia pascal judaica 
e provavelmente foi rezado também 
por Jesus na última Páscoa, celebra-
da com os discípulos; com efeito, é a 
ele que parece aludir a anotação dos 
Evangelistas: “Depois de cantar os 
Salmos, saíram para o Horto das Oli-
veiras” (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26).

O horizonte do louvor ilumina as-
sim o caminho difícil do Gólgota. 
Todo o Salmo 136 se desenvolve em 
forma de ladainha, ritmado pela repe-
tição da antífona “porque o seu amor 
é para sempre”. Ao longo da compo-
sição são citados os numerosos prodí-
gios de Deus na História dos homens 
e as suas intervenções contínuas a fa-
vor do seu povo. […]

Primeiras manifestações 
de Deus na História

Depois de um tríplice convite à 
ação de graças ao Deus soberano 
(cf. v.1-3), celebra-se o Senhor como 
Aquele que realiza “maravilhas” 
(v.4), a primeira das quais é a criação: 
o céu, a terra e os astros (cf. v.5-9). O 
mundo criado não é um simples ce-
nário no qual se insere o agir salvífi-
co de Deus, mas é o próprio início da-
quele agir maravilhoso. […]

Aqui não se fala da criação do ser 
humano, mas ele está sempre presen-
te; o sol e a lua servem para ele – o 
homem – cadenciar o tempo da hu-
manidade, pondo-a em relação com o 
Criador, sobretudo através da indica-
ção dos tempos litúrgicos.

E é precisamente a festa da Pás-
coa que se evoca logo depois quan-
do, passando à manifestação de Deus 
na História, começa o grande evento 
da libertação da escravidão egípcia, 
do êxodo traçado nos seus elemen-
tos mais significativos: a libertação 
do Egito com o flagelo dos primogê-
nitos egípcios, a saída do Egito, a pas-
sagem do Mar Vermelho, o caminho 
no deserto, até à entrada na Terra Pro-
metida (cf. v.10-20).

Estamos no momento originário da 
História de Israel. Deus interveio po-

derosamente para levar o seu povo à 
liberdade; através de Moisés, seu en-
viado, impôs-se ao faraó, revelando-
-se em toda a sua grandeza e, enfim, 
dominou a resistência dos egípcios 
com o terrível flagelo da morte dos 
primogênitos. Assim Israel pode dei-
xar o país da escravidão com o ouro 
dos seus opressores (cf. Ex 12, 35-36), 
“de cabeça erguida” (Ex 14, 8), no si-
nal exultante da vitória. Inclusive no 
Mar Vermelho, o Senhor age com po-
der misericordioso. […]

O poder do Senhor derrota o pe-
rigo das forças da natureza e das for-
ças militares postas em campo pelos 
homens: o mar, que parecia impedir o 
caminho ao povo de Deus, deixa Isra-
el passar por terra seca e depois vol-
ta a fechar-se sobre os egípcios, arra-
sando-os. “A mão poderosa e o bra-
ço estendido” do Senhor (cf. Dt 5, 15; 
7, 19; 26, 8) mostram-se assim em 
toda a sua força salvífica: o opres-
sor injusto foi derrotado, engolido pe-
las águas, enquanto o povo de Deus 
“passa pelo meio” para continuar o 
seu caminho rumo à liberdade.

O cumprimento da promessa

Agora o nosso Salmo faz referên-
cia a este caminho, recordando com 
uma frase muito breve o longo pere-
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grinar de Israel rumo à Terra Prome-
tida: “Guiou o seu povo pelo deser-
to, porque o seu amor é eterno” (v.16). 
Estas palavras encerram uma expe-
riência de quarenta anos, um tempo 
decisivo para Israel que, deixando-
-se guiar pelo Senhor, aprende a viver 
de fé, na obediência e na docilidade à 
Lei de Deus. São anos difíceis, mar-
cados pela dureza da vida no deserto, 
mas também anos felizes, de confian-
ça no Senhor, de confiança filial. […]

Na sucessão das “maravilhas” que 
o nosso Salmo enumera, chega-se as-
sim ao momento do dom conclusivo, 
ao cumprimento da promessa divina 
feita aos pais: “Entregou as suas ter-
ras como herança, porque o seu amor 
é eterno. Como patrimônio de Israel, 
seu servo, porque o seu amor é eter-
no!” (v.21-22). […]

Deus na nossa história

Naturalmente, nós podemos di-
zer: esta libertação do Egito, o tem-
po do deserto, a entrada na Terra San-
ta e depois os demais problemas, es-
tão muito distantes de nós, não são a 
nossa história. Mas temos que pres-
tar atenção à estrutura fundamental 
desta oração. A estrutura fundamen-
tal é que Israel se recorda da bonda-
de do Senhor. Nesta História existem 
muitos vales obscuros, há numerosas 

passagens de dificuldade e de mor-
te, mas Israel recorda-se que Deus 
era bom e pode sobreviver neste vale 
obscuro, neste vale da morte, porque 
se recorda.

Tem a memória da bondade do Se-
nhor, do seu poder; a sua misericór-
dia é válida eternamente. E isto é im-
portante também para nós: ter uma 
memória da bondade do Senhor. A 
memória torna-se força da esperan-
ça. A memória diz-nos: Deus exis-
te, Deus é bom, a sua misericórdia é 
eterna. E assim a memória abre, mes-
mo na obscuridade de um dia, de um 
tempo, o caminho rumo ao futuro: é 
luz e estrela que nos guia. 

Também nós temos uma memó-
ria do bem, do amor misericordioso 
e eterno de Deus. A História de Is-

Nos momentos 
de dificuldades e 
nos vales obscuros 
de nossa história, 
devemos fazer como 
os israelitas: recordar 
a bondade do Senhor

rael já é uma memória também para 
nós, do modo como Deus Se manifes-
tou e criou para Si um povo. Depois, 
Deus fez-Se homem, um de nós: vi-
veu conosco, sofreu conosco e mor-
reu por nós. E permanece conosco no 
Sacramento e na Palavra. É uma His-
tória, uma memória da bondade de 
Deus que nos garante a sua bondade: 
o seu amor é eterno. E depois, tam-
bém nestes dois mil anos da História 
da Igreja, há sempre de novo a bonda-
de do Senhor. Após o período obscu-
ro da perseguição nazista e comunis-
ta, Deus libertou-nos, demonstrou-
-nos que é bom, que é forte, que a sua 
misericórdia é válida para sempre. 

E, assim como na História comum, 
coletiva, está presente esta memória 
da bondade de Deus, que nos ajuda 
e torna-se para nós a estrela da espe-
rança, assim também cada um tem a 
sua história pessoal de salvação, e re-
almente temos que valorizar esta his-
tória, ter sempre presente a memória 
das maravilhas que Ele fez inclusive 
na minha vida, para ter confiança: a 
sua misericórdia é eterna. E se hoje 
estou na noite obscura, amanhã Ele 
me libertará, porque a sua misericór-
dia é eterna. ²

Excertos de: BENTO XVI.  
Audiência geral, 19/10/2011

“A travessia do Mar Vermelho”, por Cosimo Rosselli - Museus Vaticanos
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A origem 
da Ordem 
do Carmo 
remonta ao 
profeta Elias, 
somando, 
portanto, 
quase três 
milênios 
de história 
a serviço 
de Deus

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Comentário ao evangelho – Festa de nossa senhora do Carmo 

Maria: esplendoroso 
revide de Deus!

O Monte Carmelo harmoniza simbolicamente o píncaro  
da resposta divina contra o mal e a fé inabalável na realização  
da promessa mais doce e sublime: a Encarnação do Verbo  
no seio puríssimo da sempre Virgem Maria. 

I – O mOnte da cólera 
e da esperança

O Monte Carmelo, que dá seu nome à devoção 
marial festejada no dia 16 de julho, foi testemu-
nha de acontecimentos grandiosos protagoniza-
dos por Santo Elias. 

O primeiro deles ocorreu quando o profeta íg-
neo purificou Israel do pecado de idolatria, após 
desafiar os quatrocentos e cinquenta sacerdotes 
de Baal e os quatrocentos profetas de Asserá, in-
troduzidos entre o povo eleito por Jezabel, esposa 
pagã do Rei Acaz. 

Emblema do castigo exemplar, símbolo  
da esperança de Israel

Desafiados pelo enviado de Deus a ofere-
cerem um sacrifício a Baal que fosse consumi-
do pelo fogo sem intervenção humana, os falsos 
sacerdotes e profetas não foram ouvidos por seu 
ídolo, e o novilho por eles preparado permaneceu 
intacto a despeito de suas ridículas súplicas, cân-
ticos e autoflagelações. A oração de Elias, porém, 
simples, mas cheia de fé e ardor, fez logo descer 
labaredas do céu, que consumiram o holocausto, 
a lenha, as pedras e até a água que havia sido der-
ramada abundantemente sobre a vítima e enchia 
a valeta disposta em torno do altar improvisado 
(cf. I Rs 18, 15-40). 

Diante de tal espetáculo, o povo unanimemen-
te aclamou Javé como verdadeiro e único Deus 
e, sob o comando de Elias, deu morte aos impos-

tores. Israel retornava ao Senhor; não mais man-
cava com os dois pés (cf. I Rs 18, 21) persistindo 
num culto eclético e politeísta, abominável aos 
olhos do Altíssimo.

Foi também no alto do Carmelo que Elias con-
templou a nuvenzinha do tamanho da palma da 
mão, que pressagiava uma chuva generosa após 
três anos e meio de seca (cf. I Rs 18, 44). Neste 
fato a tradição vê um sinal profético da Reden-
ção: após séculos de estiagem pela escassez da 
graça entre os homens, a Santíssima Virgem Ma-
ria, qual nuvem carregada de bênçãos, faria che-
gar à terra a abundância da vida ao dar à luz o Sal-
vador do mundo. 

Origem da Ordem do Carmo

Novecentos anos antes de Cristo, Santo Elias 
habitou numa das mais de mil grutas do mesmo 
monte, circundado de outros profetas, seus dis-
cípulos. Recolhendo essa bendita tradição, sécu-
los mais tarde alguns cruzados piedosos ali de-
dicaram sua vida ao recolhimento e à mortifica-
ção, sob a especial proteção de Nossa Senhora, a 
quem erigiram um santuário muito visitado. 

O fundador da primeira comunidade do Car-
melo foi São Bertoldo de Malafaida, guerreiro 
de origem francesa que reuniu em torno de si al-
guns eremitas dispersos em El Hader, região si-
tuada ao norte do monte, próximo de Haifa. Nos 
albores do século XIII, São Brocardo, seu suces-
sor, solicitou ao Patriarca de Jerusalém a aprova-
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a  EvangElho  A
Naquele tempo: 46 enquanto 
Jesus estava falando às mul-
tidões, sua Mãe e seus irmãos 
ficaram do lado de fora, pro-
curando falar com Ele. 47 Al-
guém disse a Jesus: “Olha! 
Tua Mãe e teus irmãos estão 
aí fora, e querem falar conti-
go”. 48 Jesus perguntou àque-
le que tinha falado: “Quem 
é minha mãe, e quem são 
meus irmãos?” 49 E, esten-
dendo a mão para os discí-
pulos, Jesus disse: “Eis mi-
nha mãe e meus irmãos. 
50 Pois todo aquele que faz 
a vontade do meu Pai, que 
está nos Céus, esse é meu ir-
mão, minha irmã e minha 
mãe” (Mt 12, 46-50).
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Nossa Senhora do Carmo - Igreja do 
Imaculado Coração de Maria (São Paulo); ao 
fundo, vista aérea do Monte Carmelo (Israel)
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ção da Ordem e normas que pautassem a vida de 
solidão, ascese e oração de seus integrantes. Essa 
é a origem da regra do Carmo, ainda vigente em 
nossos dias. 

Após a aprovação pontifícia da Ordem, alguns 
de seus membros transladaram-se para o Oci-
dente, devido à fragilidade do domínio católico 
na Terra Santa. Na Europa, o povo de Deus re-
cebeu os venerandos eremitas como dádivas do 
Céu e adotou o costume de chamá-los Irmãos da 
Bem-Aventurada Virgem do Monte Carmelo. To-
davia, alguns príncipes e clérigos hostilizaram os 
carmelitas, dando início a uma terrível persegui-
ção contra eles. 

O escapulário, sinal de predileção marial

Alarmado pelo risco que corria o futuro da 
Ordem, seu nono Superior Geral, São Simão 
Stock, voltou-se para a Padroeira da comunida-
de a fim de implorar especial proteção e um pe-

nhor de benevolência. Eis a letra do hino por 
ele composto para suplicar à bondosa Senhora 
que os distinguisse com mostras de seu amor: 
“Flor do Carmelo, vide florida, esplendor do 
Céu, Virgem fecunda e singular, ó Mãe doce, 
de varão não conhecida, aos carmelitas dai 
privilégios”. 

Suas ardorosas preces foram atendidas. A 
Bem-Aventurada Virgem Maria apareceu-lhe 
acompanhada por legiões angélicas, trazendo 
em suas benditas mãos o escapulário da Ordem. 
E Nossa Senhora prometeu aos que o portassem 
com autêntica piedade a salvação eterna. Com o 
passar dos séculos essa devoção mariana tornou-
-se tão universal quanto a própria Igreja, a pon-
to de grande número de católicos usarem o esca-
pulário em sinal de submissão, reverência e afeto 
para com a Mãe Corredentora. Assim,  partindo 
do alto do Monte Carmelo as bênçãos mariais se 
espargiram pela face da terra. 

O Monte 
Carmelo 
evoca fatos 
grandiosos, 
ligados às 
promessas 
divinas para 
o povo eleito 
e o mundo



10      Flashes de Fátima · Julho 2022

É possível 
harmonizar 
a ternura 
marial, 
representada 
pelo santo 
escapulário, 
com os 
fulgores 
combativos 
de Elias?
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Vingança e benevolência: será 
possível harmonizá-las?

À luz dessa história tão real quanto admirável, 
poder-se-ia questionar: por que a Providên-
cia, em sua infinita sabedoria, quis 
aliar a mais terna das devoções a 
uma montanha marcada a fogo 
pela divina vingança? Não pa-
rece contraditório? Como conci-
liar o zelo vingativo de Elias à in-
superável suavidade da Virgem? 

São Tomás de Aquino expõe, na Suma 
Teológica, as características de uma vir-
tude esquecida: a santa vingança. Sim, 
caro leitor, quando retamente praticada 
– eis a questão determinante – a vin-
gança é uma virtude evangélica, da 
qual nos deu exemplo o próprio Je-
sus Cristo, Nosso Senhor. Desse 
modo, deve ser considerada irmã 
das demais virtudes e com elas 
harmônica. Mas no que consiste 
essa virtude? 

O Doutor Angélico expli-
ca que a vingança não é, em 
si mesma, má ou injusta. 
E fundamenta sua conclu-
são no fato de o Altíssimo, 
sempre bom e justo, também 
se vingar, conforme afirmam 
as Escrituras: “Deve-se espe-
rar de Deus a vingança sobre 
os inimigos, pois diz o Evangelho de Lucas: ‘E 
Deus não vingaria seus eleitos que por Ele cla-
mam noite e dia?’ (18, 7). Como se dissesse: ‘Ele 
o fará com toda certeza’”.1 

Em seguida São Tomás esclarece ser preciso 
levar em conta as disposições daquele que exer-
ce a vingança. Se ele procura o mal do pecador 
por ódio à sua pessoa, e não como remédio para 
os efeitos de sua falta, a vingança é má e ilícita. 
Contudo, “se a intenção de quem se vinga visa 
principalmente um bem que o castigo do pecador 
poderá produzir, como, por exemplo, sua corre-
ção, ou pelo menos sua repreensão, a tranquilida-
de dos outros, a preservação da justiça e a honra 
de Deus, neste caso a vingança pode ser lícita”.2 
Por conseguinte, “a vingança é lícita e virtuosa 
tanto quanto se ordena a reprimir o mal”.3

Ademais, a virtude da vingança não se con-
trapõe à paciência no sofrer injúrias, mas com ela 
se concilia: “Os maus são tolerados pelos bons no 

sentido de que estes suportam com pa-
ciência, na medida do possível, as in-
júrias pessoais; mas esta tolerância 
não tem cabimento no que concer-
ne às injúrias contra Deus e con-
tra o próximo. Crisóstomo diz o 
seguinte: ‘É louvável suportar 
com paciência as injúrias pesso-
ais. Mas permanecer insensível 

às injúrias contra Deus é o cúmu-
lo da impiedade’”.4 

São Tomás5 determina ain-
da as relações existentes entre 

a vingança e as virtudes da for-
taleza e do zelo, sendo esta últi-

ma filha da caridade. A for-
taleza predispõe à vingan-
ça, afastando da alma o te-
mor do perigo iminente. Do 

zelo, pelo fato de implicar o 
fervor do amor, brota a raiz 
da vingança contra as injú-
rias feitas a Deus e ao pró-
ximo, consideradas como 
próprias. 

De outra parte, a vingança 
tem dois vícios opostos. O pri-
meiro, por excesso, é a cruel-
dade, enquanto imoderação 
no castigo; o outro, por defeito, 
consiste em ser por demais re-
missivo na aplicação da puni-

ção devida, como adverte o Livro dos Provérbios: 
“Quem poupa a vara, odeia seu filho” (13, 24).6

Ao tomar contato com tais comentários, talvez 
o leitor julgue de forma precipitada que se deseja 
exaltar no presente artigo algum tipo de vingan-
ça humana. Nada mais longe da realidade, por ser 
esta sempre passível de manifestar a miséria das 
paixões desordenadas tão comuns à nossa natu-
reza decaída. Almeja-se, sim, realçar a beleza de 
uma vingança que, por sua própria essência, é in-
variavelmente perfeita e equilibrada: aquela exer-
cida por Deus contra os seus inimigos, cujo fiel re-
flexo se encontra na mais excelsa das criaturas.

Com efeito, assim compreendida a vingan-
ça tem morada no Sapiencial e Imaculado Co-
ração de Maria, como, aliás, qualquer outra vir-
tude. Embora seja a Mãe de todas as doçuras e 
suavidades, Nossa Senhora sabe agir com pres-
teza e força quando as circunstâncias o exigem. 
As maiores vitórias da Cristandade foram obti-

Santo Elias extermina um sacerdote 
de Baal - Igreja de São João da Cruz, 

Alba de Tormes (Espanha)
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A vingança 
tem um 
sentido 
altíssimo e 
brilha com 
esplendor 
quando é 
praticada por 
Deus, contra 
o fautor de 
todo mal
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das por sua intercessão, e é por isso que a Igreja 
A proclama como a mais implacável e eficaz ini-
miga dos que se levantam contra a Fé: “A Virgem 
Maria, a amável Mãe de Deus, por sua descen-
dência esmagou a cabeça da ímpia Serpente, e so-
zinha destruiu todas as heresias”.7

Contemplada em sua santidade ímpar e em 
sua providencial missão de Mãe Corredentora e 
Medianeira, Nossa Senhora é a mais bela vingan-
ça de Deus contra o mal, o demônio e o pecado. 
Vejamos por quê. 

II – O sentIdO maIs altO da 
maternIdade dIvIna

No capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, 
Nosso Senhor mostra a seus discípulos e à Opinião 
Pública em geral a grandeza divina de sua Pessoa. 
Em meio a milagres em profusão e controvérsias 
com os fariseus sobre os exorcismos por Ele prati-
cados, o Redentor denuncia o pecado daquela ge-
ração má e adúltera: “No dia do Juízo, os ninivitas 
se levantarão com esta raça e a condenarão, porque 
fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está 
quem é mais do que Jonas. No dia do Juízo, a rai-
nha do Sul se levantará com esta raça e a condena-
rá, porque veio das extremidades da terra para ou-
vir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é 
mais do que Salomão” (12, 41-42).

A sapiencial insistência a respeito de sua su-
perioridade em relação a grandes personagens do 
passado, bem como o fato de apontar com seve-
ridade e truculência a gravidade do pecado de re-
jeição cometido pelos fariseus, faz parte da insu-
perável didática empregada por Jesus nesta pas-
sagem, a fim de desvelar aos poucos, diante do 
povo, sua real identidade de Deus Encarnado. 

É nesse quadro que se insere a visita da San-
tíssima Virgem e de alguns parentes apresenta-
da pela Liturgia de hoje, ocasião aproveitada por 
Nosso Senhor para pôr em realce a proeminência 
dos laços sobrenaturais sobre os carnais. Trata-se 
de um passo ousado do Divino Mestre na via que 
leva à manifestação do Padre Eterno e da filiação 

eterna de Jesus, assim como da participação nes-
sa filiação de todos aqueles que, com fé autêntica, 
depositam sua confiança no Messias.

Um vínculo sublime, mas ignorado

Naquele tempo: 46 enquanto Jesus estava fa-
lando às multidões, sua Mãe e seus irmãos 
ficaram do lado de fora, procurando falar 
com Ele. 47 Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua 
Mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem 
falar contigo”. 

Desde os primórdios, a venerável tradição da 
Igreja fundamenta todos os privilégios de Nos-
sa Senhora em sua Maternidade Divina, debatida 
e dogmaticamente declarada no Concílio de Éfe-
so. A Santíssima Virgem é Mãe de Deus, e não de 
um simples homem, o que Lhe confere uma sin-
gular relação com o Verbo feito carne, a ponto de 
eminentes teólogos tratarem a respeito de sua par-
ticipação no plano hipostático. Sua maternidade 
é, portanto, ao mesmo tempo natural e sobrenatu-
ral, e este último aspecto supera de modo infinito o 
primeiro, embora ambos sejam inseparáveis. 

Entretanto, as multidões que seguiam Nosso 
Senhor ignoravam essa sublime realidade, por não 
verem ainda com a clareza da fé a própria divin-
dade do Salvador. Para o público, aquela respeitá-
vel Dama era apenas a progenitora de Jesus, con-
siderado unicamente em sua humanidade. Quando 
o Evangelista menciona “sua mãe e seus irmãos”, 
supõe essa visualização terrena do auditório. 

Embora os parentes de Jesus nem sempre te-
nham aderido com plena convicção à sua doutri-
na e modo de agir, o fato de eles aparecerem nes-
ta cena acompanhados de Nossa Senhora faz su-
por estarem movidos por uma ação da graça. A 
ocasião era, pois, propícia para revelar a existên-
cia de uma nova família na ordem sobrenatural, o 
que constituiria uma vingança de Deus contra os 
pecados de sucessivas gerações hebraicas na li-
nha de cultuar falsas noções de nacionalismo es-
téril, desvinculado da fé. Com efeito, os fariseus 
depositavam sua esperança na filiação humana 

Monte Carmelo (Israel)
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A Maria cabe 
o título de 
mãe e irmã 
de Jesus como 
a ninguém, 
pois fazer 
a vontade 
de Deus 
constituiu o 
único anelo de 
seu Coração 
Imaculado

dos judeus em relação a Abraão, assim como na 
circuncisão enquanto rito carnal, mas não que-
riam imitar a obediência e a confiança do grande 
patriarca, virtudes que lhe obtiveram a santidade 
e a salvação eterna. 

