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

Acompanhe a programação completa dos Arautos
através das redes sociais

Transmissão da Santa Missa
diariamente às 19h (horário de Brasília)

om a chegada do Advento, somos convidados a 
re� etir sobre o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.

A vinda do Redentor ao mundo é muito impor-
tante para nós, católicos, porque ela não só nos abriu 

as portas do Céu e nos trouxe a salvação, como também re-
novou toda a terra. Ao festejá-la todos os anos, recordamos 
o quanto Deus nos ama!

Por esse motivo é tão grati� cante conhecer e meditar 
sobre o Natal e sobre as outras maravilhas da nossa Fé, nesse 
período litúrgico.

Sabendo disso, a plataforma de formação dos Arautos do 
Evangelho oferece a você a oportunidade de haurir o verda-
deiro espírito do Natal, por meio de mais de 45 cursos que 
vão lhe apresentar a beleza da doutrina católica de forma 
didática, completa e organizada. 

Na Plataforma Reconquista, você poderá crescer espiri-
tualmente nesta época de preparação para o Natal. Faça sua 
inscrição e venha estudar conosco!

Enriquecendo aEnriquecendo a
sua espiritualidadesua espiritualidade

neste Natalneste Natal
om a chegada do Advento, somos convidados a 
re� etir sobre o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.

tante para nós, católicos, porque ela não só nos abriu 

CC

https://reconquista.arautos.org/
https://reconquista.arautos.org/tv-arautos/santa-missa-diaria/
https://reconquista.arautos.org/
https://reconquista.arautos.org/curso/preciso-da-graca/
https://reconquista.arautos.org/curso/confessai-vos-bem/
https://reconquista.arautos.org/curso/o-caminho-da-santidade/
https://reconquista.arautos.org/curso/os-anjos-modelos-celestes-e-protetores-constantes/
https://reconquista.arautos.org/curso/catolico-vivendo-no-mundo/
https://reconquista.arautos.org/curso-catolico/
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Leitura edificante do 
testemunho de são tomás

Obrigada! É verdadeiramente edi-
ficante a leitura do artigo A devoção 
eucarística de São Tomás de Aquino 
– Lição viva de Teologia, no qual vejo 
o testemunho deste insigne teólogo. 
Agradeço igualmente pelos episódios 
de sua vida narrados de modo sim-
ples, compreensível a todos. Confio 
em sua intercessão.

Peço a bênção dos padres que le-
rem este meu espontâneo comentá-
rio. Viva Jesus e Maria!

Ivana Zanini 
Via rivistacattolica.it

uma seção encantadora

A seção dos milagres realizados 
por intercessão de Dona Lucilia é o 
que mais me encanta na revista Arau-
tos do Evangelho. Ver e conhecer um 
pouco mais desta senhora tão bondo-
sa, que atende os mais diversos pedi-
dos – sejam problemas financeiros, de 
saúde, familiares –, como uma verda-
deira mãezinha extremosa que nunca 
abandona seus filhos.

Mônica Harumi Furutani Arruda 
Via revista.arautos.org

BeLeza da doutrina catóLica

Quão grande e maravilhosa é nos-
sa Santa Igreja Católica! Nela nascem 
as preciosas flores dos Santos que, 
em sua diversidade, nos mostram as 
maravilhas do amor de Deus! 

A preciosa experiência de Santa 
Teresinha, narrada no artigo Cartas 
de Santa Teresinha a seus “irmãos” 
espirituais – Lições de confiança e 
sabedoria, me faz reviver o encanto 
pela beleza da doutrina católica. Como 
é importante levar a sério os dogmas 

da Fé! A Comunhão dos Santos… 
Santa Teresinha foi muito séria e levou 
ao auge a fé neste dogma, oferecendo 
tudo por esses dois sacerdotes que lhe 
foram encomendados, sem jamais du-
vidar que a união espiritual é muito 
mais forte do que a carnal. Seriedade 
premiada por Deus com a santidade.

Silvia María Manzanares Jugo 
Via revistacatolica.org

um santo amado e admirado

Linda a história de São Geraldo 
Majela. Muito obrigado aos Arautos 
do Evangelho por postar na edição 
online a vida tão detalhada desse 
Santo tão amado e admirado.

Álvaro Júnior 
Via revista.arautos.org

amor não é LiBertinagem

Li o Comentário ao Evangelho, de 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
intitulado Espírito de amor e de paz. 
[Tal como nele se mostra,] confun-
dir amor com libertinagem é o que 
fez de nós uma sociedade decaden-
te, que nos leva ao caos. De Cuenca, 
pedimos bênçãos a Deus, à espera do 
triunfo de Nossa Senhora!