A família de Deus
48 Jesus perguntou àquele que tinha falado: 
“Quem é minha mãe, e quem são meus ir-
mãos?” 49 E, estendendo a mão para os dis-
cípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus 
irmãos. 50 Pois todo aquele que faz a vontade 
do meu Pai, que está nos Céus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”.

A resposta de Nosso Senhor surpreende a to-
dos. Para Ele os laços de consanguinidade não re-
presentam nada se comparados à relação sobrena-
tural existente entre os que fazem a vontade do Pai. 
São esses verdadeiros filhos de Deus, pois vivem 
na graça e na obediência à Fé. Em consequência, o 
vínculo espiritual que une a Trindade a seus filhos 
é muito mais consistente, perfeito e real que os lia-
mes decorrentes da simples natureza. 

A explicitação da nova família divina acarreta 
a necessidade de uma metanoia, de uma mudança 
de mentalidade. Ubi maior, minor cessat – onde 
está o superior, o inferior cessa. Diante do inesti-
mável dom de ser filho de Deus, os nexos huma-
nos se ofuscam como a luz de uma vela ao nascer 
do Sol. Jesus mesmo afirma: “Quem ama seu pai 
ou sua mãe mais que a Mim não é digno de Mim. 
Quem ama seu filho mais que a Mim não é digno 
de Mim” (Mt 10, 37). 

A profunda relação entre  
Nosso Senhor e Maria Santíssima

Como compreender, então, a relação entre o 
Divino Redentor e sua Mãe? Longe de projetar 
uma sombra sobre a vinculação íntima e estreita 
entre Jesus e Maria, este Evangelho deita luz para 
entendermos até o fundo a beleza e santidade da 
união existente entre ambos. 

Nossa Senhora foi a criatura mais obedien-
te de todos os tempos. Fazer a vontade de Deus 
constituiu o único anelo de seu Coração Imacu-
lado, o qual Ela realizou com irredutível deter-
minação, adaptando-Se com generosidade aos 
desígnios do Altíssimo, por mais incompreensí-
veis e doloridos que fossem. Dócil à mensagem 
do Arcanjo Gabriel, a Santíssima Virgem abriu 
as portas da justiça para que o Verbo descesse à 

terra, e foi proclamada bem-aventurada por sua 
prima Santa Isabel pelo fato de ter acreditado na-
quilo que Lhe havia sido anunciado. Ela Se mos-
trou disposta a qualquer sacrifício, mesmo o de 
ver morrer seu Filho no patíbulo da Cruz, dando 
seu “fiat” a cada passo. 

A Maria cabe, como a nenhuma outra criatu-
ra, o título de mãe e irmã de Jesus Cristo no senti-
do espiritual que lhe atribui a passagem comenta-
da. E é por esse prisma que devemos louvar com 
entusiasmo sua Maternidade Divina, liame indis-
solúvel que A une a seu amadíssimo Filho; liame 
natural, sem dúvida, mas que nada significaria se 
não fosse assumido e aperfeiçoado por um víncu-
lo sobrenatural de fulgor incalculável. 

Desse modo, a Virgem-Mãe é, na acepção mais 
elevada do termo, a vingança divina contra a fal-
ta de Eva e contra aquele que a provocou acredi-
tando obter um triunfo definitivo. A malícia desta 
primeira virgem foi em muito superada pela san-
tidade e fidelidade de Maria, dando assim a Deus 
uma vitória gloriosíssima na ordem da Redenção, 
ante o relativo fracasso causado pelo pecado dos 
homens na ordem da criação. 

III – nOssa senhOra dO carmO hOje

A festa de Nossa Senhora do Carmo refulge no 
calendário litúrgico com particular brilho por sua 
ligação com as coortes proféticas do Monte Car-
melo e a espiritualidade fogosa de Santo Elias, 
assim como pela difusão universal do santo es-
capulário mariano. Todavia, um halo de mistério 
envolve esse título tão especial. 

A própria Santíssima Virgem quis promover 
essa devoção em suas aparições mais destaca-
das. Em Lourdes, a última manifestação da Bela 
Senhora deu-se no dia 16 de julho e, em Fátima, 
Maria mostrou-Se aos três pastorinhos revestida 
com o hábito do Carmo em 13 de outubro. Ambas 
as ocorrências descortinam um horizonte gran-
dioso que causa vivo interesse. 

Diante da apostasia geral, 
uma luz de esperança

Estamos numa época de prevaricação que 
abarca todos os povos, as mais variadas cultu-
ras e até a própria religião, o que torna imperio-
so pensar que a missão de Elias deve renovar-se 
com urgência e redobrado zelo. No tempo desse 
varão providencial, Israel inteiro corria atrás de 
deuses falsos; hoje, porém, se patenteia uma situ-
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ação ainda pior. Séculos após a Redenção opera-
da por Nosso Senhor, a antiga Civilização Cristã 
é varrida por uma torrente de apostasia que arras-
ta ingentes multidões. De outra parte, a crise en-
quistada nos meios católicos atingiu tais propor-
ções que – oh, dor! – vê-se “estabelecida no lugar 
santo a abominação da desolação” (Mt 24, 15). 

Diante dessa sombria perspectiva, só há uma 
saída: a Virgem do Apocalipse revestida de reful-
gente esplendor, tendo a Lua sob os pés e na cabe-
ça uma cora de doze estrelas (cf. Ap 12, 1). A Ela 
o Altíssimo encomendou a missão de Elias para os 
dias que vivemos, missão esta incalculavelmente 
mais heroica e grandiosa que a do profeta ígneo. 

A Virgem florida do Monte Carmelo, que foi 
na plenitude dos tempos o revide de Deus à deso-
bediência de Eva, será nestes últimos tempos sua 
mais sublime vingança contra o pecado daqueles 
que pisam o Sangue Preciosíssimo de Cristo. Por 
meio de seus filhos fiéis, Ela prostrará por ter-
ra os ídolos hodiernos e libertará a Santa Igreja 
do cárcere escuro e purulento onde seus inimigos 
pretendem retê-la, como uma murada viva, já que 
não podem destruí-la em virtude da promessa de 
imortalidade que a sustém (cf. Mt 16, 18). 

Dos puríssimos lábios de Maria se ouvirão 
exortações à coragem no santo combate da Fé, se-
melhantes às que se encontram no Apocalipse de 
São João, filho predileto da melhor das mães: 

“Vi descer do Céu outro Anjo que tinha gran-
de poder, e a terra foi iluminada por sua glória. 
Clamou em alta voz, dizendo: ‘Caiu, caiu Babilô-
nia, a Grande. Tornou-se morada dos demônios, 
prisão dos espíritos imundos e das aves impuras 
e abomináveis, porque todas as nações beberam 
do vinho da ira de sua luxúria, pecaram com ela 
os reis da terra e os mercadores da terra se enri-
queceram com o excesso do seu luxo’. Ouvi outra 
voz do Céu que dizia: ‘Meu povo, sai de seu meio 
para que não participes de seus pecados e não te-
nhas parte nas suas pragas, porque seus pecados 
se acumularam até o Céu, e Deus Se lembrou das 
suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo, e 
retribui-lhe o dobro de seus malefícios; na taça 
que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma 
proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe 
em tormentos e prantos. Pois ela disse no seu co-
ração: Estou no trono como rainha, e não viúva, e 
nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia vi-
rão sobre ela as pragas: morte, pranto, fome. Ela 
será consumida pelo fogo, porque forte é o Se-
nhor Deus que a condenou’” (18, 1-8).

Maria Santíssima, simbolizada pela nuvenzi-
nha que anunciou a Elias a proximidade da chu-
va, resplandecerá no alto do Monte Carmelo alen-
tando as hostes do bem e dispersando os inimi-
gos de Deus, a fim de instaurar o Reino de Cris-
to sobre a terra, como anunciou em Fátima: “Por 
fim, o meu Imaculado Coração triunfará”. Com 
os olhos fixos em Nossa Senhora do Carmo, pro-
curemos com fidelidade e zelo batalhar pela cau-
sa de Deus, certos da vitória. O dia da santa vin-
gança não tardará, alegremo-nos e exultemos, 
pois nossa libertação está próxima! ²

1 SÃO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. II-II, 
q.108, a.1.

2 Idem, ibidem.
3 Idem, a.3.
4 Idem, a.1, ad 2.
5 Cf. Idem, a.2, ad 2.
6 Cf. Idem, ad 3.
7 SÃO PIO V. Consueverunt Romani Pontifices, n.1.

Nossa Senhora de Fátima  
revestida com o manto do Carmo 



Ir. Patricia Victoria Jorge Villegas, EP

Realeza e infortúnio se osculam

A
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pós a Primeira Cruzada, 
proclamada pelo Papa Ur-
bano II, o Santo Sepulcro de 
Nosso Senhor Jesus Cristo 

foi reconquistado das mãos dos ma-
ometanos, e os cristãos fundaram em 
Jerusalém um reino. Por seu augus-
to vínculo com o Salvador, ele se tor-
nou, pois, o centro da atenção de toda 
a Cristandade. 

Quanta glória para a Cidade Santa, 
mas que glória paradoxal! Não foram 

o ouro e a prata, nem as vitórias ou o 
sucesso que a fizeram grande diante 
das nações, e sim a dor, a luta e a cruz.

Lamentavelmente, esse santo rei-
no foi envenenado pela ambição e, no 
século XII, seu antigo esplendor ca-
minhava para o ocaso. Se, de início, 
a corte de Jerusalém havia sido um 
baluarte de despretensão, a ponto de 
seu primeiro monarca, Godofredo de 
Bouillon, ter recusado usar uma co-
roa de ouro por não se sentir digno de 

portá-la onde Cris-
to quisera ser coroa-
do de espinhos, ago-
ra ela jazia corrom-
pida pela vaidade. O 
ideal das Cruzadas 
se extinguia. 

À semelhança do 
sol, no entanto, em 
seu crepúsculo o 
Reino de Jerusalém 
manifestaria os seus 
mais belos fulgores.

Um menino 
marcado pela dor

O Rei Amaury I, 
descendente da no-
breza de Anjou, na 
França, presenteou a 
cidade sagrada com 
um virtuoso herdei-

ro do trono. Sua dedicação nos es-
tudos, sua vivacidade durante as re-
creações, sua agilidade na equitação, 
superior à dos seus ancestrais, teria 
levado todo o reino a depositar nele 
as maiores esperanças, se o menino 
já não estivesse, em tão tenra idade, 
marcado com o sinal dos predestina-
dos: o sofrimento. 

Aos nove anos de idade, Balduíno 
deparou-se com uma tragédia. Gui-
lherme de Tiro, seu educador, nar-
ra que, certo dia, enquanto o pequeno 
brincava com outras crianças de sua 
idade, percebeu que nenhum golpe lhe 
causava dor, mas eram tomados com 
indiferença: “Eu pensava, a princí-
pio, que nele havia mérito da paciência 
e não falta de sensibilidade; chamei-
-o, pus-me a examinar de onde provi-
nha tal conduta e descobri, finalmen-
te, que seu braço e sua mão direita es-
tavam um tanto insensíveis”.1

Essa situação inquietou Guilher-
me e, sobretudo, o pai do menino. 
Após terem consultado os médicos, 
suas piores suspeitas se confirma-
ram: ele adquirira a lepra, doença in-
curável naquele tempo. 

Ao chegar à puberdade, Balduíno 
foi avisado de seu mal. Entretanto, a 
notícia em nada abalou a força viril de 
sua alma: ainda tão pequeno, vendo-
-se convidado pelo Divino Redentor a 

O século XII contemplou unidos em um varão eleito o mais excelso e 
o mais abjeto estado a que alguém poderia então chegar. Sua figura, 
porém, fixou-se nos céus da História como símbolo de coragem 
heroica ante o sofrimento.

Balduíno iv, rei de Jerusalém 

Guilherme de Tiro descobre os sintomas da lepra  
no jovem Balduíno, iluminura da obra “Estoire d’Eracles” - 

Biblioteca Britânica, Londres

Ainda criança, aquele que era chamado à realeza  
viu-se atingido pelo terrível mal da lepra
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 subir o Calvário, portou-se como um 
herói e jamais recuou diante da dor. 

Força de alma invencível

Com a morte de Amaury I, o prín-
cipe foi coroado e sagrado rei na Igre-
ja do Santo Sepulcro, no dia 15 de ju-
lho de 1174, com apenas treze anos de 
idade. Desde então, passou a ser cha-
mado Balduíno IV.

Bem podemos imaginar o dra-
ma deste varão. Na Terra Santa, Nos-
so Senhor Jesus Cristo havia operado 
admiráveis prodígios: surdos ou-
viam, cegos enxergavam, paralí-
ticos andavam; sua simples som-
bra afugentava as enfermidades. 
Ali, sobretudo, o Redentor cura-
ra leprosos! Será que a era dos mi-
lagres tinha terminado? Não po-
deria Ele devolver a saúde ao jo-
vem rei? Certamente, pensamen-
tos como esses invadiam a alma 
de Balduíno, enquanto ele passea-
va pelas ruas de Jerusalém… E a 
esperança de um milagre lhe dava 
alento para continuar seu gover-
no. Contudo, ele estava disposto, 
se a cura não viesse, a manter-se 
firme em seu dever, porque tam-
bém o Cordeiro Divino, chagado 
e desfigurado como um leproso, 
havia Se assentado sobre o trono 
da Cruz.

Ora, o sofrimento do prínci-
pe não se restringia à sua doença. 
Na corte de Jerusalém grassavam 
a ambição e o interesse. Como ele 
não poderia ter descendentes, to-
dos cobiçavam o trono e, longe de lhe 
desejar a recuperação, ansiavam por 
sua morte. Conhecedor do estado da 
nobreza, Balduíno pressentia a ruína 
de seu reino; não havia, ao seu redor, 
quem fosse digno de lhe suceder.

Como se isso não bastasse, Sala-
dino, chefe dos seculares inimigos de 
Cristo, os maometanos, aproveitando-
-se de uma série de circunstâncias, en-
tre elas o fato de reinar em Jerusalém 
um “menino” leproso, decidiu iniciar 
uma série de investidas para tomar 

posse de Damasco, cidade-chave para 
a conquista de todo o território. 

Nesse contexto, deu-se o primeiro 
combate de Balduíno. Com quatorze 
anos, ele comandou o exército católi-
co, unindo-se às tropas de  Raimundo 
de Trípoli, seu primo. No dia 1º de 
agosto de 1176, na planície de Bega, o 
rei leproso alcançou uma estrondosa 
vitória após duro enfrentamento. Ape-
sar de sua doença, ele cavalgava como 
um verdadeiro guerreiro e empunhava 
a lança com extrema força. Os cavalei-

ros cristãos comprovaram o gênio mi-
litar de seu governante e a bravura de 
seu temperamento e, de volta a Jerusa-
lém, ele foi aclamado por todo o povo.

Comoveu os Céus…

Essa alma invencível, vendo tantas 
tragédias despencarem sobre sua ca-
beça enquanto, a cada dia, a lepra se 
manifestava com sintomas mais atro-
zes, teria todas as desculpas para dis-
pensar-se de suas árduas obrigações 
de guerreiro. Ela travou, entretanto, 

os mais gloriosos e insignes comba-
tes, um dos quais, especialmente me-
morável, aconteceu em Montgisard. 

Aproveitando a ausência de Bal-
duíno e das tropas cristãs, que luta-
vam em Ascalon, Saladino precipi-
tou-se com presunção sobre a Cida-
de Santa. O jovem rei, com dezes-
seis anos, sofrendo as dores de suas 
chagas abertas que se chocavam con-
tra a armadura, deixou Ascalon, 
onde havia obtido uma nova vitória, 
e saiu à procura do sultão, com ape-

nas trezentos e setenta cavalei-
ros, a maior parte deles guerrei-
ros de retaguarda. Surpreendeu-
-o a meio caminho de Jerusalém, 
mas o imprevisto não suplanta-
va a desproporção numérica entre 
os dois exércitos: os cristãos eram 
poucas centenas contra dezenas 
de milhares. Balduíno sentiu a he-
sitação dos seus...

Desceu, então, do cavalo e 
prostrou-se com a face em terra 
diante de um fragmento da ver-
dadeira Cruz, carregado pelo Bis-
po Alberto de Belém. Tomado pela 
fé, implorou a Nosso Senhor  Jesus 
Cristo que lhes alcançasse a vitó-
ria. Em seguida, deu-se uma cena 
indubitavelmente emotiva: sobre o 
rosto chagado de Balduíno, recém-
-erguido do chão arenoso, corriam 
lágrimas. Diante de tamanha su-
blimidade, os soldados, enlevados, 
juraram vencer ou morrer! Em 
seus corações a cólera santa pas-
sou a disputar com a fé, e o ideal 

das primeiras Cruzadas voltou a bri-
lhar.2 Estavam todos “cheios da graça 
celeste, que os tornava mais fortes que 
de costume”.3

A batalha se iniciou e o exército 
muçulmano, muitíssimo mais nume-
roso, não foi capaz de conter o ímpe-
to das cargas de cavalaria dos fran-
cos. Já sob as sombras da noite, es-
tes se lançaram a perseguir os fugiti-
vos. Saladino conseguiu escapar, mas 
ao chegar ao Cairo, centro do impé-
rio maometano, viu que lhe restavam 

Coroação de Balduíno IV, por Simon  
Marmion - Biblioteca de Genebra (Suíça) 

Um terrível inimigo externo, uma corte 
decadente, uma saúde em inevitável 
declínio: eis a herança do novo rei
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somente umas centenas de soldados. 
A vitória cristã em Montgisard havia 
sido total!

Esse belíssimo feito, obtido com 
o auxílio do Céu e considerado por 
Guilherme de Tiro como o mais me-
morável, ocorreu no terceiro ano do 
reinado de Balduíno IV, que foi glo-
riosamente recebido em Jerusalém ao 
cântico do Te Deum.

…e impôs respeito aos infernos!

Muitos poderiam pensar que, se 
Balduíno não fosse leproso, a Histó-
ria teria sido bem diferente. Contudo, 
embora possa haver algo de verdadei-
ro nesta afirmação, não podemos dei-
xar de considerar que, sem essa para-
doxal desventura, o Reino de Jerusa-
lém jamais possuiria a glória de ser 
governado por um monarca tão seme-
lhante ao Divino Redentor. E trata-se 
de uma dádiva incomparável! 

Com efeito, a união de Balduí-
no com o Rei Crucificado tornou-se 
tão íntima que ele foi capaz de pôr em 
fuga o inimigo com sua simples pre-
sença, tal como o Salvador no Horto 
das Oliveiras, quando fez cair pros-
trados aqueles que O vinham prender 
(cf. Jo 18, 4-6). Esse fato, talvez tão 

belo quanto a vitória em Montgisard, 
deu-se em Beirute. 

A desobediência arrogante de Re-
naud de Chatillon, vassalo do rei cris-
tão, incitou Saladino a uma investida 
contra essa cidade, por terra e por mar. 
Balduíno, porém, já estava quase ago-
nizante pelo avanço da lepra. “O infe-
liz príncipe tinha perdido a vista, as 
extremidades do corpo caíam em pu-
trefação; ele não mais podia se servir 
nem dos pés nem das mãos”.4 Incapa-
citado de cavalgar, quis, porém, por fi-
delidade aos deveres da monarquia, 
partir em defesa de seu súdito revolta-
do, não sem antes repreendê-lo seve-
ramente por seu comportamento. 

Ele avançou carregado pelos seus 
numa liteira, acompanhado por sete-
centos homens, contra vinte mil mu-
çulmanos. Seu ímpeto era irresistí-
vel! Lançando-se sobre o inimigo de 
surpresa, queimou suas frotas; o “co-
rajoso” Saladino, somente por tomar 
conhecimento da presença do jovem 
herói à cabeça dos soldados católicos, 
fugiu temeroso. 

“Na primeira vitória [em Montgi-
sard], ele comoveu o Céu, inclinan-
do-se no deserto; na segunda, impôs 
respeito ao inferno, fazendo com que 

Saladino se retirasse”.5 Eis a glória de 
um varão que soube ser, guardadas as 
devidas proporções, um outro Cristo 
na terra!

Deus o glorificou na eternidade

No dia 16 de março de 1185, aos 
vinte e quatro anos, o Rei Balduíno 
entregou sua alma a Deus. Vitorioso 
contra todos os infortúnios por sua 
vontade férrea, sua paciência no so-
frimento e sua coragem diante das 
piores circunstâncias, ele brilha no 
firmamento da História. 

Se a lepra havia devorado seu cor-
po, em sua alma havia deixado a lu-
minosa marca do heroísmo. Com 
quanta admiração veremos, pois, 
resplandecer as chagas deste guer-
reiro, rei e “mártir” pelo sofrimen-
to quando, no dia da Ressurreição, a 
glória de sua alma se manifestar em 
seu corpo! 

Balduíno IV ainda não foi elevado 
à honra dos altares, mas, sem dúvida, 
àquele que sofreu com tanta constân-
cia nesta terra e diante do qual os pio-
res inimigos da Santa Igreja estreme-
ceram de pavor, Nosso Senhor  Jesus 
Cristo terá reservado um trono de 
glória na eternidade!  ²

“Batalha de Ascalon”, por Charles-Philippe Larivière - Palácio de Versailles (França)

Embora doente, Balduíno sempre avançava com um ímpeto irresistível!  
Esse varão eleito comovia o Céu e impunha medo ao inferno, porque soube ser um outro Cristo na terra



Almas que marcam  
o rumo da História

Q
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uando Deus resolve reali-
zar suas grandes interven-
ções na História, as graças 
mais assinaladas e marcan-

tes não são como os favores comuns 
que Ele concede para cada indivíduo 
todos os dias, mas o Criador elege al-
gumas pessoas que, por vezes, são até 
modeladas naturalmente para a tarefa 
à qual Ele as destina.

Em atenção ao amor que Deus nu-
tre por essas pessoas – antes mesmo 
de tê-las criado, porque representam, 
na sabedoria d’Ele, um papel espe-
cial nos planos divinos –, seja em vir-
tude das atitudes delas mesmas, seja 
da correspondência ou incorrespon-
dência daqueles chamados a rezar e 
a sacrificar-se por elas, essas pesso-
as podem estar dotadas de uma for-
ça de impacto na História que a leva 
avante.

Para usar uma imagem bélica, se-
ria como um tanque de guerra que 
avança sobre um muro e o derruba, 
podendo atravessar até todo um quar-
teirão em linha reta. Essas pessoas 
são os tanques da História. […]

Há dois modos de alguém de-
monstrar que tem um plano. Um é se-
guir no rumo retilíneo e chegar até 
o fim. Outro é, atravessando os pio-
res e mais variados obstáculos, diri-
gir-se invariavelmente para o mesmo 
rumo. Trata-se de uma forma de força 
do plano. Deus combina os dois mé-
todos, às vezes aquinhoando regia-

Dr. Plinio durante uma conferência  
na década de 1990

mente de obstáculos alguns, para de-
pois fazê-los brilhar mais esplendida-
mente, quase como sendo os autores 
do plano que realizaram.

Entretanto, o arquiplano de Deus 
consiste em auferir do curso das coi-
sas – para falar em linguagem huma-
na – uma determinada cota de gló-
ria. Compreendendo bem que, uma 
vez que o Onipotente criou seres in-
teligentes e livres em número incon-
tável, dentre essas criaturas muitas 
haveriam de fazer o contrário do que 
Ele quer. […]

Os eleitos, no sentido em que o 
foi o povo eleito e o é a Igreja Católi-
ca, ocupam um lugar muito importan-
te nos planos de Deus, mas as ofensas 
por eles cometidas têm na justiça divi-
na um papel muito grande. O Criador 
é misericordioso com eles, mas seus 
pecados O ofendem especialmente e 
pesam muito para que Ele modifique 
seus planos.

Então, a História toda gira em tor-
no das gratidões e ingratidões dos 
eleitos. Muitos dos sinais sinuosos, 
espantosos da História, inclusive com 
o afundamento ou aparentes soço-
bros de instituições, estão relaciona-
dos com pecados cometidos nas pró-
prias instituições, as quais, conforme 
sua correspondência ou incorrespon-
dência à graça, ficam com uma cer-
ta liberdade, concedida por Deus, 
de traçar os planos da História, pai-
rando sobre elas uma glória ou uma 

culpa extraordinária pelos rumos da 
humanidade.

A Providência, de vez em quando, 
suscita um vingador dos planos divi-
nos malbaratados, que não é neces-
sariamente aquele que castiga, mas 
quem destroça a confusão. Esse, en-
tão, restabelece a clareza do rumo e 
as almas andam.

Há, portanto, todo um jogo das al-
mas fiéis e infiéis, inclusive das víti-
mas expiatórias, que conservam ou 
degeneram as instituições, e um con-
junto de misericórdia e justiça do 
qual só Deus tem conhecimento. En-
tão, Ele vai criando outras almas, sus-
citando vocações, dando graças para 
realizar um plano, porque em sua in-
finita bondade Ele concedeu a algu-
mas almas a honra de marcarem o 
rumo da História junto com Ele. ²

Extraído, com pequenas   
adaptações, de: CORRÊA DE  

OLIVEIRA, Plinio. A História gira 
em torno dos eleitos. In: Dr. Plinio. 

São Paulo. Ano XXIII.N.267  
(jun., 2020); p.21-23

1 BORDONOVE, Georges. Les 
Croisades et le Royaume de 
Jérusalem. Paris: Pygmalion, 
2002, p.259-260.

2 Cf. Idem, p.281.
3 MICHAUD, Joseph-François. 

História das Cruzadas. São 

Paulo: Editora das Américas, 
1956, v.II, p.378.

4 Idem, p.386.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Balduíno IV, o protóti-
po do católico – II. In: Dr. Pli-
nio. São Paulo. Ano XXI. 
N.246 (set., 2018); p.24.



José Manuel Gómez Carayol

Um Grande  
de Espanha

O
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século XVI conta-se, sem 
dúvida, entre os mais rele-
vantes da História Univer-
sal. Nele encontramos, ao 

mesmo tempo, o surgimento de grande 
número de Santos que marcaram sua 
época, o despontar de um sem fim de 
prodígios marítimos – como a circum-
-navegação do globo ou a conquista da 
América –, o pulular de uma interminá-
vel ladainha de controvérsias doutriná-
rias que, se não eram resolvidas com a 
sutileza da pena… muitas vezes termi-
navam dirimidas na ponta da espada.

Foi nesse contexto que, no dia 29 
de outubro de 1507, nasceu nas terras 
castelhanas de Piedrahíta um menino 
destinado a exercer importante papel 
no porvir dos acontecimentos na Eu-
ropa e no mundo. Seu nome era Fer-
nando Álvarez de Toledo y Pimentel, 
terceiro Duque de Alba, o herdeiro de 
uma das mais nobres linhagens espa-
nholas. Sua casa pertencia ao número 
das vinte e cinco famílias cujos mem-
bros ostentavam o título de Grandes 
de Espanha, sendo por isso conside-
rados os “primos” do rei. 

Nos campos de batalha

Desde jovem, Fernando recebeu 
requintada educação: foi adestrado 

nas finezas da diplomacia e da cultu-
ra, como convinha a alguém de ber-
ço tão nobre, sem deixar de lado a 
não menos necessária arte da guer-
ra. Quanto a esta última, aprendeu-
-a tanto nos livros – como no De re 
 militari de Vegécio, que sabia de cor 
– como também, e sobretudo, no pró-
prio campo de batalha.

Intensa e admirável foi sua carrei-
ra nesse âmbito. Com apenas dezes-
sete anos, destacou-se como jovem 
capitão numa refrega com os fran-
ceses pela vila de Fuenterrabía. Uma 
vez conquistada a praça pelos espa-
nhóis, Carlos V encomendou seu go-
verno ao valente oficial – menino ain-
da pela idade, mas já herói no coração 
– que havia se destacado na empresa. 

Ele incrementou ainda mais sua 
experiência bélica em 1535, durante a 
campanha de Tunes, na qual o exérci-
to de Carlos V derrotou o pirata Bar-
ba Roxa e recuperou o domínio do 
Mar Mediterrâneo. 

No ano de 1547, foi nomeado capi-
tão-general do exército imperial para 
a Batalha de Mühlberg, contra os 
príncipes protestantes alemães. Sem 
fugir à regra dos melhores coman-
dantes da História, o Duque de Alba 
postou-se na vanguarda e, combaten-

do com fúria os inimigos, fez pesar 
a vitória para o lado de seu senhor. 
Após o retumbante triunfo sobre os 
hereges, perguntaram-lhe de maneira 
lisonjeira se era verdade que, no dia 
da batalha, o astro rei havia se detido 
no céu como acontecera com Josué. 
Ele apenas respondeu que tivera tan-
to a fazer na terra, que não lhe sobra-
ra tempo de olhar para o Sol. 

Tenacidade e determinação

Inúmeras outras intervenções de-
cisivas teve ele nas empresas que o 
imperador lhe encomendou. Se fôsse-
mos tão só enumerá-las, já preenche-
riam com sobra o espaço destinado a 
este artigo… Sem dúvida, Carlos V 
não errava em seu juízo quando, em 
carta a seu filho Felipe II, escreveu: 
“O Duque de Alba é o mais hábil es-
tadista e o melhor soldado que tenho 
nos meus reinos”.1 

Após o imperador abdicar do tro-
no em 1556, Don Fernando conservou 
um importantíssimo papel na corte 
espanhola, uma vez que seus conse-
lhos eram os que com maior frequên-
cia Felipe II seguia. Com sua chispa e 
engenho característicos, esteve junto 
a ele nas dificuldades, apresentando-
-lhe soluções de inegável  sabedoria, 

A austera figura do Duque de Alba é frequentemente 
apresentada como a de um sanguinário.  
Um exame acurado dos fatos, porém,  
revela a parcialidade desse juízo.

Fernando álvarez de toledo y Pimentel
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tanto na guerra quanto na diploma-
cia, apesar de às vezes chocarem pela 
truculência do general.

Revolta em Flandres

No ano de 1566, o Duque de Alba 
se lançou naquela que seria, certamen-
te, a maior epopeia de sua vida. Após 
uma tentativa frustrada por parte do 
rei de aplicar nos Países Baixos os de-
cretos do Concílio de Trento, eclo-
diu uma revolta instigada por peque-
nos grupos de protestantes que ame-
açava a soberania real. Para Felipe II, 
tal sublevação era a gota d’água. Com 
efeito, afirmara ele ao Papa São Pio V: 
“Antes de sofrer a menor coisa em pre-
juízo da Religião ou do serviço de 
Deus, perderia todos os meus Estados 
e cem vidas que tivesse, pois não pen-
so nem quero ser senhor de hereges”.2 

O monarca reuniu, então, seus 
conselheiros e lhes expôs o proble-
ma. Em pouco tempo ficou delineado 
o plano. Apresentar-se-ia ali alguém, 
que não fosse ele, a fim de dar uma 
boa lição nos revoltosos, rude missão 
para a qual só um nome parecia cum-
prir os requisitos necessários: Don 
Fernando. Quando o duque tivesse 
castigado devidamente os culpados, 

até lá se dirigiria o próprio rei para 
conceder indultos aos arrependidos 
e amenizar a situação. Sábio projeto, 
que seguramente teria dado bons re-
sultados se Felipe II houvesse cum-
prido com sua parte.

O “caminho espanhol” e 
a disciplina militar

O Duque de Alba, é claro, aceitou 
a missão. Entretanto, esta não se mos-
trou nada fácil desde o começo. Pri-
meiramente deveria deslocar todo um 
exército a uma região com a qual não 
tinham fronteira. Decidiu ele execu-
tar uma parte do trajeto por terra, vis-
to que chegar aos Países Baixos por 

mar significava enfrentar os famige-
rados navios ingleses. O caminho ter-
restre, contudo, exigia grande prepa-
ração e eficácia logística que não po-
diam falhar, sob pena de dizimar os 
esquadrões antes de sequer entre-
chocarem-se com o inimigo. Por ou-
tro lado, era mister incutir discipli-
na na totalidade da tropa pois, tendo 
de atravessar territórios neutrais – e 
muitas vezes não tão cordiais –, a ex-
pedição viria a fracassar se algum es-
touvamento provocasse os reinos vi-
zinhos a tomar o partido oposto. 

Mas ordem não era novidade para 
quem marchava sob a direção de Fer-
nando Álvarez de Toledo. Nas pala-
vras do renomado historiador Tho-
mas Walsh, “foi esta uma das marchas 
memoráveis da História. Memorável 
não somente por sua rapidez, como 
pela férrea disciplina do duque. Estava 
proibido o saque e a pilhagem. Se um 
soldado insultava uma mulher ao pas-
sar, em poucos instantes estava pen-
durado na árvore mais próxima”.3 

Assim os tercios – a temível infan-
taria que imortalizou o exército espa-
nhol do Século de Ouro – chegaram a 
Flandres, depois de atravessar os Al-
pes saboianos, a Suíça e uma parte da 

Fernando Álvarez de 
Toledo era a pessoa 
ideal para a missão de 
restabelecer a ordem 
e, sobretudo, a prática 
da Fé Católica nos 
reinos de Felipe II

“O caminho espanhol”, por Augusto Ferrer-Dalmau; na página anterior, Fernando Álvarez de Toledo,  
por Anthonis Mor - Museu da Sociedade Hispânica da América, Nova York
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França. Esse percurso ficaria conhe-
cido com o nome de caminho espa-
nhol, pela grande quantidade de sol-
dados e mantimentos que o cruzaram 
nessa incursão e ao longo das déca-
das seguintes.

O Duque de Ferro

Uma vez nos Países Baixos, o Du-
que de Alba pôs-se logo em ação. Ele 
nunca fizera suspense a respeito de 
seus planos, caso obtivesse sucesso: 
“cortar as cabeças dos chefes – o ha-
via feito repetidamente – e reduzir os 
demais à obediência. Uma mentalida-
de como a sua, acostumada a ver as 
coisas de sua cor, brancas ou negras, 
não estava disposta a fazer sutis dis-
tinções. Tinha ordens e estava decidi-
do a cumpri-las”.4 Com muita sagaci-
dade, prendeu de surpresa os Condes 
de Egmont e de Horn – homens-cha-
ve na revolta – e, após um processo de 
nove meses, justiçou-os pelo crime 
de alta traição. Ao longo de sua mis-
são em Flandres, seguiram o mesmo 
destino cerca de mil sediciosos.5 

Embora a tática da severidade te-
nha produzido bons efeitos a cur-
to prazo, já era de se prever que, ao 
cabo de alguns anos, a situação ter-
minasse ficando insustentável. Des-
se modo, no dia 18 de dezembro de 

1573, o Duque de Alba teve de deixar 
secretamente os Países Baixos, sendo 
substituído por Don Luís de Reque-
sens y Zúñiga.

Sua próxima campanha deu-se em 
Portugal quando, após a morte do Car-
deal Henrique – homem idoso e do-
ente, que herdara o trono luso com o 
falecimento de Dom Sebastião –, Fe-
lipe II passou a ser o primeiro da lis-
ta no direito à sucessão. O Duque de 
Alba, que então contava setenta e três 
anos, foi posto à frente de um exército 
de vinte mil combatentes para assegu-
rar os interesses de seu senhor. Não é 
preciso dizer que seus métodos obtive-
ram o resultado desejado.

Foi durante essa missão que, a 15 
de dezembro de 1582, aquele homem 

de ferro rendeu sua alma a Deus, aba-
tido por uma enfermidade que durara 
um mês. Ele havia pedido a Felipe II 
autorização para regressar a suas ter-
ras em Alba de Tormes, desejoso de 
passar ali os últimos dias. A licença, 
porém, nunca chegou. Talis vita finis 
ita, diz o conhecido adágio: tal como 
foi a vida, assim é o seu fim; nada 
mais natural que Don Fernando, ten-
do passado toda sua existência a lu-
tar bravamente no campo de batalha, 
morresse também em campanha.

A legenda negra

Com o passar do tempo, a enérgi-
ca, austera e inflexível figura do Du-
que de Alba foi convertida em uma es-
pécie de monstro sanguinário, prin-
cipalmente devido a sua atuação nos 
Países Baixos. Houve até quem julgas-
se salvar sua reputação, comparando-
-o a um desequilibrado como Robes-
pierre.6 Contudo, um exame acurado 
dos fatos revela a parcialidade desses 
juízos.

Em primeiro lugar, foram incontá-
veis os crimes cometidos por protes-
tantes durante o período de subleva-
ção. À guisa de exemplo, podemos ci-
tar o caso de dois anabatistas. Estes 
confessaram que, ao se cansarem de 
alguma de suas esposas – cada um 

Ao comando da 
temível infantaria 
dos “tércios”, o 
Duque de Alba 
cumpriu com exímio 
desempenho sua 
missão em Flandres

“Tercios” espanhóis, detalhe de “Rocroi, el último tercio”, por Augusto Ferrer-Dalmau
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1 WEISS, Juan Bautista. Histo-
ria Universal. Barcelona: La 
Educación, 1929, v.IX, p.285.

2 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
Manuel. El Duque de Hier-
ro. Fernando Álvarez de Tole-
do, III Duque de Alba. Pozue-
lo de Alarcón: Espasa-Calpe, 
2007, p.315.

3 WALSH, William Thomas. 
Felipe II. Madrid: Espasa-Cal-
pe, 1943, p.461.

4 Idem, p.463.
5 Há uma contradição gritan-

te no que diz respeito à quanti-
dade dos supliciados durante a 
campanha nos Países Baixos. 
Segundo Roca Barea, “a pro-
paganda converteu o Duque 
de Alba num monstro e elevou 
o número de mortos de 1.073 
execuções a 200.000” (ROCA 
BAREA, María Elvira. Im-
periofobia y leyenda negra. 

Roma, Rusia, Estados Unidos 
y el Imperio Español. 28.ed. 
Madrid: Siruela, 2020, p.253). 
Thomas Walsh fornece cifras 
menos divergentes: “O núme-
ro de pessoas executadas por 
esse tribunal durante os pou-
cos anos de sua jurisdição foi 
estimado, diversamente, des-
de os 1.700 que dá Cabrera até 
os 8.000 que acusam, exage-
rando muito, os protestantes” 
(WALSH, op. cit., p.464).

6 Cf. PIRENNE, Henri. Historia 
de Bélgica, apud FERNÁN-
DEZ ÁLVAREZ, op. cit., 
p.359.

7 WALSH, op. cit., p.450.
8 Cf. Idem, p.464; ROCA BA-

REA, op. cit., p.254.
9 ROCA BAREA, op. cit., p.254.
10 WALSH, op. cit., p.522.

Sua figura deve 
ser analisada não 
com os padrões de 
nosso século, mas 
da perspectiva de 
sua missão aos 
olhos de Deus

deles tinha quatro – o ministro a leva-
va ao bosque e silenciosamente a ma-
tava. Um desses “santos varões” ad-
mitiu haver assassinado seis ou sete 
mulheres. Ademais, ensinavam ser lí-
cito matar e roubar os católicos. 

As depredações de igrejas por par-
te de calvinistas e anabatistas eram 
frequentes. Em menos de uma sema-
na, foram destruídos quatrocentos 
templos católicos, com as costumei-
ras profanações do Santíssimo Sacra-
mento, das imagens e até das religio-
sas consagradas e dos ministros de 
Deus, os quais eram espancados ou 
expulsos de seus conventos.

Alguns poderiam alegar que os 
hereges estavam à procura de um mí-
nimo de tolerância, em face da tirania 
real. Entretanto, Margarida de Parma 
– regente dos Países Baixos e irmã de 
Felipe II – em carta dirigida a este úl-
timo queixava-se de ter proposto aos 
chefes insurgidos a total liberdade 
de culto, além de outras concessões, 
e haver recebido como resposta uma 
recusa. Afinal, dizia ela, não era a li-
berdade de religião o que desejavam 
os rebeldes, “mas a liberdade de to-
das as religiões, exceto a católica”.7

Critério e julgamento

Por outro lado, é completamen-
te ilegítimo julgar as atitudes de um 
personagem do passado de acor-
do com os padrões de nosso sécu-
lo. Ao confrontar as atitudes do Du-
que de Alba com a de alguns de seus 
contemporâneos, certos autores re-

putam-no até muito humano e indul-
gente quanto aos métodos emprega-
dos ou mesmo quanto ao número de 
condenados. Basta pensar nos tribu-
nais ingleses que, durante os reina-
dos de Henrique VIII e Isabel I, sen-
tenciaram inúmeros católicos com-
pletamente inocentes a mortes mui-
to mais violentas. E o mesmo se diga 
em relação ao procedimento dos Tu-
dor na Irlanda ou dos Habsburgo na 
Transilvânia.8

Cabe, ademais, uma pergunta: se as 
leis aplicadas pelo Duque de Alba fo-
ram tão injustas e cruéis, por que cons-
tituíram a base para o procedimento e 
o direito penal dos Países Baixos du-
rante os dois séculos e meio que lhe se-
guiram? Quiçá porque, como gracejou 
Roca Barea, “a lei de Alba era dura, 
mas era lei, e não a aplicação arbitrá-
ria de castigos”.9

Seja como for, parece certo que ele 
agiu de boa-fé em toda a sua política. 
No leito de morte, afirmou não ter der-

ramado, ao longo da vida, uma só gota 
de sangue contra a sua consciência, e 
que quantos degolou em Flandres, fê-
-lo por serem hereges e rebeldes. 

Concluímos, então, com uma fra-
se escrita por ele mesmo. Nela se nota 
o quanto seu espírito era grande de-
mais para nutrir aquela preocupação 
mesquinha com a opinião dos outros 
que leva o homem a colocar a própria 
reputação acima do senso do dever: 
“A natureza perversa de certas pesso-
as malvadas as leva a dar a pior inter-
pretação possível a tudo; mas a verda-
de sobre tudo isso, só o tempo e Deus 
a decidirão”.10 ²

Fernando Álvarez de Toledo,  
por Francisco Jover y Casanova -  

Museu do Prado, Madri



Quando o heroísmo 
venceu a frivolidade
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Fábio Ricardo Soares

ascida em uma das fa-
mílias mais ilustres da 
Europa, a Arquiduque-
sa Maria Antonieta de 

 Habsburgo desde pequena harmoni-
zou uma majestade e uma meiguice 
próprias a comover as pessoas a seu 
redor. Sua mãe, Maria Teresa, Impe-
ratriz da Áustria, esmerou-se ao má-
ximo na formação da filha com vis-
tas a seu futuro. Entretanto, apesar de 
um belo porvir sorrir-lhe desde o ber-
ço, dificilmente alguém, naquela se-
gunda metade do século XVIII, po-
deria ser mais superficial do que ela.

Sim, a menina de traços graciosos 
e bem delineados, cujos olhos azuis 
cristalinos encantavam a todos, usan-
do-se de seu charme era capaz de im-
por aos outros a própria vontade, en-
contrando nisso um pretexto para eva-
dir-se às obrigações que a etiqueta lhe 
impunha. É por essa razão que, como 
narra o célebre escritor  austríaco 
 Stefan Zweig, “já na idade de treze 
anos, descobrem nela todo o perigo 
desse caráter, que pode tudo, mas nada 
verdadeiramente pretende nem quer”.1

Se ela crescesse sob os auspícios 
da rigorosa mãe, quiçá se corrigiria. 

Entretanto, seu destino mudou rapi-
damente ao começarem os preparati-
vos para o casamento da arquiduque-
sa d’Áustria com o príncipe herdeiro 
e futuro rei da França, Luís, que seria 
o décimo sexto com esse nome.

O casamento de Maria Antonieta

No ano de 1769, Luís XV pediu ofi-
cialmente a mão da jovem de quator-
ze anos à imperatriz, a fim de uni-la 
a seu neto. Assim, as duas casas mais 
eminentes da Europa, os Habsburgos 
e os Bourbons, coligar-se-iam numa 
 aliança da qual poderia nascer uma 
nova estirpe ainda mais gloriosa… 

Uma vez em território francês, a 
filha de Maria Teresa encontrou-se 
com aquele que haveria de desposá-
-la. O contraste chamava a atenção. 
Ela era ágil, meiga, afetuosa, bela; 
ele pesado, gélido e profundamente 
tímido. O jovem Bourbon não pare-
cia muito engajado no novo relacio-
namento. Aliás, via de regra, apenas 
duas coisas lhe interessavam verda-
deiramente: a caça e a boa mesa… 

Após o não tão romântico casa-
mento, Maria Antonieta foi introdu-
zida na corte de Versailles.

A conquista de Paris
O que pensaria um Alexandre 

Magno, um Júlio César, um Átila ou 
um Gengis Khan vendo aquela me-
nina conquistar, à base de sorrisos, 
os poderosos de um reino com mui-
to mais desenvoltura do que eles o fa-
riam por meio do ferro, fogo, sangue, 
suor e lágrimas? 

Apesar da própria inexperiência e 
das sutilezas da vida de corte, a prin-
cesa logrou triunfar suavemente na-
quela primeira batalha. Entretanto, a 
conquista da França não estava ain-
da consumada, faltava marchar so-
bre a capital. Após inexplicáveis três 
anos de protelações, no dia 18 de ju-
nho de 1773, ela finalmente conse-
guiu de Luís XV a autorização para 
visitar Paris. 

As carruagens reluzindo à luz do 
dia, os vestidos de seda e os chapéus 
de três bicos sobre a cabeleira empo-
ada dos nobres anunciavam a pom-
posa chegada da corte à Cidade Luz. 
O povo, admirado, não cessava de 
exclamar. 

Estando já no Palácio das Tulhe-
rias, Maria Antonieta sai à janela e 
encontra uma tal multidão que chega 

Maria Antonieta, que foi fútil como princesa e leviana 
como rainha, perante o vagalhão de sangue que  
inundou a França transformou-se de um modo 
surpreendente. “Da rainha surgiu uma mártir,  
e da boneca, uma heroína”.
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a assustar-se. Ao ver a estupefação da 
princesa, o Marechal de Brissac diri-
ge-lhe um gracejo tipicamente fran-
cês: “Madame, que sua alteza o del-
fim não tome a mal, mas aqui estão 
duzentos mil parisienses apaixona-
dos por Vossa Alteza”.2

Todavia, não foi só Maria Anto-
nieta que conquistou Paris. A capital 
também a cativou, quiçá até demais… 

O trono sem a rainha

Davam-se as badaladas anuncian-
do a morte do rei e a consequente ele-
vação ao trono de Luís XVI. Pode-
-se imaginar, para Maria Antonie-
ta, quanto as mil obrigações da cor-
te, agora ainda mais exigentes devido 
à sua condição de rainha, somadas 
à indiferença do marido para com 
ela, se apresentavam como um fardo 
insuportável.

Essa situação explica – embo-
ra absolutamente não justifique – to-
das as atitudes que aquela alma, des-
de pequena pouco habitu-
ada à ascese, passou a to-
mar. Fugas noturnas de 
Versailles aos bailes pari-
sienses, mascarada, para 
não ser reconhecida; lon-
gas escapadas para o Tria-
non, rico palacete enfei-
tado com jardins, hortas 
e casas campestres, no 
qual ela passava os dias 
em custosas festas; tantos 
outros divertimentos frí-
volos. Tais excessos eram 
expostos pela imprensa, 
sem escrúpulos de inun-
dar os relatos com porme-
nores tão obscenos quanto 
fictícios. 

Os dias corriam, com 
eles os anos, as extrava-
gâncias, as mentiras. To-
davia, o comportamen-
to da rainha em nada me-
lhorava, até que um fato 
veio a mudar sua vida: o 
nascimento dos filhos.

O casal teve quatro descendentes, 
dos quais dois faleceram prematura-
mente antes da Revolução. Essa pro-
funda metamorfose – trazida pela 
condição de mãe – levou Maria Anto-
nieta a deixar por um tempo as brin-
cadeiras joviais para dedicar-se às 
contingências da gravidez e, depois, 
aos deveres relativos à prole.

Não seria o primeiro passo rumo 
a uma vida mais regrada e tranquila? 
Parece admissível; o destino, porém, 
não lhe concedeu essa chance: “No 
momento em que se tinha acalmado o 
coração de Maria Antonieta, o mun-
do despertou inquieto”.3

A rainha sem o trono

Aos poucos, a popularidade da rai-
nha foi diminuindo, não só por seus 
maus hábitos, que infelizmente vol-
taram a público, mas também por-
que seus súditos queriam ver nela a 
responsável pela crise financeira que 
açoitava a França.

Como se isso não bastasse, uma 
gota veio a acrescentar-se nesse cal-
do já prestes a entornar: o chamado 
“caso do colar”, um gigantesco mal-
-entendido, envolto em mil desones-
tidades e mentiras, que levou Maria 
Antonieta a pedir que Luís XVI man-
dasse prender e julgar publicamente o 
Cardeal de Rohan.

É difícil para nós, no século XXI, 
imaginar o escândalo que significava 
naquela época um monarca exigir o 
encarceramento e o juízo de um prín-
cipe da Igreja Católica. E o pior é que 
o réu foi declarado inocente, ao me-
nos dessa falta… 

Contudo, como dissemos, isso foi 
uma mera gota d’água. Aos olhos da 
Opinião Pública, o prestígio da monar-
quia estava morto. Só faltava um sopro 
para transformar o cadáver em pó.

A família real deixa Versailles

No dia 14 de julho de 1789, a  queda 
da Bastilha marcou o início da segui-

dilha de convulsões so-
ciais violentíssimas – mui-
to bem coordenadas, é 
verdade – à qual a Histó-
ria deu o nome de Revolu-
ção Francesa.

Poucos meses depois, 
a 5 de outubro, uma hor-
da de mulheres, mescla-
das com homens disfar-
çados para garantir o su-
cesso da agressiva ope-
ração, saíam da capital 
rumo a Versailles, a fim 
de trazer a família real a 
Paris. A partir de então, 
esta teria de residir no 
velho Palácio das Tulhe-
rias, num mal disfarça-
do regime de prisão do-
miciliar.

Que diferença entre 
essa situação e a vida de 
outrora! Das festas no 
Trianon e da agitação 
dos bailes, para a reclu-
são, o silêncio, a sobrie-

A maternidade levou a jovem rainha a abandonar  
por um tempo as extravagâncias e os divertimentos 

frívolos, para dedicar-se aos deveres relativos à prole

Maria Antonieta com seus filhos, por Élisabeth Vigée Le Brun;  
na página anterior, em 1769, pouco antes de seu casamento com  

o delfim, por Joseph Ducreux - Palácio de Versailles (França)
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dade. Naquele ambiente, Maria An-
tonieta começou a entender a lingua-
gem muda do sofrimento, encontrou 
a calma que purifica, recolhe e orde-
na. Ali, ela se reconheceu e deu ou-
tro passo rumo a uma maturidade 
tão e tão adiada.

A rainha arquitetou planos de fuga 
e de alianças, mas todos fracassaram, 
ora pela indecisão por parte do rei, 
ora por falta de aliados. Só uma coi-
sa continuava a trazer-lhe felicidade: 
a companhia dos filhos. Por eles, ain-
da lutava. 

Com a ajuda de Fersen, um amigo 
fiel até o ponto de arriscar sua vida para 
salvá-la, planejou e executou no dia 20 
de junho de 1791 a famosa fuga de Va-
rennes, que se viu frustrada na última 
hora, quando, por uma série de impru-
dências de Luís XVI, se descobriu a 
verdadeira identidade dos fugitivos.

Dali em diante, a agressividade e 
o terror sobre a família real não fize-
ram senão aumentar, até desemboca-
rem no episódio sangrento da aboli-
ção da monarquia.

O Templo

10 de agosto de 1792. Instigada 
sobretudo por Danton, uma multi-
dão invade as Tulherias e massacra 
a guarda, com requintes de barbaris-
mo que o pudor evita narrar.4 Aquelas 
atrocidades eternizam com letras de 
sangue nas páginas da História o dia 

em que Luís XVI e Maria Antonieta 
deixam de ser reis da França. 

A partir dali a família deveria se 
transferir para o Templo, antigo palá-
cio dos templários – razão do nome 
– bem conhecido pela rainha que, na 
sua mocidade, ia visitar o irmão do 
rei que lá morava. Todavia, não ha-
veria mais as alegrias das festas e os 
ecos das danças, senão o barulho dos 
passos dos soldados e das cançonetas 
contra a monarquia.

A monotonia daquele cativeiro 
era ainda interrompida por outros 
ruídos, como o da multidão trazen-
do um novo troféu, a cabeça exangue 
da Princesa de Lamballe, para mos-
trar à rainha. Aconselharam o rei a 
não permitir que esta última se apro-
ximasse da janela, mas nem isso foi 
necessário: Maria Antonieta des-
maiou só de saber da decapitação da 
amiga.

Alguns meses depois, em 21 de ja-
neiro de 1793, outra cabeça rolou e, 
junto com ela, uma coroa. Morreu 
Luís XVI. Naquele dia “a guilhotina 
tinha conferido a Maria Antonieta, 
que fora arquiduquesa da Áustria, de-
pois delfina, e depois rainha da Fran-
ça, um novo título: Viúva Capeto”.5

Mas ainda era pouco. A Revolução 
quis desferir contra ela mais um gol-
pe: afastá-la de seu querido filho, o 
delfim da França. E escolheu para tu-
tor do menino um sapateiro, de nome 

Simon, que se demonstrara extrema-
mente zeloso pela causa dos revolto-
sos. Assim, após terem arrancado de 
Maria Antonieta a coroa, os amigos, 
o marido, tiravam-lhe também o fi-
lho. O que mais faltava?

Por fim, bateram à porta de sua 
cela às duas horas da manhã, comu-
nicando que estava sendo processa-
da pela Revolução e exigindo sua mu-
dança para outra prisão, a Concierge-
rie, conhecida também como a “ante-
câmara da morte”. Enquanto a rainha 
habitava aquele lugar terrível, inicia-
ram-se os interrogatórios.

Morrer é uma vitória

A 14 de outubro de 1793, apre-
sentava-se ante o tribunal a Viúva 
 Capeto. Posta diante dos acusadores, 
nunca denotou qualquer gesto que 
causasse a impressão de nervosismo. 
Quando muito, dedilhava na cadeira 
como se tocasse um cravo.

O júri dardejava acusações sem 
provas nem ordem. Não conseguiram 
nada, além de demonstrar o quan-
to aquele processo era movido antes 
pelo ódio cego do que pelos valores 
tão apregoados pela Revolução: liber-
dade, igualdade e fraternidade. 

Hébert, a única cabeça pensan-
te no meio de tantos fantoches, quis 
então jogar sua última cartada, pela 
qual Maria Antonieta se veria subme-
tida a um suplício talvez pior do que 

Uma multidão invade as Tulherias e marca nas páginas da História, com letras de sangue, o dia em que  
Luís XVI e Maria Antonieta deixaram de ser reis da França

“Tomada do Palácio das Tulherias”, por Jean Duplessis-Bertaux - Palácio de Versailles (França)
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1 ZWEIG, Stefan. Maria Anto-
nieta. In: Obras Completas. 
Rio de Janeiro: Delta, 1953, 
v.VII, p.14.

2 Idem, p.66.
3 Idem, p.147.

4 Para uma descrição realista, 
pungente e, em certo sentido, 
repugnante do que se passou 
naquele dia, ver: ESCANDE, 
Renaud (Dir.). Le livre noir de 
la Révolution Française. Pa-
ris: Du Cerf, 2008, p.53-64.

5 ZWEIG, op. cit., p.386.
6 Idem, p.446.
7 CORRÊA DE OLIVEIRA, 

Plinio. Maria Antonieta, ar-
quiduquesa d’Áustria, rainha 
de França e Viúva Capeto. In: 

Opera Omnia. Reedição de 
escritos, pronunciamentos e 
obras. São Paulo: Retornarei, 
2008, v.I, p.84.

a morte: acusou-a de cometer peca-
dos escandalosos com o próprio fi-
lho. Contudo, a falsidade daqueles 
ataques era tão gritante, que eles não 
surtiram o efeito esperado. Fez-se si-
lêncio. A rainha não dizia palavra.

Por fim, de cabeça erguida e viva-
mente emocionada, redarguiu com 
um tom próprio às almas grandiosas: 
“Se não respondi é porque a nature-
za se recusa a responder a semelhan-
te acusação dirigida a uma mãe! Ape-
lo para todas as mães que possam es-
tar nesta sala”.6 Seria possível uma 
mãe cometer semelhante abuso? Suas 
palavras explodiram como uma bom-
ba nas mãos de Hébert. Naquela hora, 
a majestade de Maria Antonieta, ani-
quilada por horas de interrogatório, 
fez com que uma corrente de comoção 
percorresse a sala e deixasse os fauto-
res do processo temerosos de perder 
seu controle.

Entretanto, as acusações continua-
ram. Faltavam provas, é verdade, mas 

que importava? O inquérito seria a 
prova… Assim, votou-se a condena-
ção sem mais delongas. No dia 16 de 
outubro de 1793, a guilhotina fez ro-
lar pelo chão aqueles cachos que, um 
dia dourados, haviam ficado grisa-
lhos de tanta dor.

Esta mudança, embora seja apenas 
um detalhe, parece sintetizar a exis-
tência de Maria Antonieta. O sofri-
mento havia conferido à dama que 
tudo teve na vida, o único predicado 
que lhe faltava: a venerabilidade.

Uma preciosa homenagem

Não ousamos omitir, no fim deste 
artigo, algumas palavras de Dr. Pli-
nio Corrêa de Oliveira, varão que 
soube admirar Maria Antonieta com 
verdadeiros transportes de entusias-
mo, por um prisma tão católico, que 
não hesitou em escolhê-la como tema 
do primeiro discurso de sua vida, 
proferido numa reunião de congrega-
dos marianos:

“Em pleno desabamento do edifí-
cio político e social da monarquia dos 
Bourbon, quando todo mundo sentia 
o solo ruir sob seus pés, a alegre ar-
quiduquesa d’Áustria, a jovial rainha 
de França, cujo porte elegante lem-
brava uma estatueta de Sèvres, e cujo 
riso tinha os encantos de uma felici-
dade sem nuvens, bebia, com uma 
dignidade, com uma sobranceria, e 
com uma resignação cristã admirá-
veis, os goles amargos da imensa taça 
de fel com que resolvera glorificá-la a 
Divina Providência. 

“Há certas almas que só são gran-
des quando sobre elas sopram as ra-
jadas do infortúnio. Maria Antonieta, 
que foi fútil como princesa e imperdo-
avelmente leviana na sua vida de rai-
nha, perante o vagalhão de sangue e 
miséria que inundou a França, trans-
formou-se de um modo surpreenden-
te; e o historiador verifica, tomado de 
respeito, que da rainha surgiu uma 
mártir, e da boneca uma heroína”.7 ²

A jovial rainha da França, cujo riso tinha outrora os encantos de uma felicidade sem nuvens,  
sorveu com dignidade, sobranceria e resignação cristãs a taça de fel que a Providência lhe reservara

Maria Antonieta com seus dois filhos, durante a invasão das Tulherias - Museu da Revolução Francesa, Vizille (França)



Plinio Corrêa de Oliveira

O papel histórico  
dos homens providenciais
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Em toda época histórica, Deus incumbe determinados 
homens de missões especiais em benefício da 
sociedade, sobretudo com vistas à eternidade.

m sentido amplo, todos os 
homens são providenciais, 
pois servem aos desígnios 
de Deus. Há, porém, um 

sentido especial: existem aqueles que 
o Criador não apenas incumbe de le-
var uma vida comum e, portanto, de 
servirem a si próprios, mas os marca 

para realizar uma missão em benefí-
cio da sociedade, seja ela temporal ou 
espiritual.

Missão exclusiva, sem  
proporção com as 
capacidades humanas

O que caracteriza um homem pro-
videncial? Ele deve, em primeiro lu-
gar, desempenhar uma tarefa muito 
maior do que si próprio. Não há ho-
mem providencial cuja estatura esteja 
à altura do que precisa realizar, pois o 
que Deus exige dele é, em geral, algo 
tão grande, que não cabe em termos 
de capacidade humana.

Em segundo lugar, a ação providen-
cial tem sempre um aspecto sobrenatu-
ral, que consiste na operação da graça 
sobre as almas, da qual o homem pode 
ser um canal, mas não o autor. E aquilo 

que a graça faz, ninguém o pode reali-
zar, de maneira que essa ação é invaria-
velmente muito maior que o homem.

Nesse sentido, há grandes homens 
providenciais, de cujas capacidades 
eminentes Deus serve-Se para reali-
zar tarefas ainda maiores do que elas. 
Entretanto, Ele pode escolher tam-
bém almas pequenas, das quais tira 
fruto para algo de providencial. 

A escola da infância espiritual, de 
Santa Teresinha do Menino Jesus, apre-
senta elementos nesta linha. Ela não foi 
propriamente, no campo humano, uma 
grande pessoa. Mas foi grande no que 
teve de aparentemente pequeno, e daí 
resultou a doutrina da pequena via, que 
significou uma imensa realização na 
espiritualidade católica e, portanto, no 
que há de mais central na História do 
mundo, que é a História da Igreja.

Há ainda um outro aspecto a ser res-
saltado no homem providencial: em 
geral, ele só tem serventia naquela mis-
são para a qual Deus o criou. Se quiser 
realizar algo diferente, em quase todos 
os casos não dará em nada, tornar-se-
-á como o sal que não salga, feito para 
ser lançado fora e calcado aos pés pelos 
transeuntes (cf. Mt 5, 13).

Compreensão, apetência  
e sensibilidade pela missão

Por sua vez, o homem providencial 
tem uma compreensão de sua missão, 

E

As tarefas 
desempenhadas pelos 
homens providenciais 
costumam ser 
muito superiores às 
capacidades naturais 
que eles possuemSanta Teresinha do Menino Jesus  

em julho de 1896
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uma apetência e uma sensibilidade 
em relação a ela que os outros não 
possuem. Ele percebe seu sentido e 
sua importância, sabe como deve ser 
desempenhada, conhece os fins que é 
preciso alcançar, bem como os meios 
para os realizar, possui as táticas, os 
golpes, os jeitos para obtê-los.

Na vida de Carlos Magno, por 
exemplo, vemos isso de um modo es-
plêndido. Ele era o imperador pos-
sante, o patriarca magnífico, que en-
tusiasmava; era o guerreiro que 
metia medo em todos os adversá-
rios da Igreja.

Ele intervinha nos concílios 
regionais da Gália para exigir que 
as coisas andassem bem, discutia 
com os Bispos – sem ser tido por 
anticlerical – e muitas vezes era sua 
opinião que prevalecia, embora nun-
ca houvesse estudado Teologia. 

Por outro lado, Carlos Magno era 
um guerreiro formidável; não apenas 
um general, mas o chefe de uma famí-
lia de almas em seu exército. Ele co-
ligou em torno de si os seus famosos 
pares, que eram outras reproduções 
suas, e esses pares, por sua vez, coli-
gavam em torno de si os demais ca-
valeiros. Seu exército era quase como 
uma Ordem religiosa, que caminhava 
rezando ou cantando de encontro ao 
inimigo, com Carlos Magno à frente 
brandindo a espada e expondo-se a to-
dos os riscos, sempre pela Igreja Cató-
lica e pela Civilização Cristã.

As contradições, nota invariável

Há outra caraterística do homem 
providencial, que difere muito da 
mentalidade moderna. Muitos jul-
gam que ele é um herói de histórias 
em quadrinhos: tem um olho mági-
co e é semelhante a um drácula que, 
encurralado e posto em má situação, 
com um dedo sobe no teto e resolve 
o problema de cima. No fim, tudo dá 
certo, ele nunca passa por reveses.

Ora, o homem providencial é o 
contrário disso. Ele passa por apuros 
horrorosos, nos quais, de fato, as coi-

sas correm o risco de darem errado, 
se não se esforçar e, sobretudo, se não 
rezar muito, depondo em Nossa Se-
nhora a sua confiança. E esses apu-
ros, em que tudo quase arrebenta, fa-
zem dele muitas vezes um homem 
humilhado, perseguido, desprezado 
e até com todas as aparências de um 
derrotado. Não é sempre um homem 
vitorioso, que transformou a cabeça 
dos outros no solo sobre o qual anda, 
mas muitas vezes sua cabeça é o solo 
para os outros andarem.

Ele, porém, confia na Providên-
cia e esta o assiste, o ampara, o re-
ergue, o anima e acaba fazendo com 
que sua obra vingue. Uma exigência 

à qual o homem providencial está ab-
solutamente sujeito é a de que a des-
proporção entre sua tarefa e ele apa-
rece de forma clara aos olhos dos ou-
tros, deixando-o muitas vezes em si-
tuações tais que se torna patente que, 
se não fosse a graça, ele não conse-
guiria nada e, se não fosse sua fideli-
dade, ele estaria arrasado.

As margens da História estão 
cheias de homens providenciais 
que abandonaram sua missão

Alguém dirá: “Dr. Plinio, não 
sei se isso é bem verdade, por-
que vejo todos os homens provi-
denciais na História darem sem-
pre certo”. Isto porque a História 
só apresenta os que deram certo. 

De quantos homens providenciais 
as margens da História estão cheias! 
Homens que fraquejaram, vende-
ram-se, amoleceram, deterioraram-
-se de qualquer maneira e, por isso, se 
arrebentaram.

O objetante poderá acrescentar: 
“Entretanto, há alguns tão favore-
cidos pela Providência que eles não 
podiam dar errado”. É verdade! Os 
Apóstolos, por exemplo. Mas como 
isso é raro! De quantos homens pro-
videnciais, volto a dizer, estão cheias 
as estradas… Numa dessas estradas 
há uma figueira, na qual está pendu-
rado um enforcado. E esse enforcado 
era um homem providencial, que se 
chamava Judas Iscariotes… 

A tal ponto isso é verdade que, em-
bora seja teologicamente certo que os 
Apóstolos estavam confirmados em 
graça depois de Pentecostes, eles lu-
tavam e pelejavam como se não esti-
vessem, pois o ignoravam.

Chamado patente aos olhos  
de todos, às vezes desde o berço

Poder-se-ia ainda dizer que há uma 
característica imponderável no ho-
mem providencial. Em geral ele tem 
uma certa aura, e as pessoas que, des-
de os seus primórdios, tratam com ele 
percebem uma espécie de predestina-

As circunstâncias 
costumam fazer 
com que o homem 
de Deus seja 
obrigado a sempre 
confiar somente 
na Providência

Busto de Carlos Magno -  
Catedral de Aachen (Alemanha)
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ção, um fator invulgar, que o destaca e 
diferencia dos outros. 

Usando uma comparação, esse 
chamado manifesta-se nele como, por 
exemplo, a vida na pele humana. Basta 
olhar a mão de alguém vivo para per-
ceber que ela não pertence a um cadá-
ver. Assim, aparece algo de imponde-
rável no homem providencial que faz 
com que sua missão, tocada pela Pro-
vidência às vezes desde o berço, se 
mostre aos olhos de todos.

Entretanto, deve-se tomar cuidado 
com o amor-próprio, porque todo or-
gulhoso pensa que foi preparado para 
alguma missão desde o berço, e tem a 
tendência de bancar para si mesmo o 
homem providencial e de fabricar as 
características de sua aura. 

O que diferencia, pois, o orgulho-
so do homem providencial? Poucos o 
veem, mas trata-se de um elemento se-
guro. O primeiro está todo feito do dese-
jo de aparecer e, para ele, a causa é uma 
bandeirola que se agita diante dos ou-
tros para impressionar bem. O homem 
providencial, ao contrário, por mais fra-
co que seja, até mesmo miserável, vê e 
entende que tem uma missão divina, a 
qual ele ama de fato, com um entender 
e um ver que provém desse amor. Este 
é o signo da vocação que nele refulge, 
às vezes apesar de carências grossas, e 
que indica um chamado permanente de 
Deus para algo grandioso.

Providencialidade nos dias atuais
Por fim, cabe considerar se aqueles 

que, em nossos dias, têm a vocação 
muito especial de combater a Revolu-
ção e ser instrumentos para a implan-
tação do Reino de Maria devem ser 
considerados homens providenciais.

Pode-se dizer que o são, dentro 
de alguns limites, pois participam 
da providencialidade do movimen-
to que visa tais fins neste tempo auge 
da História. Trata-se de um chamado 
muito especial para um entendimen-
to superior, para um amor especial, 
para uma dedicação mais completa, 
que faz com que, para os escolhidos, 
a vida não tenha graça, nem signifi-
cado ou atrativo, a não ser em função 
desse chamado.

Os que sentem essa vocação de-
vem pedir a Nossa Senhora o seguin-
te. Na Ladainha de Todos os Santos 
existe uma invocação que deveriam 
constantemente repetir: “Ut mentes 
nostras ad cælestia desideria erigas, 
te rogamus audi nos ‒ Para que ele-
veis as nossas almas aos desejos das 
coisas celestes, nós Vos rogamos, ou-
vi-nos”. Esse desejo é, evidentemen-
te, o de ir para o Céu. Contudo, por 
mais nobre e santo que seja, ele não 
basta. Cumpre amar na terra as coi-
sas que são figuras das realidades ce-
lestes. E isto tem como corolário ne-
cessário a detestação implacável, mi-

Nos dias atuais, os 
que são chamados 
por Deus a ver o 
despontar do Reino  
de Maria tornam-se,  
em certo ponto, 
homens providenciais

litante, contínua, meticulosa e infle-
xível de tudo quanto lhes é contrário. 

Trata-se de elevar a alma por uma 
operação do Espírito Santo, através 
da qual se ame muito mais e cada vez 
mais o ideal do Reino de Maria, se de-
seje sua implantação e tenha-se ódio à 
atual ordem revolucionária das coisas.

Os Macabeus, os quais se levan-
taram contra os que queriam paga-
nizar Israel e fizeram uma verdadei-
ra guerra que preparou o advento de 
Cristo, tinham este lema: “É melhor 
morrer do que viver sem honra numa 
terra devastada” (cf. I Mac 3, 59).

Para nós também seria melhor 
morrer, se não pudéssemos viver nos 
arraiais da Contra-Revolução, lu-
tando para a derrubada da Revolu-
ção. Devemos pedir a Nossa Senho-
ra que nos dê uma forma tão ardente 
de amor a Ela, que estejamos inteira-
mente imbuídos dessa convicção.

Este é o verdadeiro sintoma de que 
as nossas almas foram elevadas ao 
desejo das coisas celestes e que, por-
tanto, caminham para o Céu, o qual 
é o Reino eterno, perfeito e impere-
cedouro de Nossa Senhora, que nós 
aprendemos a amar desejando o Rei-
no de Maria na terra. ²

Extraído, com adaptações para  
a linguagem escrita, de:  

Conferência. São Paulo, 30/12/1965

Fachada da Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário, Caieiras (SP)



Rainha da História  
desde toda a eternidade
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á alguns reis que o são des-
de meninos; outros que, estan-

do ainda no claustro materno quan-
do morre seu pai, herdam a realeza 
antes mesmo de terem nascido; mas 
ninguém é rei antes de ter sido con-
cebido. Nossa Senhora, séculos an-
tes de ser concebida, já era Rainha. 
Desde sempre Ela estava nos planos 
do Padre Eterno, no amor do Ver-
bo, nas ansiedades de seu Divino Es-
poso, o Espírito Santo, e, por causa 
disso, toda a História corria em di-
reção a Maria Santíssima. Isso é ser 
Rainha!

Nossa Senhora conhece as inten-
ções de Deus a respeito da Histó-
ria, plano condicionado às orações, 
aos atos de virtude e aos pecados dos 
homens. 

Depois da Redenção infinitamen-
te preciosa de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, os homens pertencem a seu 
Corpo Místico, formando com Ele 
uma unidade sobrenatural em cuja 
realidade interna o mais delica-
do dessa trama se passa. Tomando 
isso em consideração, é conforme o 
modo pelo qual reagimos às graças, 
dizendo sim ou não, que Deus reali-
za um balanço geral, no qual Ele faz 
pesar a sua bondade e a sua justiça 
infinitas. 

Entretanto, por uma disposição 
verdadeiramente magnífica de sua 
sabedoria, Deus constituiu esta si-
tuação: elegeu uma criatura inteira-
mente humana, mas absolutamente 
perfeita – e, além disso, Filha do Pa-
dre Eterno, Mãe do Filho Unigênito 
e Esposa do Divino Espírito Santo 
– que sempre está em condições de 
retocar, ao menos em parte, o que 

os homens fazem e, por assim di-
zer, corrigir, reformar, rever, se-
gundo os planos da misericór-
dia de Deus, aquilo que sua justi-
ça faria. 

E a rogos de Nossa Senhora, que 
nunca deixou de ser atendida, Deus 
como que passa a borracha sobre o 
plano da História escrito a lápis, e 
deixa a Santíssima Virgem traçar a 
ouro o plano verdadeiro, o qual cor-
responde ao mais fundo da intenção 
d’Ele. 

Deus não A teria criado se não 
fosse isso. Mas, se não A tivesse 
criado, ficaria difícil ou impossível 
– hesito diante do termo – fazer a 
História tão bela como é. Nossa Se-
nhora enfeita a História. E somen-
te por isso, de um lado, Ela é a Rai-
nha da História, porque imprime, 
por um profundo consentimento di-
vino, um rumo à História que, sem 
Ela, Deus não teria imprimido. Nos-
sa Senhora, portanto, dirige o leme 
da História. 

De outro lado, Maria Santíssima 
pede também, para alguns, o casti-
go. É natural. Quando surgir o An-
ticristo, virá o momento em que o 
próprio Nosso Senhor Jesus Cris-
to, com um sopro de sua boca, o ex-
terminará. Mas esse momento não 
será apressado por Nossa Senhora? 
Ela dirá: “Eis que os últimos bons 
que restam bradam e pedem que ve-
nhais! Vinde, por favor, vossa Mãe 
Vos pede”. E pelo sopro dos lábios 
de Nosso Senhor estará encerrada a 
História. 

Compreendemos, então, a dire-
ção “intercessiva” da História. Deus 
dirige tudo, mas Nossa Senhora re-

aliza a vontade d’Ele obtendo a modi-
ficação de seus planos. Assim Ela di-
rige a História. ²

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

N.164 (nov., 2011); p.6-13
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Imagem de Nossa Senhora da  
Imaculada Conceição da igreja a  

Ela dedicada em Overveen (Holanda)



Ir. Isabel Lays Gonçalves de Sousa, EP

Amiga do  
Coração de Jesus
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Beata eugênia JouBert

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
sua vida por seus amigos”, disse o Divino Mestre.  
E Ele busca almas que sejam suas amigas,  
como o foi Eugênia.

ara manifestar seu amor pe-
los homens, a Segunda Pes-
soa da Santíssima Trinda-
de Se encarnou, prodigali-

zando-lhes os tesouros infinitos de 
seu Sagrado Coração. E, como se isso 
não bastasse, ao longo da História Ele 
suscita alma eleitas das quais faz re-
ceptáculos vivos desse amor miseri-
cordioso, a fim de recordar à huma-
nidade a infinita ternura de um Deus 
sempre disposto a perdoar e restaurar.

Tais almas, verdadeiras amigas do 
Coração de Jesus, são introduzidas 
num auge de relacionamento sobrena-
tural com o Salvador. Exige-se delas, 
porém, ápices de sofrimento e abando-
no à vontade divina. Cabe-lhes reali-
zar, em suma, o aforismo que o pró-
prio Divino Mestre ensinou: “Nin-
guém tem maior amor do que aque-
le que dá a sua vida por seus amigos” 
(Jo 15, 13). 

Conheçamos, nestas linhas, uma 
dessas almas prediletas.

A aurora de uma vocação

A hora ia avançada naquele 11 
de fevereiro de 1876, festa da pri-
meira aparição de Nossa Senhora 

de Lourdes. Na casa da família Jou-
bert, localizada no árido planalto do 
 Haute-Loire, estavam reunidos pa-
rentes e amigos para comemorar um 
nascimento. Em meio à celebração, 
um misterioso e alegre carrilhão fez-
-se ouvir de súbito, repicando sem 
cessar durante vários minutos. Des-
conhecendo a origem daquele som, 
todos indagavam que relação ele teria 
com o nascimento da criança. O futu-
ro o diria…

A menina manifestou desde cedo 
uma índole alegre, mas tranquila. 
Aos cinco anos, deixou os cuidados 
paternos a fim de ser educada no in-
ternato das ursulinas de Monistrol, 
cuja rígida disciplina e austeras absti-
nências foram zelosamente observa-
das pela jovem ingressa. No convívio 
com as demais, buscava sempre o úl-
timo lugar e recebia com frequên cia 
mais censuras que elogios. Em outro 
colégio no qual estudou, uma das pro-
fessoras, para provar seu caráter, acu-
sava-lhe de faltas que não havia co-
metido. Ela, contudo, assumia a cul-
pa e não permitia que as amargas de-
cepções turvassem o céu de sua alma 
cândida. 

Eugênia estava 
chamada a ser uma 
daquelas almas cujo 
relacionamento com 
Nosso Senhor lembra 
ao mundo a infinita 
ternura de Deus

Sagrado Coração de Jesus -  
Coleção particular
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Esses pequenos sacrifícios a pre-
paravam, sem que soubesse, para os 
grandes atos de generosidade que um 
dia haveria de realizar.

Modelo de piedade, virtude  
e modéstia

Sua devoção a Maria era no-
tória, como testemunhou uma de 
suas colegas: “Sempre que ela me 
falava da Santíssima Virgem, via-
-se o Céu em seu olhar”.1

Em maio, a cada semana costu-
mava-se dar uma flor para a aluna 
que apresentasse as melhores notas. 
Eugênia esforçava-se com afinco neste 
mês dedicado a Maria, e tinha a alegria 
de oferecer-Lhe quatro belas flores. 
Embora muito pequena, quando dese-
java ardentemente uma graça, rezava o 
Rosário inteiro por nove dias consecu-
tivos, aos quais acrescentava cinco sa-
crifícios que mais lhe custassem. E sua 
Mãe Celeste lhe atendia sempre. 

Mais tarde Eugênia afirmaria: “Eu 
A amo porque A amo, porque Ela é 
minha Mãe. Ela me deu tudo, Ela me 
dá tudo e Ela ainda quer tudo me dar. 
Eu A amo porque Ela é toda bela, toda 
pura. Eu A amo e quero que cada uma 
das batidas de meu coração Lhe diga: 
Minha Mãe Imaculada, Vós sabeis 
bem que eu Vos amo!”2

Após concluir os estudos, ela re-
tornou à casa dos pais, onde se de-
dicou a diversas obras de caridade e 
piedade pouco comuns para sua ida-
de. Ora visitava os enfermos no hos-
pital da cidade, animando-os com 
seu entusiasmo inocente, ora se pri-
vava das sobremesas a fim de dá-las 
aos pobres. Muito lhe agradava con-
versar longamente sobre temas espi-
rituais com as religiosas que cuida-
vam do hospital.

Já nessa época aplicou-se tam-
bém ao apostolado com as crianças, 
ensinando-as a prática da oração e o 
catecismo com aquela virtude que 
tanto as atrai e pacifica: a paciência. 
Suas boas maneiras eram sempre 
edificantes, e sua modéstia, perfeita. 

O que seria desta alma tão preser-
vada? Eis a pergunta que muitos se 
punham. Ela, porém, buscava aban-
donar-se à vontade divina e confiava 
que o Bom Jesus lhe indicaria o rumo 
a seguir: “Ainda não tomei nenhuma 
decisão; procuro onde Jesus quer que 
eu fixe minha tenda”.3 E Ele em breve 
lhe revelaria.

A vocação se define

Em outubro de 1893, quando con-
tava dezessete anos, Eugênia fez uma 
visita à sua irmã que ingressara na 
recém-fundada congregação das Ir-
mãs da Santa Família do Sagrado Co-

Ao discernir sua 
vocação, Eugênia 
entrou nas vias da 
perfeição como um 
guerreiro no campo 
de batalha, sem 
olhar para trás

ração, o que foi para ela ocasião de 
imensas graças.

Encantada com o modo de vida 
das religiosas, logo discerniu o cerne 
da vocação delas: o entranhado amor 
que provinha da devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus, o qual anima-
va todas as suas obras de apostola-
do e de piedade. 

Não seria junto a essas reli-
giosas que o Senhor a convidava 
a “fixar sua tenda”? A visita dei-
xou profundas impressões em seu 

espírito, como demonstram algu-
mas notas dirigidas a Nossa Senho-
ra: “Desde a infância meu coração, 
embora pobre, rude e terreno, procu-
rou em vão saciar sua sede. Ele de-
sejava amar, mas apenas um Esposo 
belo, perfeito, imortal, cujo amor fos-
se puro e imutável”.4 Pois bem, pare-
cia que ela finalmente encontrara o 
que há anos procurava.

O fato decisivo para sua comple-
ta entrega a Deus foi uma conver-
sa com o fundador da congregação, 
Pe.  Louis-Étienne Rabussier, em 2 de 
julho de 1895. Essa data será recorda-
da por ela até o fim de seus dias, pois 
as palavras do sacerdote ajudaram-na 
sobremaneira a discernir o chamado 
divino.

Em 6 de outubro de 1895, Eugênia 
ingressou definitivamente na vida re-
ligiosa. A graça fazia-lhe sentir a do-
çura de uma existência de obediên-
cia, pureza e sacrifício. Imensa era 
sua alegria por ter “sido admitida na 
Santa Família de Jesus, Maria, José; 
nesta casa de fervor, onde o único Rei 
é Jesus, onde Maria é Rainha de to-
dos os corações”.5

Ao despedir-se de sua mãe, esta 
lhe aconselhou: “Eu lhe dou ao bom 
Deus. Não olhe para trás, mas seja 
uma santa”,6 palavras que a religiosa 
pôs em prática com fidelidade exem-
plar.

“Vencer-se até o fim”

“Vencer-se, vencer-se até o fim!”, 
foi sua meta desde o postulantado. Para 

Beata Eugênia Joubert 
em sua juventude
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isso, entrou nas vias da perfeição como 
um guerreiro na batalha, como bem 
exprime um pequeno trecho extraído 
de seus escritos: “Combater a moleza 
pela generosidade. Ainda mais amor. 
Ainda mais sacrifício! Não olhar para 
mim mesma, mas sim para o Coração 
de Jesus e o Coração de Maria. Nada 
que o amor pede é insignificante”.7 

Desde logo, demonstrou profun-
da seriedade e maturidade, que ultra-
passavam o comum para as jovens de 
sua idade. Era um modo de ser forja-
do pela responsabilidade de uma alta 
vocação e iluminado por uma con-
cepção da vida sem ilusões sentimen-
tais. Seus gestos e palavras denota-
vam “uma alma que se aplicou a viver 
com Nosso Senhor em seu coração”.8 

Não poupou esforços para des-
prender-se inteiramente das criatu-
ras, a fim de ter o coração livre para 
Deus. Certo dia durante a Quaresma 
no qual assumira a função de portei-
ra, viu aproximar-se uma amiga que 
conhecera no passado e lhe disse:

— Estamos na Quaresma e não se 
podem receber visitas.

Com essas poucas palavras fechou 
a porta e a amiga afastou-se, sem nada 
replicar.

Atrair o olhar de Jesus pelas 
humilhações e pela obediência

Fazia parte das atividades das Ir-
mãs do Sagrado Coração ministrar o 
catecismo para crianças pobres e de 
pouca instrução. Nas redondezas de 
Le Puy-en-Velay, o resultado desse 
apostolado era excelente. O pároco de 
Aubervilliers, desejoso de vê-lo fruti-
ficar nos subúrbios de Paris, ambien-
te hostil à Religião e muito trabalha-
do pela propaganda socialista, apelou 
às religiosas.

Em 1896, sete delas responderam 
ao chamado, entre as quais se encon-
trava Eugênia, que havia pouco pro-
nunciara os votos. Era uma oportuni-
dade que se apresentava para provar 
seu amor, e ela se entregou sem reser-
vas a esta missão durante quatro anos. 

Eugênia nunca se esquivava do tra-
balho; dava inúmeras aulas ao longo 
do dia, chegando, às vezes, a perder 
a voz. Ela possuía um dom especial 
para cativar as crianças, em especial 
as mais rudes e indomáveis, as quais 
se tornavam dóceis e afáveis durante 
suas aulas. O que ela fazia? Ninguém 
o sabe… Sua seriedade sabia impor-se 
sem jactância e seu sorriso sincero in-
cutia confiança e respeito.

Aos poucos, começou a suscitar 
pequenos apóstolos. Certa vez, um 
dos alunos – talvez o mais turbulen-
to de todos – reuniu os companhei-
ros na rua, diante de um crucifixo. 
Subiu num banco e, elevando a voz, 
indagou:

— Quem pregou Jesus na Cruz?
Como ninguém respondesse, acres-

centou: 
— Fomos nós que O fizemos mor-

rer por causa de nossos pecados. De-
vemos Lhe pedir perdão!

estudos regulares. Durante os prepara-
tivos para a festa do Sagrado Coração 
de 1902, sentiu em seu íntimo um ar-
dente convite a estreitar sua união com 
Deus. Desejava tudo dar a Jesus: sua 
vontade, sua liberdade e até sua vida.

Na noite da festa, os sintomas da 
doença que a conduziriam à eterni-
dade se apresentaram e o diagnósti-
co não tardou: tuberculose. A jovem 
religiosa era convidada por Nosso Se-
nhor à imolação de si mesma num 
ato de amor e abandono. Fiel ao seu 
Amado, ela nada recusaria: “A cruz é 
o mais precioso de todos os dons, de 
todos os diademas. Nosso Senhor me 
ama e quer unir-me a Ele. Resposta: 
Fiat… […] Eu serei a pequena hóstia 
e a Santíssima Virgem será o sacer-
dote que a oferecerá segundo o desejo 
de Nosso Senhor”.9

Uma brusca mudança se operou 
em sua vida. Vítima de uma doença 
que a consumia aos poucos, a opero-
sidade da vida de estudos, trabalho e 
apostolado deu lugar a uma aparen-
te inação. E às dores do corpo junta-
ram-se as penas da alma. Suportaria 
ela o abandono interior em que se-
ria deixada? Que valor tinha sua vo-
cação se já não possuía forças para 
cumpri-la?

Contudo, tendo sido sempre mag-
nânima nas pequenas e cotidianas 
obras, no momento da grande adver-
sidade sua generosidade ultrapassou 
as expectativas.

Em meio aos sofrimentos, íntima 
união com o Sagrado Coração

O sofrimento é o instrumento do 
qual Nosso Senhor Se utiliza para 
elevar a patamares de santidade inau-
ditos aqueles que O amam. E com Eu-
gênia não foi diferente. Seus últimos 
dias estiveram marcados por grandes 
padecimentos.

Devido ao clima mais favorável, 
enviaram-na a Liège, onde teve uma 
pequena melhora, mas passageira. 
Em meio ao silêncio e à solidão da en-
fermaria, Eugênia permitiu que o Se-

Sua morada  
era o Sagrado 
Coração de Jesus 
e, em meio às 
variadas atividades, 
buscava sempre 
unir-se mais a Ele

E os meninos se ajoelharam para 
recitar o ato de contrição.

Entretanto, em meio às ativida-
des apostólicas, uma santa preocupa-
ção lhe afligia: como unir-se mais ao 
Sagrado Coração de Jesus? A respos-
ta para tal pergunta não tardaria em 
chegar, pois uma dura prova em bre-
ve se iniciaria.

Subindo o calvário

Em 1901, Eugênia retornou à casa 
da congregação a fim de continuar os 
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nhor se apossasse de sua alma. 
Seus sofrimentos não deixaram 
de ser recompensados com profu-
sas graças místicas. 

Datam deste período alguns 
colóquios com Nosso Senhor 
transcritos por ela, que permitem 
vislumbrar a mudança que o Re-
dentor operava em sua alma. “Mi-
nha filha, deixa-Me fazer em teu 
coração e em todo o seu ser o que 
Eu desejo […]. Desde toda a eter-
nidade vi tuas faltas, tuas infideli-
dades. Não sou Eu o Mestre? Não 
sou livre de amar tua miséria, teu 
nada? Desde que teu nada seja 
obediente, é sobre ele que realizo 
minhas obras”.10

Ela, por sua vez, perguntava-
-Lhe como retribuir tantas graças. 
Disse Ele: “Tu me darás o que Eu 
te dou. Tu me amarás com o meu 
Coração. Tu obedecerás com a 
minha vontade. Meus desejos se-
rão os teus, e tu salvarás as almas 
comigo”.11

Árduos, contudo, foram aqueles 
dias. “Tudo é seco, frio e impotente 
em meu coração. Vinde, Jesus, tende 
piedade de mim!” Ao que o Mestre lhe 
respondeu, com extremos de satisfa-
ção: “Por que, minha filha, achar ruim 
o que Eu acho bom? A oração do sofri-
mento e do sacrifício Me é mais agra-
dável que a contemplação”.12

“Consummatum est”!

No 18 de junho de 1904, Eugê-
nia caiu de cama para não mais se le-
vantar. As hemoptises passaram a ser 
contínuas. Entre cada acesso de tos-
se, não cessava de murmurar “Tudo 
por Vós, tudo por Vós…”

No dia 26 seu estado agravou-se e 
lhe administraram a Unção dos En-

1 UNE ÉPOPÉE DE VAIL-
LANCE. La Servante de Dieu 
Sœur Eugénie Joubert. Liège: 
Saint-Gilles, 1927, p.9.

2 Idem, p.40.

3 Idem, p.17.
4 Idem, p.20.
5 Idem, p.24.
6 Idem, p.25.

7 Idem, p.32.
8 Idem, p.27.
9 Idem, p.72-73.
10 Idem, p.77-78.

11 Idem, p.79.
12 Idem, p.80.
13 Idem, p.105.
14 Idem, p.106.

Nosso Senhor marcou 
os últimos dias de 
Eugênia com grandes 
padecimentos, os 
quais acrisolaram 
aquela alma que 
tanto O consolava

A paz, a alegria irradiam ao seu 
redor”.13

Outro dos presentes a encoraja-
va a unir seus sofrimentos aos da 
Paixão de Jesus, ao que respondeu: 
“Eu o faço sem cessar em meu co-
ração. Sofrer sem o bom Deus, eu 
não o poderia”.14

Em 2 de julho, após recitar vá-
rias orações, Eugênia indagou as 
horas. Eram as dez da manhã. A 
resposta lhe fez abrir um grande 
sorriso: eram exatamente o dia e 
a hora em que, havia nove anos, 
atendera ao apelo divino de con-
sagrar-se à vida religiosa!

As dores da agonia se inten-
sificaram e sua vida parecia es-
tar presa a um fio, que insistia 
em não se romper. Entre terrí-
veis crises de asfixia, dizia qua-
se sem voz: “Já não posso mais… 
Quando Ele virá?” Nosso Senhor 
exigia dela até a última gota de 
sofrimento.

Por fim, osculando piedosamen-
te um crucifixo e pronunciando por 
três vezes o nome de Jesus, a reli-
giosa de vinte e oito anos exalou o 
último suspiro, rendendo sua alma 
Àquele do qual se fizera íntima ami-
ga. Era a primeira sexta-feira do 
mês, dia dedicado ao Sagrado Cora-
ção de Jesus! 

Sua vida, à primeira vista simples 
e discreta, mas permeada de graças 
místicas e atos de insigne virtude, re-
vela o profundo mistério de amor que 
envolve o Sagrado Coração de Jesus. 
Sendo Deus, Ele tudo possui e tudo 
pode. Entretanto, deseja almas que O 
consolem e nas quais possa derramar 
sua bondade, almas que sejam suas 
amigas e estejam dispostas à entrega 
completa de si mesmas. ²

Beata Eugênia Joubert com o hábito  
da congregação

fermos. A intensificação das dores 
não arrefeceu seu ânimo nem tur-
vou sua esperança. Uma das teste-
munhas desses momentos escreveu 
com admiração: “Nossa cara irmã é 
encantadora em seu leito de morte. 
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Angela Maria Tomé

m artigo sobre Churchill 
em uma revista católica? 
Poder-se-ia perguntar o 
leitor ao abrir estas pá-

ginas. De fato, o que nos leva a escre-
ver sobre o “Velho Leão”? Uma vir-
tude pouco praticada em nossos dias 
e que nos conduz a verdadeiros te-
souros: a admiração. E como o bem 
é eminentemente difusivo, com estas 
linhas praticamos a admiração sobre 
a admiração.

Explicamos. Ao longo de déca-
das de contato com a produção oral 
e textual de Plinio Corrêa de Olivei-
ra, ficamos admirados ao constatar a 
admiração – pedindo vênia pelas re-
petições viciosas – desse grande va-
rão por alguns personagens históri-
cos, dentre eles, Winston Churchill. 
Foi sua sábia visualização sobre os 
homens e os fatos que nos desper-
tou a curiosidade sobre o famoso 
estadista. 

Assim ele o descreve em sua ida-
de madura: “A fisionomia super ex-
pressiva de Churchill se destacava de 
um modo que quase se diria esplen-
doroso. Para brilhar não basta obvia-
mente ser muito expressivo. Cumpre, 
ademais, exprimir algo que valha. Fa-
zia-o às catadupas o ‘Velho Leão’ in-
glês. Em sua calva parecia reluzir um 

pensar diplomático vigoroso e sutil. 
Seus olhos – quanto haveria de dizer 
sobre eles! – exprimiam sucessiva-
mente fascinantes profundidades de 
observação, reflexão, humour e gen-
tileza aristocrática. Suas largas bo-
chechas musculosas nada perderam 
do vigor com a idade. Pareciam dois 
contrafortes faciais, a emoldurar vi-
gorosamente a fisionomia tão alta-
mente intelectualizada. E davam à 
face um não-sei-que de decidido, es-
tável, quase se diria de perpétuo: sím-
bolo expressivo da força multissecu-
lar da monarquia inglesa. Seus lábios, 
finos e de contorno incerto, pareciam 
acompanhar o movimento dos olhos 
e, pois, sempre prontos a se abrirem 
para uma ironia, uma palavra de or-
dem, um discurso monumental… ou 
um charuto”.1

Winston Leonard Spencer-Chur-
chill nasceu a 30 de novembro de 
1874, em Woodstock, no Palácio de 
Blenheim, construído pelo primei-
ro Duque de Malborough, Lord John 
Churchill. Sua mãe, Jennie Jerome, 
era filha do financista Leonard Jero-
me, possuidor de uma fortuna multi-
milionária. Mais tarde, após a morte 
de Mr. Randolph Churchill, seu pai, 
Winston encontrou nela uma “arden-
te aliada”, que lhe favoreceu os pla-

nos “com toda a sua influência e sua 
energia sem limites”,2 até o fim. 

Combativo desde a infância

Segundo ele mesmo relata em seu 
livro My Early Life, quando crian-
ça apreciava muito as grandes para-
das em Dublin, onde vivia porque seu 
pai era secretário de seu avô, o vice-rei 
da Irlanda. Parece ter sido aí o nasce-
douro de sua paixão pelo militarismo, 
a qual o levou a ter uma coleção de mil 
soldadinhos de chumbo, com os quais 
simulava desfiles. Quiçá aqui já des-
pontava o futuro militar que brilhante-
mente lutaria em campanhas na Índia, 
no Egito, no Sudão, na África do Sul. 

Elizabeth Everest foi a governanta 
que exerceu importante papel na for-
mação de Winston, já que seus pro-
genitores, pela intensa vida social que 
levavam, pouco tempo dedicavam 
aos filhos. O pai, especialmente, tra-
tava-o com certa frieza e desprezo. 
Então, seu afeto primeiro e mais ín-
timo era dirigido a Mrs. Everest, que 
foi sua dedicada educadora e confi-
dente até os vinte anos. Quando veio 
a falecer, Winston e seu irmão Jack, 
que também havia sido educado por 
ela, empenharam-se em dar-lhe uma 
sepultura digna e por toda a vida a 
mantiveram com cuidado.

As mais diversas formas de inteligência, de tino  
político e de coragem fizeram de Churchill, ao final  
da guerra, o mais famoso dos vencedores e  
merecedor de nosso reconhecimento. 

Winston ChurChill
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Desde cedo Churchill foi um ven-
cedor de dificuldades. Como estudan-
te, só não revelava incompatibilidade 
com língua inglesa e esgrima. Seus 
muitos tropeços escolares iniciais ser-
viram-lhe de lição de como é possível 
aprender com o fracasso, pois dentro 
de poucos anos passou a ser um dos 
melhores alunos de sua turma. Talvez 
tenha sido a recordação dessas amar-
gas experiências e de outras tantas 
que enfrentou ao longo da existência 
que o levaram a dizer: “O pessimista 
vê dificuldade em cada oportunidade; 
o otimista vê oportunidade em cada 
dificuldade”. 

Ingressou na Harrow School, fa-
moso e antigo colégio britânico e mais 
tarde iniciou sua formação militar na 
Real Academia Militar de  Sandhurst. 
Ao concluir o curso, foi chamado 
para servir como segundo-tenente no 
4º Regimento de Cavalaria do Exér-
cito Britânico, The Queen’s Royal 
Hussards.

Militar, escritor e 
correspondente de guerra

Durante o período de licença da 
academia – cinco longos meses a 
cada ano – Churchill considerou útil 
participar de um “ensaio geral”. Rea-
lizaria, assim, um antigo e veemente 
desejo: “Desde a infância eu sonha-
va com soldados e guerras, e muitas 
vezes imaginara em sonho, dormin-
do ou acordado, as sensações da pri-
meira vez em que se entra em fogo”.3

Através de um amigo de seu pai, 
embaixador britânico em Madri, con-
seguiu, então, cartas de recomendação 
e partiu para Cuba, onde se desenro-
lava a Guerra de Independência. Foi 
acompanhado de um amigo, com o 
pretexto de enviar reportagens sobre 
o conflito ao Daily Graphic, de Lon-
dres. No sibilar das balas, celebrou seu 
vigésimo primeiro aniversário. 

Mais tarde participou de ou-
tras campanhas militares, uma de-
las no Afeganistão, então perten-
cente à Índia Britânica, atuando ao 

mesmo tempo como militar e cor-
respondente de guerra para diver-
sos jornais. A partir dessa vivência, 
escreveu seu primeiro livro: The 
 Story of the Malakand Field Force. 
Sua narração de empolgantes epi-
sódios de guerra deixa transpare-
cer uma alma cheia de ideais e de-
sejo de heroísmo. Após a participa-
ção na campanha do Sudão, escre-
veu outro livro, no qual plasmava 
suas atuações e observações desse 
período: The River War. 

Nessas obras, revela determinação 
e sagacidade na ação, qualidades que 
demonstraria até o fim da vida. No 
entanto, em nenhum momento apre-
senta-se como um “super-herói”, mas 
como alguém que precisa vencer o 
medo, a insegurança e tantos outros 
entraves que a natureza opõe à reali-
zação dos grandes ideais. 

Finda esta campanha, mais uma 
vez deseja voltar às fileiras de com-
bate e logra seu objetivo através de 
contatos influentes de sua mãe. Vai 
para a África do Sul, para tomar par-
te, como correspondente de guerra 
do The Morning Post, na Guerra dos 
Bôeres. Tão logo chegou, foi atingido 
por um disparo e capturado pelos ini-
migos, ficando um mês na prisão de 
onde milagrosamente escapou. Isso 
lhe rendeu mais um livro: London to 
Ladysmith via Pretoria. 

Do campo de batalha 
ao Parlamento

Ao retornar à Inglaterra, tinha se 
transformado em um herói de guer-
ra e autor famoso, com apenas vinte e 
cinco anos! Esse cabedal de conheci-
mentos e popularidade lhe assegurou 
o sucesso na eleição para membro do 
Parlamento, início da sua longa car-
reira política. 

Revelou-se um político franco e 
cheio de energia. Trabalhava inten-
samente e, ao mesmo tempo, escrevia 
artigos e livros. A partir daí sua car-
reira política desenvolveu-se rapida-
mente, ocupando diferentes postos de 

Cenas da vida de Churchill: aos sete anos; 
prisioneiro dos bôeres na África do Sul; 

na torre de um tanque em 1941. Ao fundo, 
aviões da Royal Air Force; na página 

anterior, o “Velho Leão” em 1941

A disposição de superar as 
dificuldades caracterizou  

Winston Churchill desde a infância
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importância, a tal ponto que chegou a 
ser o inglês que mais cargos públicos 
exerceu. Durante sessenta anos foi 
membro do Parlamento e, enquanto 
primeiro-ministro, tornou-se o sím-
bolo da determinação britânica du-
rante a Segunda Guerra Mundial.

Continua Dr. Plinio sua análise 
dessa brilhante personalidade: “Mem-
bro autêntico da gentry inglesa, ador-
nado – é bem este o termo – com o 
charme varonil de um aristocrata de 
alta classe, em Churchill coincidiam 
as rutilações da cultura universitária, 
do talento jornalístico, da oratória par-
lamentar e da glória militar, com, ade-
mais, [algo] de direto, positivo, des-
concertantemente ativo, típicos dos 
businessmen norte-americanos da 
Belle-Époque”.4 

Seu papel na condução da Europa 
na Segunda Guerra Mundial foi funda-
mental, servindo-se dos dotes pesso-
ais tão bem observados por Dr. Plinio. 
Aliás, esse episódio bélico e a partici-
pação política de Churchill foram se-
guidos e analisados passo a passo por 
ele, nas páginas do Legionário. Poste-
riormente, em um artigo publicado na 
Folha de São Paulo, Dr. Plinio mais 
uma vez tece elogios a este grande ho-
mem: “As mais diversas formas de in-
teligência, de tino político e de cora-
gem nele se foram patenteando e reful-
gindo. E cada vez mais, à medida que 
iam exigindo as contingências da luta. 
Quando a guerra terminou, Churchill 
foi o mais famoso dos vencedores”.5

Comenta ainda Dr. Plinio: “Sir 
Winston Churchill atingiu em seu 
país o ápice das grandezas humanas, 
e o atingiu merecidamente, segundo 
o consenso geral, por seu talento ex-
cepcional, pela envergadura ímpar de 
sua personalidade, pelo valor dos ser-
viços de toda ordem que vem prestan-
do à sua pátria ao longo de uma bri-
lhante carreira política. Dotado, além 
disto, de todo o raffinement de uma 
educação primorosa e tradicional – 
Churchill é neto do Duque de Marl-
borough –, de uma cultura vigoro-

sa e extensa, o grande estadista tam-
bém se destaca como homem de salão 
dos mais aprimorados de nossos dias, 
e como escritor e orador brilhante”.6

Tornaram-se memoráveis seus dis-
cursos no Parlamento, cujo objetivo, 
largamente atingido, era levantar o mo-
ral do povo em meio ao terrível perío-
do de guerra. Recordemos, por exem-
plo, o de 13 de maio de 1940, quando 
discursou por primeira vez como lí-
der da nação em guerra: “Direi à Câ-
mara o mesmo que disse aos que entra-
ram para este governo: ‘Só tenho para 
oferecer sangue, sofrimento, lágrimas 
e suor’. Temos perante nós uma dura 
provação. Temos perante nós muitos 
e longos meses de luta e sofrimento. 
Perguntam-me qual é a nossa política? 
Dir-lhes-ei: fazer a guerra no mar, na 
terra e no ar, com todo o nosso poder 
e com todas as forças que Deus possa 
dar-nos; fazer guerra a uma monstruo-
sa tirania, que não tem precedente no 
sombrio e lamentável catálogo dos cri-
mes humanos. Essa é a nossa política. 
Perguntam-me qual é o nosso objeti-
vo? Posso responder com uma só pala-
vra: vitória – vitória a todo o custo, vi-
tória a despeito de todo o terror, vitória 
por mais longo e difícil que possa ser o 
caminho que a ela nos conduz; porque 
sem a vitória não sobreviveremos”.7 

Também se tornaram marcantes al-
gumas de suas frases frequentemente 
relembradas, como esta sobre os acor-
dos e compromissos assinados entre 
Chamberlain e Hitler antes de 1939: 
“Entre a desonra e a guerra, escolhes-
te a desonra, e terás a guerra”. Ou ain-
da: “A desvantagem do capitalismo é 
a desigual distribuição das riquezas; a 
vantagem do socialismo é a igual dis-
tribuição das misérias”. Deve-se a ele 
a expressão Cortina de Ferro, que se 
tornou célebre para referir-se à divisão 
da Europa Ocidental do leste europeu, 
durante a Guerra Fria.

Essas e inúmeras outras alocuções 
compreendem-se à luz do que Dr. Pli-
nio explicita: “Era tão grande de espí-
rito que poderia ser comparado a uma 

mesa posta para todo mundo a qual-
quer hora. Servia banquetes espirituais, 
banquetes intelectuais, sendo sua mesa, 
em princípio, aberta para todos. Pode-
ria igualmente recusar alguns. E quan-
do dissesse ‘não’, era um ‘não’ que qua-
se excluiria do universo a pessoa”.8

Companhia que o realçava

Churchill casou-se com Clementi-
ne Hozier, em setembro de 1908; desse 
matrimônio de cinquenta e sete anos 
nasceram cinco filhos. Assim descre-
ve Dr. Plinio esta dama: “Grande de 
rosto e de porte, com um [aspecto] no-
bremente aquilino no olhar e no per-
fil, Lady Churchill reunia, entretanto, 
todas as graças genuinamente femi-
ninas. Sua educação aristocrática lhe 
comunicara um charme evidente. Sua 
imponência coexistia elegantemente 
com uma afabilidade atraente. Apesar 
de vistosa, era sumamente discreta. E 
sabia ser inteligente sem em nada dis-
putar a seu brilhante esposo os olha-
res do público. No equilíbrio de tantas 
qualidades quase opostas, tudo era dé-
gagé e nada era recherché”.9

Com muito estilo, Dr. Plinio usa 
uma peculiar analogia para ressal-
tar o papel dela na vida de seu espo-
so: “Nos quadros representando cer-
tos grandes homens do passado, os 
pintores se compraziam em realçar 
o personagem colocando perto dele, 
em segundo plano, alguma coluna 
com um belo jarro de flores. Ou al-
guma nobre cortina. Tal foi Lady Cle-
mentine Churchill: o fundo de qua-
dro magnífico que realçava um espo-
so tão notável, [quando] parecia nada 
haver que o pudesse realçar”.10

O famoso “Great Tom” 
anuncia seu falecimento

Finalmente, como todos os filhos 
de Adão, por mais famosos e bem 
sucedidos que tenham sido, faleceu 
Winston Churchill aos noventa anos 
de idade. Essa notícia foi profusamen-
te coberta pelos jornais da época. Den-
tre os inumeráveis preitos de respeito 
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e saudade, a Folha de São Paulo des-
tacava: “O grande sino da catedral de 
São Paulo, o Great Tom, que apenas é 
acionado para anunciar a morte de um 
membro da família real, do prefeito ou 
do bispo de Londres, ou, ainda, do de-
cano da catedral, começou a dobrar 
pausadamente às dez horas da manhã, 
para comunicar aos ingleses o faleci-
mento do ‘Velho Leão’”.11 

Ao entrevistar algumas das pesso-
as que se reuniam diante da residência 
do grande estadista, colheram os jor-
nais depoimentos como estes: “Presu-
mo que isto é o fim de uma era”; “Este 
é o fim da Grã-Bretanha que conhece-
mos nos livros de História. Que lásti-
ma, era um grande homem”. Por outro 
lado, uma senhora fez o sinal da cruz 
e exclamou: “Queira Deus ter piedade 
de sua alma; homens como Churchill 
só aparecem de século em século”.12

Varão cheio de predicados, 
contemplado do mirante divino

Aí temos, portanto, um homem ad-
mirável visto por alguém que, numa 

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. A baronesa e a passio-
nária. In: Folha de São Paulo. 
São Paulo. Ano LVI. N.17.792 
(19 dez., 1977); p.3. 

2 Cf. CHURCHILL, Winston. 
Minha mocidade. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2011, 
p.69-70.

3 Idem, p.85.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
A baronesa e a passionária, 
op. cit, p.3.

5 Idem, ibidem.
6 CORRÊA DE OLIVEIRA. 

Dignidade e distinção para 
grandes e pequenos. In: Cato-
licismo. Campos dos Goyta-
cazes. Ano III. N.33 (set., 
1953); p.7.

7 CHURCHILL, Winston. Dis-
curso, 13/5/1940. In: www.ar-
qnet.pt.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Palestra. São Paulo, 
9/8/1974. 

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
A baronesa e a passionária, 
op. cit., p.3.

10 Idem, ibidem.
11 PESAR EM TODO O MUN-

DO: Morre Winston Chur-
chill. In: Folha de São Pau-
lo. São Paulo. Ano XLIV. 
N.13.007 (25 jan., 1965); p.2.

12 Idem, ibidem.

consideração superficial dos fa-
tos, a priori não deveria tomar 
semelhante atitude. Afinal, além 
de Churchill não ser católico, sua 
vida apresenta – e quanto! – diver-
sos aspectos censuráveis. Dr. Pli-
nio, porém, não era um observador 
comum…

Adornado pela Providência com o 
dom de sabedoria em grau eminente, 
que lhe permitia analisar do mirante 
divino as mais diversas realidades, e 
do carisma do discernimento dos es-
píritos, o qual o capacitava para pe-
netrar sobrenaturalmente no que o 
circundava, especialmente o interior 
das almas, Dr. Plinio via no estadista 
inglês muito mais do que seu agir ex-
terno: ele contemplava sua missão es-
pecífica na quadra histórica que lhe 
coube viver. E, nos vales da medio-
cridade dos tempos contemporâne-
os, tão carentes de verdadeiras perso-
nalidades, não se pode negar o quan-
to Churchill sobressaiu como um va-
rão cheio de predicados dignos de 
encômio. 

Considerando a alma profundamen-
te religiosa e compassiva de Dr. Plinio, 
podemos ter por certo que ele elevou 
muitas preces a Deus pelo homem que 
conduzia o rumo dos acontecimen-
tos mundiais naquele momento histó-
rico e que, em alguma medida, o fez 
satisfatoriamente. 

Em atenção a tal ou qual fideli-
dade do “Velho Leão” ao papel que 
a Providência então lhe destinava, 
quais devem ter sido as graças que 
ele recebeu na proximidade de seu 
encontro definitivo com Deus? Não 
o podemos saber, mas não nos é proi-
bido desejar que, quando cheguemos 
ao Céu, pela misericórdia divina ali 
encontremos o Winston Churchill 
ideal, santo, e, como todo bem-aven-
turado, cheio de gratidão por aqueles 
que o ajudaram a alcançar a felicida-
de eterna. ²

Nos vales da mediocridade de seu tempo, Winston Churchill 
foi um varão cheio de predicados dignos de encômio

Churchill durante uma revista militar; ao fundo, cena de seu  
cortejo fúnebre, extraída do documentário “A Giant in the Century”
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unca se ouviu dizer que 
algum daqueles que te-
nha recorrido à vos-
sa proteção, implorado 

vossa assistência e reclamado vosso 
socorro, fosse por vós desamparado”. 
Estas palavras da oração Lembrai-
-Vos bem podem ser aplicadas tam-
bém a uma grande devota de Nossa 
Senhora como foi Dona Lucilia, sem-
pre pronta a acolher maternalmente 
aqueles que vêm abrigar-se sob o seu 
xale. Inúmeros são os favores obtidos 
graças à sua intercessão, em virtude 
dos quais ela vai se tornando cada vez 
mais conhecida.

Superando sucessivos obstáculos 

A solicitude desta extremosa se-
nhora manifestou-se recentemente à 

família de Nathalie Rojas Maceo, re-
sidente em Santo Domingo, na Repú-
blica Dominicana. Após passar por 
complicações durante o nascimento 
de seu segundo filho, Nathalie preci-
sou uma vez mais enfrentar diversas 

dificuldades na gestação de Ana Lu-
cilia, a terceira filha do casal. 

Conta ela que nos primeiros cinco 
meses de gravidez “o líquido amnió-
tico não aumentava, mas, ao contrá-
rio, diminuía”. Em consequência, os 
médicos lhe recomendaram repouso 
absoluto e receitaram inúmeros me-
dicamentos de uso diário. Além dis-
so, devia passar por uma consulta 
médica semanal. Caso o tratamento 
não surtisse o efeito esperado, seria 
necessário realizar o parto cesariano 
e a probabilidade de sobrevivência da 
bebê era quase nula. 

Como a família já provara a va-
liosa intercessão de Dona Lucilia no 
caso do segundo filho, Nathalie não 
duvidou em recorrer novamente a 
essa boa mãe, com inteira  confiança 

Dona Lucilia tem ajudado sempre, com maternal solicitude,  
as numerosas pessoas que pedem confiantes a sua proteção  
em momentos de angústia. Bem o demonstram  
os dois alentadores relatos aqui transcritos.

luzes da interCessão de dona luCilia

A sucessão de 
complicações durante 
a gestação e o 
nascimento de Ana 
Lucilia não deixaram 
outro recurso senão o 
auxílio sobrenatural

À esquerda, Ana Lucilia no auge das complicações médicas; à direita, a menina pouco antes de receber alta hospitalar
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de que ela viria em seu auxílio em 
tão consternadora situação. E assim 
aconteceu: dez dias depois a gravidez 
se estabilizou.

Contudo, no oitavo mês de ges-
tação, ela começou a ter contra-
ções numa frequência perigosamen-
te anormal, o que a obrigou a dirigir-
-se ao pronto-socorro. Após analisar 
o caso, a médica que a atendia comu-
nicou-lhe ser necessário fazer uma 
cesárea. Explicou que a menina nas-
ceria prematura, com os pulmões não 
inteiramente desenvolvidos, e que 
por isso precisaria passar alguns dias 
internada numa unidade de tratamen-
to intensivo.

“Senhor, que se faça a vossa  
santa vontade”

Logo após nascer, Ana Lucilia 
teve uma parada cardíaca, o que le-
vou o médico a fazer sem demo-
ra a reanimação cardiorrespiratória. 
Como fora previsto, seus pulmões 
estavam muito fracos e ela precisou 
ser imediatamente intubada. Relata 
a mãe que nesse dia, mesmo sem en-
tender por que Deus permitia tal so-
frimento para a família, ela e seu es-
poso sentiam-se fortalecidos e con-
fiantes no poder da oração.

No dia seguinte, o pediatra comu-
nicou aos pais que a menina desen-
volvera hipertensão pulmonar e que 
fora preciso aumentar a dose de oxi-
gênio. Enquanto ele lhes explicava a 
delicada situação da criança, notou 
que a mãe estava com o rosário nas 
mãos; tirou então de seu bolso um 
terço e disse: “Nós também estamos 
rezando por ela”. Nesse momento, 
Nathalie sentiu que o Senhor lhe en-
viava as pessoas mais indicadas para 
cuidar da pequena Ana. Recordou-se 
mais uma vez da grande eficácia da 
oração, sem olvidar de pedir a inter-
cessão de Dona Lucilia. 

No terceiro dia, ocorreu uma pio-
ra no quadro de hipertensão e desco-
briram uma perigosa bactéria em seu 
organismo. Foi necessário aumentar 

a quantidade de oxigênio, o que pro-
vocou a perfuração de um dos pul-
mões. Ademais, os médicos informa-
ram que Ana Lucilia teria de receber 
uma transfusão de sangue. 

Diante dessa situação, os pais de-
cidiram tomar a mais importante e 
urgente providência: pedir a um sa-
cerdote que batizasse a menina. 
 Assim, mesmo em meio a tantas an-
gústias, Ana Lucilia teve a graça de 
tornar-se filha de Deus. 

Entretanto, o casal tinha a impres-
são de estar num drama  infindável, 

pois no quarto dia de internação sua 
filhinha teve mais uma crise que 
exigiu outro processo de reanima-
ção, desta vez feito com uma bom-
ba manual, já que os pulmões não re-
agiam aos ventiladores. Houve uma 
nova perfuração, no segundo pul-
mão. E, como ela não podia alimen-
tar-se do leite materno, começou a 
receber nutrição especial, injetada 
pelas veias. 

Embora manifestando admira-
ção pela notável resistência da me-
nina, o médico sentiu-se obrigado 
a dizer aos pais que clinicamente 
nada mais havia a fazer por sua fi-
lha; cabia-lhes somente rezar e es-
perar um milagre. Autorizou-os a 
visitá-la várias vezes por dia, dan-
do a entender que a criança poderia 
falecer a qualquer momento. Nes-
sa trágica situação, eles tomaram 
a postura de verdadeiros cristãos: 
“Senhor, que se faça a vossa santa 
vontade!” Passaram então a rezar 
com mais insistência, rogando a in-
tervenção divina. 

E não tardaram a ser atendidos, 
como nos relata Nathalie: “No quin-
to dia, o pediatra nos chamou bem 
cedo para comunicar que a colora-
ção da bebê havia melhorado e ela ti-
nha menor necessidade de oxigênio. 
Que enorme alegria para nós! Era 
a primeira boa notícia desde o seu 
nascimento”.

A partir daí, a cada jornada se re-
gistrava uma nova melhora no qua-
dro clínico, até que, no décimo ter-
ceiro dia, a menina já respirava nor-
malmente. Uma médica, assombra-
da ao constatar o feliz desfecho do 
caso, pois julgava que ela não sobre-
viveria, comentou: “Tudo isso foi um 
milagre”. Mais tarde, ao ver a crian-
ça amamentando-se, outro especia-
lista da equipe fez idêntico comentá-
rio: “Tudo isso foi um milagre”. Esta 
era também a opinião das enfermei-
ras, as quais, quando Ana Lucilia re-
cebeu alta, diziam ao se despedirem: 
“Lá se vai o nosso milagrinho”.

Todos puderam 
comprovar ter sido 
um grande milagre 
a sobrevivência da 
criança, ocorrida 
graças à atuação 
de Dona Lucilia

Da. Nathalie Rojas Maceo em casa, 
com sua filha
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“Sim, definitivamente isso foi um 
milagre, um milagre de Dona Luci-
lia”, conclui jubilosa Nathalie, encer-
rando seu relato. 

Vitória sobre graves riscos

Às vezes, Dona Lucilia põe à pro-
va a confiança: parece não atender in-
teiramente às súplicas que lhe são fei-
tas, para estimular a confiança de que 
sua bondosa assistência chegará até 
o fim. Nota-se isso no relato enviado 
pela Ir. Juliane Vasconcelos Almeida 
Campos, dos Arautos do Evangelho.

Em princípios de maio de 2012, sua 
mãe, Da. Zuleida Vasconcelos Almei-
da Campos, residente em Belo Hori-
zonte (MG), então com oitenta anos 
de idade, estava na iminência de so-
frer um AVC, pois tinha a carótida di-
reita com 98% de obstrução. Neces-
sitava ser submetida a uma cirurgia, 
de si bem delicada, sobretudo toman-
do em conta sua avançada idade. Toda 
a família encomendou o caso a Dona 
Lucilia e deu-se início aos exames 
pré-operatórios.

Nesse ínterim, uma dor abdominal 
aguda a levou ao hospital, sendo cons-
tatada a presença de grande quantida-
de de cálculos na vesícula biliar, o que 
obrigaria a uma cirurgia com certa ur-
gência para a sua retirada. Os médicos 
se viram em grande impasse: se ope-
rassem a vesícula, a paciente poderia 
não resistir, dada a pressão que se faria 
na carótida tão obstruída; se operas-
sem a carótida, os cálculos biliares po-
deriam fechar o conduto, complican-
do bastante a situação, uma vez que já 
havia uma infecção por causa da men-
cionada obstrução.

A família se dispôs a acatar a de-
cisão dos cirurgiões no tocante à saú-
de corporal da enferma, preocupan-
do-se em cuidar de sua alma, na cer-
teza de que Dona Lucilia os ajudaria a 
encontrar um padre para administrar-
-lhe os Sacramentos, sobretudo a Un-
ção dos Enfermos, tarefa que não era 
muito simples naquela região.  Afinal, 
um sacerdote da Congregação do 

Verbo Divino se dispôs a atendê-la. 
Os médicos optaram por operar pri-
meiro a carótida, e a cirurgia foi mui-
to bem-sucedida.

Uma surpresa no elevador

Requeria-se um intervalo de algu-
mas semanas para realizar o segun-
do procedimento. A recuperação de 
Da. Zuleida foi admiravelmente rá-
pida e ficou marcada a colecistecto-
mia para meados de junho. Em prin-
cípio, seria uma cirurgia fechada, e 
o médico tranquilizou a paciente e 
a  família, dizendo que se tratava de 

uma operação simples e, caso tudo 
corresse bem, em quarenta e oito ho-
ras ela receberia alta e poderia voltar 
para casa. 

Uma vez realizado o procedimen-
to, o médico saiu do bloco cirúrgico 
dizendo que havia ocorrido uma pe-
quena complicação, devido ao núme-
ro excessivo de cálculos, e por isso 
foi necessário fazer uma colecistec-
tomia aberta. Mas, acrescentou ele, 
a paciente passava bem e estava em 
observação. 

Qual não foi a surpresa dos fami-
liares, que aguardavam numa sala de 
espera localizada no saguão dos ele-
vadores, quando perceberam uma 
movimentação inusual em direção 
à sala de cirurgia, com enfermeiros 
e médicos entrando e saindo de for-
ma agitada. Pouco tempo depois, o 
cirurgião informou que Da. Zulei-
da tivera uma hemorragia interna 
na região hepática, tornando-se ne-
cessária nova intubação para reabor-
dagem cirúrgica e retirada dos coá-
gulos. Fora debelado o sangramen-
to; porém, como ela havia sangrado 
muito, precisou receber uma trans-
fusão de três bolsas de sangue. Com 
tudo isso, ocorreu um choque hipo-
volêmico, a pressão baixou quase 
a zero e, na linguagem médica, ela 
teve de ser “ressuscitada”: com uma 
dose altíssima de noradrenalina con-
seguiram os médicos devolver-lhe a 
pressão arterial, que ainda continua-
va muito instável e tendente a cair. O 
cirurgião encaminhou-a para a UTI, 
onde se tentaria manter-lhe a vida 
por meio de aparelhos, e não deu es-
peranças de que ela aguentasse por 
muito tempo.

Ir. Juliane conta que, vendo a mãe 
passar na maca e entrar na UTI, sua 
maior aflição era saber que ela pode-
ria falecer sem receber os Sacramen-
tos. Teria Dona Lucilia deixado de 
atender inteiramente desta vez? Com 
a alma angustiada, sentou-se no sofá 
do saguão, de frente para os elevado-
res, e pediu a ela: “Mãezinha, sei que 

Diante da grave 
situação, com 
hemorragia interna e 
choque hipovolêmico, 
Da. Zuleida precisou 
ser levada com 
urgência à UTI

Da. Zuleida recém-saída da UTI
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Restabelecida, 
pôde ela celebrar as 
bodas de diamante 
com toda a família 
e manifestar sua 
profunda gratidão 
a Dona Lucilia

é meio impossível, mas, por favor, 
consiga-nos um padre! Não a deixe 
morrer sem os últimos Sacramentos!” 

Nesse exato momento abriu-se a 
porta de um dos elevadores, dentro 
do qual estava um sacerdote, perfei-
tamente identificável pelo traje cle-
rical. Os olhares de ambos se cruza-
ram e, vendo o hábito dos Arautos do 
Evangelho que ela portava, o padre 
sorriu e acenou, num cumprimento 
afável. Levantando-se de um salto, 
ela correu até o elevador, antes que a 
porta se fechasse, porque o sacerdote 
não fizera menção de sair, e lhe disse: 
“Padre, por favor, atenda minha mãe! 
Ela está morrendo!”

Magnanimidade na assistência

Em poucas palavras foi explica-
do o caso e o sacerdote, Pe. Nivaldo 
Magela de Almeida Rodrigues, disse 
que estava levando os Santos Óleos 
para uma enferma internada no andar 
de baixo. Foi impressionante consta-
tar a resposta tão imediata de Dona 
 Lucilia! Mais ainda ao ouvi-lo contar 
que entrara no elevador para descer, 
e não entendia por que havia subi-
do… Era uma intervenção demasia-
do patente de Dona Lucilia, confir-
mada pelo sacerdote, que acrescen-
tou: “Acho que subi porque precisava 
atender sua mãe!”

Com efeito, vencidos os obstácu-
los para entrar na UTI, o sacerdote, 

emocionado, administrou-lhe os Sa-
cramentos com o cerimonial comple-
to, seguindo todas as rubricas, e ain-
da concedeu a indulgência plenária e 
a bênção apostólica papal, segundo o 
ritual, pois Da. Zuleida estava mes-
mo moribunda.

A situação permaneceu dramáti-
ca durante alguns dias. Não obstan-
te, a magnanimidade da assistên-
cia de Dona Lucilia é completa! De-
pois de onze dias de UTI, durante os 
quais completou oitenta e um anos, 
a paciente foi se recuperando pouco 
a pouco. Segundo os comentários da 
equipe que a atendia, ela era um mi-
lagre vivo, pois, além de tudo, ven-
ceu uma infecção hospitalar, uma 
pneumonia, uma colite pseudomem-
branosa e uma farmacodermia, em 
reação aos fortes antibióticos. Pas-
sados vinte e seis dias, recebeu alta, 

tendo sido necessários vários trata-
mentos posteriores para vencer as se-
quelas hospitalares. Dona Lucilia, no 
entanto, queria conceder-lhe a recu-
peração inteira da saúde, deixando-
-lhe apenas uma hérnia, para ela se 
recordar de todo o ocorrido e de sua 
intervenção.

Em 2017, totalmente restabeleci-
da, pôde celebrar suas bodas de dia-
mante – sessenta anos de casamen-
to – e hoje, decorridos dez anos des-
ses fatos, com noventa e um anos, é 
o principal apoio do esposo, também 
nonagenário, que sofreu uma síncope 
cardíaca e um consequente acidente 
vascular encefálico (AVE), em 2018.

Assim conclui Ir. Juliane seu rela-
to: “Em toda a nossa família a devo-
ção a Dona Lucilia não faz senão au-
mentar ao longo dos anos, e a narra-
ção aqui feita não é mais do que uma 
manifestação de profunda gratidão a 
esta mãezinha tão extremosa”.

*     *     *
Os alentadores relatos aqui trans-

critos demonstram como Dona Luci-
lia, reflexo da bondade do Coração de 
Jesus, tem ajudado incontáveis almas 
que pedem sua assistência em mo-
mentos de aflição. Sirvam-nos eles de 
estímulo para, também nós, recorrer-
mos ao seu auxílio sempre que preci-
sarmos, certos de que essa boa senho-
ra nos atenderá, seja qual for nossa 
necessidade. ²

À esquerda, Da. Zuleida com seu esposo no dia das bodas de diamante; à direita, com o esposo e os filhos
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or primeira vez após o início das restrições impostas 
pela pandemia, o dia 13 de maio foi celebrado presen-

cialmente pelos fiéis, nas cerimônias realizadas em diver-
sas cidades brasileiras como Caieiras (SP), Campo Gran-
de, Campos dos Goytacazes (RJ), Cariacica (ES), Joinville 
(SC), Maringá (PR), Nova Friburgo (RJ), Piraquara (PR), 
Ponta Grossa (PR) e São José dos Pinhais (PR). 

Na Espanha, houve Missa solene na Catedral de Nossa 
Senhora da Almudena, em Madri, presidida pelo  Cardeal 
Carlos Osoro Sierra, Arcebispo Metropolitano. Outra 
Celebração Eucarística foi realizada em Paiporta, Pro-
víncia de Valência. 

O Núncio Apostólico na Guatemala, Dom Francisco 
Montecillo Padilla, presidiu a Santa Missa na Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe, na capital. Na Nicarágua, 
as comemorações ocorreram em San Pedro de Lovago 
e em Juigalpa, em cuja catedral celebrou Dom Marcial 
Humberto Guzmán Saballo, Bispo Diocesano.

Na Colômbia, concorridas cerimônias ocorreram na 
catedral primaz do país, em Bogotá, bem como nas 

 cidades de Medellín, Tocancipá e Yopal, onde mais de 
três mil e quinhentos fiéis participaram da consagração 
das famílias ao Imaculado Coração de Maria realiza-
da pelo Bispo Diocesano, Dom Edgar Aristizábal Quin-
tero.

No Paraguai, as comemorações tiveram lugar na Igre-
ja de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Ypacaraí, 
presididas por Dom Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, Bis-
po de Caacupé.

Já em Moçambique, os Arautos participaram da pere-
grinação nacional ao Santuário de Namaacha, animan-
do-a com suas músicas e portando a Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima. O ato contou com a presen-
ça de Dom Franciso Chimoio, OFM Cap, Arcebispo de 
Maputo, e reuniu cerca de oito mil pessoas. 

Também foram realizadas cerimônias em honra à Vir-
gem de Fátima em Montevidéu, Lima, Santo Domingo e 
Cidade do México; em Montreal, Canadá; em Joanesbur-
go, África do Sul; em Quito, Cuenca, Guayaquil e Azo-
gues, Equador. ²
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Campo GrandeCampo Grande

MéxicoMéxico GuatemalaGuatemala Ponta Grossa (PR)Ponta Grossa (PR)
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Valores católicos perenes 
atraem jovens à Igreja

Um informe publicado pela Dio-
cese de Vannes, na França, prepara-
tório ao Sínodo dos Bispos, indica 
que cada vez mais os jovens se apro-
ximam da Santa Igreja à procura de 
clareza doutrinária, de uma Liturgia 
celebrada com sacralidade e de visi-
bilidade dos clérigos. 

Essa geração, conforme o docu-
mento, tem aspirações contrárias às 
das mais antigas, as quais “costumam 
ser críticas em relação à Igreja e seus 
ritos, à sacralidade, ao sacerdócio e à 
vestimenta dos clérigos”.

deles acompanhados por suas famí-
lias. 

A comitiva americana preparou 
três mil kits de oração – formados por 
um rosário, uma imagem de Nossa Se-
nhora de Lourdes, outra do  Beato Mi-
chael McGivney, fundador dos Ca-
valeiros de Colombo, e um frasco de 
água de Lourdes – para serem envia-
dos à Ucrânia e distribuídos aos solda-
dos, tanto feridos quanto ativos.

A América Latina se une 
ao Terço dos Homens

“Onde dois ou mais estiverem reu-
nidos em meu nome, Eu estarei no 
meio deles” (Mt 18, 20), prometeu o 
Divino Mestre. Inspirados nessas pa-
lavras, milhares de varões continuam 
a difundir o Terço dos Homens: após 
se propagar pela Europa, o movimen-
to vem ganhando novos adeptos tam-
bém na América Latina. 

Já muito presente no Brasil, no 
dia 28 de maio Argentina, Colôm-
bia, Costa Rica, Paraguai, Porto Rico 
e Peru uniram-se ao exército de ora-
ções, promovendo a recitação do Ro-
sário em lugares públicos. Só em 
Buenos Aires, mais de dois mil e qui-
nhentos homens comparecem à Plaza 
de Mayo, diante da catedral, para re-
zar o Terço.

Cardeal Zen é preso 
em Hong Kong

Na manhã do dia 11 de maio, o 
Cardeal Joseph Zen Ze-kiun, SDB, 
de noventa anos, foi detido pela po-
lícia chinesa, acusado de adminis-
trar um fundo destinado a colabo-
rar com as despesas de defesa jurídi-
ca de manifestantes presos por par-
ticiparem de protestos em favor da 
liberdade em Hong Kong. O Car-
deal é Bispo Emérito da diocese lo-
cal, a qual pastoreou entre os anos de 
2002 a 2009, nunca ocultando seu re-
púdio ao comunismo. Após pressão 
internacional e pagamento de fian-
ça, o purpurado foi solto por volta 
das vinte e três horas do mesmo dia, 

mas terá de responder a um processo 
administrativo. 

Alguns dias depois, a polícia da 
Província de Hebei prendeu sete sa-
cerdotes e dez seminaristas da Dio-
cese de Xianxian e, no dia seguinte, 
Dom Zhang Weizhu, seu Bispo. Essa 
circunscrição eclesiástica não está re-
conhecida pelo Partido Comunista 
Chinês que, por este motivo, conside-
ra ilegais e criminosas todas as suas 
atividades religiosas.

Descendente indireta de 
Santa Joana d’Arc participa 
de festa em sua honra

A tradicional festa em honra a San-
ta Joana d’Arc celebrada em Orleans, 
França, contou neste ano com a parti-
cipação de Clotilde Forgeot d’Arc, des-
cendente de Pierre d’Arc, irmão da vir-
gem guerreira. Revestida de armadura, 
com um estandarte nas mãos e no alto 
de um cavalo, a jovem de apenas quin-
ze anos desfilou pelas ruas da cidade 
representando sua santa antepassada. 

Há séculos a comemoração é reali-
zada em Orleans e, desde 1945, uma 
jovem da cidade é escolhida para esse 
papel. As candidatas devem cumprir 
três requisitos: ser católica pratican-
te, viver em Orleans há pelo menos 
dez anos e estar matriculada em um 
de seus colégios.

Eleito o novo abade de Solesmes

Aos quarenta e três anos, Dom  Ge-
offrey Kemlin foi eleito para o car-
go de abade no mosteiro beneditino 
de Saint-Pierre de Solesmes, na Fran-
ça, sucedendo assim Dom Philippe 
Dupont, que apresentou sua renúncia 
após vinte anos como superior. 

Retomada a Peregrinação Militar 
Internacional a Lourdes

Entre os dias 13 e 15 de maio, 
milhares de militares puderam re-
tornar a Lourdes para participar da 
Peregrinação Militar Internacional, 
interrompida há dois anos devido à 
pandemia. Instituída após a Segun-
da Guerra Mundial, o evento se tor-
nou uma das maiores celebrações 
de soldados católicos e, neste ano, 
reuniu mais de dez mil e trezentos 
peregrinos de quarenta e duas na-
ções, desde combatentes veteranos 
até novéis membros ativos, muitos 
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Realizada cerimônia de desagravo  
na casa dos Arautos do Evangelho na Espanha

a madrugada do dia 16 de maio, 
a casa dos Arautos do Evange-

lho localizada em Sevilla la Nueva, na 
Espanha, foi palco de atos de vandalis-
mo anticatólico. Pôde-se ouvir no iní-
cio da noite um grupo de pessoas pro-
ferindo nas imediações palavras de 
ódio contra Deus e Nossa Senhora, 
além de maldições contra os Arautos. 
Só no dia seguinte se descobriu que al-
guém havia entrado na propriedade e 
destruído uma imagem de  Nossa Se-
nhora das Graças que se encontrava 
no jardim, bem como um crucifixo 
que estava sendo restaurado num ar-
mazém. Partes de ambas as imagens 
foram deixadas ao longo do terreno. 

Segundo os membros da comuni-
dade, não parece descabido encontrar 
a causa desse ódio religioso nas notí-
cias altamente caluniosas propagadas 
pela mídia nas semanas anteriores, 

O novo abade assumirá também a 
presidência da congregação benediti-
na de Solesmes, à qual estão vincula-
dos mais de trinta mosteiros localiza-
dos na França, Espanha, Inglaterra, 
Canadá e Estados Unidos, entre ou-
tros países, totalizando mais de seis-
centos monges sob sua tutela.

Corpo incorrupto de Santo Isidro  
é exposto em Madri

Por ocasião do ano jubilar em co-
memoração dos quatrocentos anos 
da canonização de Santo Isidro, o 
Lavrador, padroeiro de Madri, suas 
relíquias foram expostas para a ve-
neração dos fiéis na igreja colegia-

da a ele dedicada na capital espa-
nhola. 

A urna que abriga o corpo incor-
rupto do Santo, falecido há oitocentos 
e cinquenta anos, foi aberta em 21 de 
maio e, só em três dias, mais de trin-
ta mil devotos passaram diante dela, 
desde anciãos até crianças.

que visavam dene-
grir a associação 
e afastar seus se-
guidores na nação 
ibérica.

A fim de repa-
rar tal sacrilégio, 
os membros dos 
Arautos do Evan-
gelho e seus sim-
patizantes promo-
veram uma solene 
cerimônia de de-
sagravo, durante a 
qual puderam de-
monstrar seu amor 
a Jesus e a Maria, como também seu 
repúdio à profanação cometida. O 
ato começou com a Santa Missa, se-
guida da exposição do Santíssimo 
Sacramento, que foi levado em pro-
cissão, junto com a imagem de Nos-

sa Senhora de Fátima, até o local 
onde era venerada a imagem da Vir-
gem destruída. Ali foram dispostos 
em um altar os restos das imagens 
vandalizadas, para a veneração de 
todos.

Adoração ao Santíssimo Sacramento junto aos restos 
das imagens vandalizadas - Casa dos Arautos do 

Evangelho em Sevilla La Nueva (Espanha)



Jéssica de Jesus Exposto Santana

E

Considerando, das águas,  
a sabedoria divina
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m pacíficas águas vive 
uma família de baleias. 
Sua espécie se distingue 
por serem peculiarmente 

longevas: a maioridade se dá aos mil 
anos e sua existência pode se estender 
por cerca de três milênios!

O oceano ainda está em plena es-
curidão. Aos pouquinhos os raios 
de sol vão penetrando e iluminan-
do suas profundezas. A baleia avó, 
Da. Grandina – tem quase dois mil 
e oitocentos anos, calcule só! –, dor-
me serena, até ser despertada por 
movimentos enérgicos. É um tsuna-
mi? Um submarino de guerra que se 
aproxima? Nada disso! Trata-se de 
seu netinho, Gerin, nadando com o 
vigor de uma criança de apenas sete 
anos de idade! Estava ele a dar pi-
ruetas e a deslocar-se velozmente, 
sem perceber que tirava a vovó de 
seu agradável sono…

Acercando-se animado, o pequeno 
pede-lhe que narre alguma história.

— O que você quer, meu bem? 
Contos, fábulas, aventuras, guerras, 
vida dos Santos…

— Vovó, eu gosto de saber o pas-
sado de nossa família.

— Ih, se é assim, teria muitas coi-
sas para contar! Você conhece o que 
aconteceu com o seu bisavô Olinab?

— Não. Em que época ele viveu?
— Foi num tempo em que a huma-

nidade desagradou a Deus com seus 
pecados e foi castigada por torren-
cialíssima chuva, que durou quaren-
ta dias e quarente noites! O justo Noé, 
sob as ordens do Senhor, construiu 
uma arca gigantesca para salvar seus 
parentes e um casal de cada animal.

— E o bisavô entrou na arca?!
— Não, meu pequeno! Toda a su-

perfície da Terra ficou submersa; pei-
xe algum precisou se abrigar na arca. 

O que ele fez foi acompanhar aquele 
varão fiel. Passado o dilúvio, o mun-
do ainda esteve coberto durante cento 
e cinquenta dias pelas águas, as quais 
foram baixando progressivamente. 
Por fim, ele viu a pomba trazendo um 
ramo de oliveira, símbolo do fim do 
castigo. E pôde contemplar o primei-
ro arco-íris que apareceu no céu: era 
o sinal da aliança de Deus com os se-
res vivos.

— Ó, que honra teve o meu bisavô! 
E o que mais, vovó?

— Um fato grandioso sucedeu 
também com o meu pai. Um profe-
ta, cujo nome era Jonas, não obede-
ceu ao Altíssimo, que o enviara como 
mensageiro para converter os habitan-
tes de Nínive. Sendo um tanto “cabeça 
dura”, fugiu de seu dever e ingressou 
num navio que rumava para Társis.

— Que absurdo! E não foi feita a 
vontade de Deus?

Animado, Gerin declarou: “O que eu gosto mesmo é de 
saber o passado de nossa família”. Ao que a solícita avó 
respondeu desafiante: “Ih, se é assim, teria muitas  
coisas para lhe contar…”

Por ordem de Deus, o justo Noé Por ordem de Deus, o justo Noé 
construiu uma arca para salvar os construiu uma arca para salvar os 

seus do dilúvioseus do dilúvio



“O Senhor ordenou ao peixe, e este 
vomitou Jonas na praia” 
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— Ah, meu netinho, quando o 
Onipotente quer, não há quem im-
peça! Acometeu contra a embar-
cação uma violenta tempestade. 
Os tripulantes iriam para o fundo 
do mar se não tivessem descober-
to que o culpado por tal desgraça 
era  Jonas. Para se verem livres da 
morte, lançaram-no sem piedade às 
águas e imediatamente a bonança 
se reestabeleceu.

Não podendo prever a conclusão 
do fato, Gerin indagou:

— Ele morreu então? E os ninivi-
tas permaneceram em seu pecado?

— O melhor vem agora! “O Se-
nhor fez que ali se encontrasse um 
grande peixe para engolir Jonas, e 
este esteve três dias e três noites no 
ventre do peixe” (Jn 2, 1), confor-
me narram as Sagradas Escrituras. 
Quem o engoliu, querido, foi meu pai! 
E o relato continua: “O Senhor orde-
nou ao peixe, e este vomitou Jonas 
na praia” (Jn 2, 11). Só então é que o 
profeta se dirigiu à cidade. Sua mis-
são foi um sucesso e lá foram colhi-
dos frutos de penitência e conversão!

— Orgulho-me de ter por ante-
passado alguém que foi um instru-
mento divino para a salvação dos ho-
mens! E o que mais? Conte-me algo 
da senhora!

Da. Grandina elevou o olhar, re-
cordando fatos passados. 

— Várias vezes, quando era jo-
vem, via à distância as viagens de 
certo israelita. Ele era de peque-
na estatura, olhar muito vivo e 
temperamento fogoso. Gostava 
de segui-lo e em algumas oca-
siões foi possível ouvir suas pa-
lavras. Você consegue descobrir 
quem é?

Gerin pensou um pouco, mas 
não atinou a resposta. Então ela mes-

ma deu o nome daquele personagem:
— Era São Paulo, o Apóstolo das 

Gentes!
— O quê?! A senhora o conhe-

ceu?! Esse mesmo Santo cujas pre-
gações até os Anjos escutavam?!

— Sim, meu netinho! Todos os 
dias agradeço aos Céus por essa gra-
ça que me foi dada! Várias vezes in-
clusive ele naufragou por estas águas, 
mas o Senhor sempre o preservou.

E ela prosseguiu:
— Descreverei agora um fei-

to impressionante, vivenciado jun-
to a meus filhotinhos. Nós assisti-
mos, no século XVI, a batalha naval 
que se deu no Golfo de Lepanto, na 
Grécia!

Com os olhos arregalados, excla-
mou a baleiazinha:

— Uma guerra no mar? Conte-
-me, vovó! 

— Os inimigos eram despro-
porcionalmente mais numerosos 
que os cristãos. Fiquei sabendo 
depois que, enquanto acontecia 
o confronto, o Papa São Pio V 
elevava confiantes orações ao 
Céu. No momento decisivo e 
quando as esperanças humanas 
estavam prestes a se render diante 
do impossível, Nossa Senhora Au-
xiliadora apareceu no horizonte e, 
à sua vista, desbaratou-se a esquadra 
adversária. Foi uma vitória brilhante!

— Vovó, nunca tinha ouvido falar 
dessa batalha.

— Mas, meu bem, você só tem sete 
anos… Há ainda muito por conhecer. 

— Eu gostaria de ajudar os com-
batentes a lutar por Cristo! E o que 
mais a senhora lembra, vovó? Há ou-
tras narrações bélicas?

Da. Grandina achegou o netinho 
para debaixo de sua nadadeira, dan-
do-lhe um carinhoso abraço. E disse:

— Querido, o principal dessas 
narrações é a lição que delas pode-
mos tirar. Pense qual seja.

— Hum… Não saberia responder… 
— Eis o ensinamento que deve ser 

passado adiante também por você: 
por mais zigue-zagues que possam 
ocorrer na História, ainda que haja 
infidelidade e fraqueza da parte das 
criaturas, Deus guia o rumo dos 
acontecimentos para a sua glória e 
o triunfo da Santa Igreja Católica. A 
nossa espécie foi privilegiada por po-
der acompanhar os cuidados do Se-
nhor no decorrer dos séculos, e lou-
vamo-Lo em sua grandeza! Está cla-
ro, meu bem?

— Claríssimo, vovó! Vou levar co-
migo essa preciosa lição e legá-la à 
minha descendência. Desejo igual-
mente bendizer o Altíssimo, reco-
nhecendo sua bondade e sabedoria 
infinitas. ²

Gerin prometeu guardar a lição: 
Deus sempre guia o rumo dos 

acontecimentos para a sua glória
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Os santOs de cada dia  ____________________________  JulhO
1. São Teodorico, presbítero (†533). 

Discípulo de São Remígio, que o 
ordenou sacerdote. Primeiro aba-
de do mosteiro de Mont d’Or, nas 
cercanias de Reims, França.

2. Beata Eugênia Joubert, virgem 
(†1904). Religiosa da Congrega-
ção da Santa Família do Sagrado 
Coração, ensinou o catecismo aos 
pequeninos e morreu tuberculosa 
em Liège, Bélgica.

3. XIV Domingo do Tempo 
Comum.

São Tomé, Apóstolo.
Beata Maria Ana Mogas 

Fontcuberta, virgem (†1886). 
Fundou em Fuencarral, Espanha, 
a Congregação das Irmãs Francis-
canas Missionárias da Mãe do Di-
vino Pastor.

4. Santa Isabel, rainha (†1336 Estre-
moz - Portugal).

Santo Ulrico, Bispo (†973). 
Bispo de Augsburgo, na Baviera, 
Alemanha, que faleceu nonage-
nário após exercer seu ministério 
episcopal por cinquenta anos.

5. Santo Antônio Maria Zacca-
ria, presbítero (†1539 Cremona 
- Itália).

Santa Marta, viúva (†551). 
Mãe de São Simeão Estilita, a 
quem educou na Fé.

6. Santa Maria Goretti, virgem e 
mártir (†1902 Nettuno - Itália).

São Paládio, Bispo (†432). En-
viado à Irlanda pelo Papa Celes-
tino I para pregar aos gentios e 
combater a heresia de Pelágio.

7. Beato Bento XI, Papa (†1304). 
Frade da Ordem dos Pregadores, 
promoveu durante seu curto pon-
tificado a concórdia, a renovação 
da disciplina e o incremento da 
prática religiosa.

8. Santos Agostinho Zhao Rong, 
presbítero, e companheiros, már-
tires (†séc. XVII-XX China).

Santo Áquila e Santa Prisci-
la. Acolhiam São Paulo em sua 
casa e arriscaram suas vidas para 
defendê-lo.

9. Santa Paulina do Coração Ago-
nizante de Jesus, virgem (†1942 
São Paulo).

São Joaquim He Kaizhi, már-
tir (†1839). Catequista estrangula-
do em Kouy-Yang, cidade da pro-
víncia do Guizhou, na China, por 
causa da Fé.

10. XV Domingo do Tempo 
Comum.

São Pascário, Bispo 
(†séc. VII). Bispo de Nantes, 
França. Enviou Santo Hermelan-
do, com doze monges do conven-
to de Fontenelle, para fundar um 
mosteiro na Ilha de Indre.

11. São Bento, abade (†547 Mon-
te Cassino - Itália). Padroeiro da 
Europa.

Santa Olga de Kiev (†969). 
Avó do Rei São Vladimir, cuja 
conversão abriu as portas da Rús-
sia para o Cristianismo.

12. São Vivencíolo, Bispo (†c. 523). 
Estimulou os clérigos e leigos da 
Diocese de Lyon, França, a parti-
ciparem do Concílio de Epaone, 
para que conhecessem melhor as 
decisões pontifícias.

13. Santo Henrique, imperador 
(†1024 Grone - Alemanha).

Santa Clélia Barbieri, virgem 
(†1870). Fundou a Congregação 
das Irmãs Mínimas de Nossa Se-
nhora das Dores, para catequiza-
ção das moças pobres.

14. São Camilo de Lellis, presbítero 
(†1614 Roma).

Beata Angelina de Marscia-
no, religiosa (†1435). Tendo fica-
do viúva, viveu mais de cinquen-
ta anos exclusivamente a serviço 
de Deus e do próximo. Deu início 
à Ordem das Terciárias Francisca-
nas de Clausura.

15. São Boaventura, Bispo e Doutor 
da Igreja (†1274 Lyon - França).

São Pedro Nguyen Ba Tuan, 
presbítero e mártir (†1838). Pre-
so no tempo do Imperador Minh 
Mang, morreu de fome no cárcere 
de Nam Dinh, Vietnã.

16. Nossa Senhora do Carmo.
Santa Teresa Zhang Hezhi, 

mártir (†1900). Executada durante 
a perseguição dos boxers, na Chi-
na, junto com seus dois filhos, por 
recusar-se a adorar as divindades 
locais.

17. XVI Domingo do Tempo 
Comum.
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Santa Olga -  
Museu Santa Sofia, Kiev
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Os santOs de cada dia  ____________________________  JulhO
Beatos Inácio de Azevedo, 

presbítero, e trinta e nove com-
panheiros, mártires (†1570 Ilhas 
Canárias - Espanha).

Santa Edwiges da Polônia, rai-
nha (†1399). Nascida na Hungria, 
tornou-se rainha da Polônia por he-
rança e grã-duquesa da Lituânia 
pelo seu matrimônio com Ladis-
lau II. Junto com o marido, implan-
tou a Fé Católica neste país báltico.

18. São Bartolomeu dos Mártires, 
Bispo (†1590). Nascido em Lis-
boa, ingressou na Ordem Domi-
nicana. Enquanto Bispo de Braga 
pôs em prática as orientações do 
Concílio de Trento, no qual parti-
cipou, e empenhou-se com suma 
caridade pastoral em acudir às ne-
cessidades do seu rebanho.

19. Beato Pedro Crisci, penitente 
(†c. 1323). Após distribuir seus bens 
aos pobres, pôs-se ao serviço da ca-
tedral de Foligno, Itália, passando a 
viver na torre do campanário.

20. Santo Apolinário, Bispo e már-
tir (†séc. II Ravena - Itália).

Santa Marina ou Margarida, 
virgem e mártir (†data inc.). Mor-
ta após sofrer terríveis torturas, por 
ordem do governador de Antioquia.

21. São Lourenço de Bríndisi, pres-
bítero e Doutor da Igreja (†1619 
Lisboa).

São Simeão Salo, eremita 
(†séc. IV). Quando peregrinava 
na Terra Santa, sentiu-se chamado 
a abandonar o mundo e retirou-se 
para a solidão eremítica.

22. Santa Maria Madalena.
Beata Maria Inês Teresa do 

Santíssimo Sacramento, virgem 
(†1981). Fundou em Cuernavaca, 
México, a Congregação das Mis-
sionárias Clarissas do Santíssimo 
Sacramento.

23. Santa Brígida, religiosa (†1373 
Roma). Padroeira da Europa.

São João Cassiano, presbítero 
(†c. 435). Após ter sido monge na 
Palestina e eremita no Egito, fun-
dou em Marselha, França, duas 
abadias: uma masculina e outra 
feminina.

24. XVII Domingo do Tempo 
Comum.

São Charbel Makhluf, presbí-
tero (†1898 Anaia - Líbano).

São Fantino, o Velho 
(†séc. IV). Cognominado de o 
Taumaturgo, operou numerosos 
prodígios em Tauriana, Itália.

25. São Tiago Maior, Apóstolo.
Santa Glodesinda, abades-

sa (†séc. VI). Fundou o Mosteiro 
de São Pedro em Metz, França, do 
qual foi abadessa.

26. São Joaquim e Sant’Ana, pais 
de Maria Santíssima.

São Tito Brandsma, presbíte-
ro e mártir (†1942). Carmelita ho-
landês, preso no campo de con-
centração de Dachau, Alemanha, 
por sua enérgica luta em favor da 
liberdade da Igreja e das escolas 
católicas.

27. São Simeão Estilita, mon-
ge (†459). Por muitos anos viveu 
em duras mortificações e contí-
nua oração sobre uma coluna nas 
proximidades de Antioquia, atual 
Turquia.

28. Santa Afonsa da Imaculada 
Conceição, virgem (†1946). Para 
evitar um matrimônio imposto, 
queimou o próprio pé e, admitida 
entre as clarissas malabarenses, 
viveu quase continuamente enfer-
ma, oferecendo a Deus a sua vida. 
Morreu em Bharananganan, cida-
de do Estado de Kerala, Índia.

29. Santa Marta.

Santo Olavo, mártir (†1030). 
Rei da Noruega, difundiu a Fé e 
combateu a idolatria no seu reino. 
Morreu atravessado pela espada 
dos seus inimigos.

30. São Pedro Crisólogo, Bispo e 
Doutor da Igreja (†c. 450 Ímola 
- Itália).

Santa Maria de Jesus Sacra-
mentado, virgem (†1959). Fun-
dou, no México, a Congregação 
das Filhas do Sagrado Coração de 
Jesus.

31. XVIII Domingo do Tempo 
Comum.

Santo Inácio de Loyola, pres-
bítero (†1556 Roma).

São Justino de Jacobis, Bis-
po (†1860). Religioso lazarista en-
viado como missionário à Etiópia, 
onde sofreu fome, sede, tribula-
ções e prisão.
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Beato Bento XI, por Tommaso  
da Modena - Igreja de  

São Nicolau, Treviso (Itália)



Deus borda certo  
com linhas retorcidas 
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uitas atividades hu-
manas têm acompa-
nhando o desenvol-
vimento da civiliza-

ção em diversos âmbitos, como, por 
exemplo, no campo das artes. So-
freram mutações e aprimoramen-
tos, por certo, mas sua essência con-
tinua a mesma. Entre essas habilida-
des artísticas milenares, encontra-se 
o bordado.

A origem desse artesanato têxtil – 
o qual, como todos sabem, consiste 
em ornamentar tecidos com fios dife-
rentes, formando desenhos – perdeu-
-se nas brumas da História. Sabe-se, 
porém, que tanto gregos e romanos 
quanto os próprios hebreus já o co-
nheciam antes do advento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Cabe notar que essa arte não nas-
ceu por uma necessidade meramen-
te utilitária; de si, ela carece de qual-
quer valor prático… Sua finalida-
de é apenas estética: ela existe para, 
agradando os sentidos, regalar tam-
bém as faculdades superiores do 
homem.

Contudo, sob a aparência de uma 
simples sequência de fios que, devi-
damente organizada, enfeita o tecido 
sobre o qual é construída, oculta-se 
uma profunda lição para nossa vida 
espiritual.

Imaginemos uma cena corriquei-
ra com esse objetivo. Enquanto brin-
ca no assoalho da casa, uma criança 
observa sua mãe que – com mão há-
bil e ânimo sereno – exerce o ofício 
de bordadeira. De início, o pequeno 
não entende bem o que está aconte-
cendo… Vê somente a parte de  baixo 
da peça e estranha o emaranhado in-
coerente de fios, os quais mal dão 
uma ideia do desenho formado. “Será 
que isso serve para esconder um ras-
gão no tecido? Ou, talvez, para disfar-
çar uma mancha?”, são interrogações 
compreensíveis.

Sem deixar a curiosidade para ou-
tra hora, o menino indaga à sua mãe 
o que está realmente fazendo. A res-
posta, porém, não passa de um rápi-
do olhar e de um leve sorriso nos lá-
bios, enquanto a boa senhora conti-
nua atravessando a agulha.

Depois de certo tempo, afinal é 
possível desvendar o mistério que 
tanto o inquietava! Ele se aproxima e 
vê, de cima, a maravilhosa obra-pri-
ma que tem diante dos olhos: o teci-
do, outrora liso, está revestido de be-
las figuras cuidadosamente trabalha-
das, embora, no reverso, permaneça o 
intrincado vaivém de linhas multico-
loridas sem uma aparente lógica.

Trata-se do resultado de uma téc-
nica artística? Indubitavelmente, sim. 

Mas o que pretende a didática divina 
nos ensinar com ela?

Você, leitor, eu que escrevo, afi-
nal… toda a humanidade, encontra-
mo-nos na situação da pobre crian-
ça: daqui de baixo somos incapazes 
de conhecer os desígnios que Deus 
“borda” no mais alto dos Céus. Tra-
ça Ele uma série de planos que, aos 
nossos olhos, parecem tortuosos e 
disformes. Por vezes, hélas, temos 
até mesmo a tentação de nos revol-
tar por causa dos dramas – ou das tra-
mas – do nosso cotidiano. Entretan-
to, o Senhor, que vê tudo “de cima”, 
sabe bem quais “fios” devem cru-
zar o nosso caminho para compor da 
forma mais bela o desenho de nossa 
existência. 

Para cada um de nós, pode resultar 
extremamente duro aceitar essa ver-
dade. “Como seria melhor se pudés-
semos delinear o nosso próprio des-
tino…” Muitas vezes não percebe-
mos que, se assim o fosse, a obra fi-
nal jamais seria a mais perfeita, posto 
que teria por autor o homem e não o 
Altíssimo.

“Deus escreve certo por linhas 
tortas”, diz, com quanta verdade, o 
conhecido adágio. E nós bem po-
deríamos parafraseá-lo, aplicando à 
nobre arte do bordado: “Deus bor-
da certo com linhas retorcidas”. Mas 

Outrora liso, o tecido se orna de belos desenhos, cuidadosamente 
trabalhados. Vendo o reverso, porém, encontramos um intrincado 
vaivém de linhas…

Heloisa Santana Dias
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será isso real? Ou somos nós que ve-
mos confusamente o traçado divi-
no? Quem tem fé afirma com alti-
vez: “Deus borda certo com linhas 
perfeitas” que nós, daqui de baixo, 
enxergamos retorcidas; elas, porém, 
formam a magnífica trama da exis-

tência de cada homem, chamado a 
cumprir os desígnios do Pai sobre 
sua pessoa, a fim de compor a mais 
bela peça! 

Se cremos na infinita sabedoria 
de Deus e em seu amor para conos-
co, nenhuma “tortuosidade” deve nos 

assustar ao longo de nossa existência. 
Pelo contrário, tendo sido permitido 
ou planejado pela Providência, cada 
emaranhado aparentemente incom-
preensível constituirá um verdadei-
ro atalho para mais rápido chegarmos 
ao Reino Celeste. ²
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Em destaque, à direita: cenas da vida de São Martinho - Metropolitan Museum of Art, Nova York; à esquerda,  
as mesmas obras vistas por trás; no fundo, detalhe de bordado em baldaquino confeccionado para  

a coroação da Rainha Cristina da Suécia - Livrustkammaren, Estocolmo



À  semelhança do que narram os semelhança do que narram os 
Evangelhos a respeito de Je-Evangelhos a respeito de Je-

sus, com o correr dos meses sus, com o correr dos meses a a menina menina 
Maria crescia e Se fortalecia, plena de Maria crescia e Se fortalecia, plena de 
graça e sabedoria, sob o olhar de Deus graça e sabedoria, sob o olhar de Deus 
e dos homens.e dos homens.

Sua bondade, sua delicadeza, sua Sua bondade, sua delicadeza, sua 
extrema dedicação para com os de-extrema dedicação para com os de-
mais e, sobretudo, seu espírito de es-mais e, sobretudo, seu espírito de es-
cravidão brilhavam diante de sua cravidão brilhavam diante de sua 
santa mãe, que se admirava das ma-santa mãe, que se admirava das ma-
ravilhas operadas pelo Senhor nes-ravilhas operadas pelo Senhor nes-
sa divina criança. Em união com os sa divina criança. Em união com os 
Anjos que, extasiados, não deixavam Anjos que, extasiados, não deixavam 
de contemplá-La por um instante se-de contemplá-La por um instante se-
quer, Sant’Ana pensava: “Quem é quer, Sant’Ana pensava: “Quem é 
esta?” Ah! Esta é Aquela que só o To-esta?” Ah! Esta é Aquela que só o To-
do-Poderoso poderia imaginar! Esta do-Poderoso poderia imaginar! Esta 
é a pequenina que governa o imenso é a pequenina que governa o imenso 
Coração de Deus!Coração de Deus!

Mons. João Scognamiglio  Mons. João Scognamiglio  
Clá Dias, EPClá Dias, EP

Pequenina 
que governa o 
coração de Deus

Sant’Ana tríplice - Catedral Sant’Ana tríplice - Catedral 
de Burgos (Espanha)de Burgos (Espanha)
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