Alfredo Fernández de  
Córdova Jerves  

Cuenca – Equador

“humiLdade, santidade, 
eucaristia”

Escolher um entre tantos artigos 
da Revista é como escolher uma joia 
dentre tantas e tão belas. Porém, dian-
te de tal prova, o que mais nos toca o 
coração atualmente é, sem dúvida, a 
oportunidade de participar das Santas 
Missas oferecidas diariamente na casa 
dos Arautos do Evangelho em Join-
ville. Desta forma, o artigo escolhido 
foi: Humildade, santidade, Eucaristia. 
Que belíssimo artigo! 

A resposta a tal escolha é a de que 
não há nada nesta vida que desejamos 

mais do que estar diante de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo Eucarístico, poder 
participar da Santa Missa, da Sagra-
da Comunhão, da Adoração ao San-
tíssimo Sacramento e das devoções 
tão urgentemente pedidas por Nossa 
Senhora. Não há para nós outro bem. 
Nada nos faz mais felizes e extrema-
mente gratos e confiantes na presen-
ça de Deus, do que poder recebê-Lo 
em nossas almas!

Leila Adriana Domingos Vieira 
Joinville – Brasil

revista  
verdadeiramente catóLica

A revista Arautos do Evangelho é 
das poucas verdadeiramente católi-
cas que há no mundo de hoje. 

Ela tem mostrado ao mundo intei-
ro a verdadeira Igreja, tão perseguida 
e ultrajada em nossos dias. Saibamos 
dar ouvidos ao profetismo de nosso 
tempo, para não sermos os “fariseus 
de ontem”, que acabarão por cometer 
mais uma vez o pecado de deicídio!

Cristiano Oliveira Goulart 
Laje do Muriaé – Brasil

“rosário, meio fáciL e 
seguro de saLvação”

É maravilhoso ler textos como este, 
Rosário, meio fácil e seguro de salva-
ção, e pedir que as coisas em nosso en-
torno sejam simplificadas com a fé e a 
devoção ao Rosário.

Adyr Henrique Avila 
Via revista.arautos.org

nova e mais pLena 
compreensão da eucaristia

Ganhei uma nova e mais plena 
compreensão da Eucaristia com o ar-
tigo O mais substancioso dos banque-
tes, de Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, comentando o Evangelho da So-
lenidade de Corpus Christi.

Luiz Augusto Ortelhado Pinheiro 
Via revista.arautos.org
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Editorial

Encarnação do Verbo é um dos maiores mistérios de nossa Fé, ainda mais 
quando considerada à luz do Natal. De fato, como circunscrever a infinitude 
divina a um corpo infantil? 

Existe, porém, um profundo simbolismo em Deus ter Se feito Menino. Antes de 
tudo porque os pequeninos, para o Salvador, são modelo de imitação: “Deixai vir a 
Mim estas criancinhas e não as proibais, porque o Reino dos Céus é daqueles que se 
lhes assemelham” (Mt 19, 14). São elas exemplo de candura, inocência e pureza.

Sem embargo, mesmo cumprindo todas as antigas profecias e tornando-Se tão 
acessível aos homens, o Menino Deus foi rejeitado por seus próprios compatriotas. 
Estando Ele prestes a nascer, as casas de Belém Lhe fecharam as portas (cf. Lc 2, 7). 
E não tardou para que a Inocência Encarnada fosse acossada pelo déspota Herodes, 
supostamente “o Grande”, embora tão pusilânime. Grande, na realidade, era a sua 
crueldade. Desconhecendo o real paradeiro do Divino Infante, então desterrado no 
Egito e sem lar, o tirano mandou assassinar todos os meninos de dois anos para baixo. 
Se é preferível morrer a escandalizar um só dos pequeninos (cf. Lc 17, 2), que dizer 
desse terrível massacre de inocentes? 

Poder-se-ia objetar: não foram eles os protomártires de Cristo? Sim, e a Igreja os 
considera Santos. No entanto, se esses meninos não fossem arrancados de suas casas 
e mortos ao fio da espada, não teriam alguns deles se tornado discípulos ou Apóstolos 
do Senhor? Que destino a Providência lhes teria confiado? Enfim, quantas vocações 
foram ceifadas pelo arbítrio do chefe infanticida?

Se a morte do inocente clama a intervenção divina contra seu malfeitor 
(cf. Gn 4, 10), mais ainda pode se conjecturar, com as devidas proporções, sobre a 
sorte daqueles que escandalizam ou desviam os pequeninos do bom caminho, pois, 
como apregoou o Senhor, mais se deve temer aqueles que matam a alma do que os 
que matam o corpo (cf. Mt 10, 28).

Por vezes, tais perseguições aos inocentes foram empreendidas pelas próprias fa-
mílias, como no caso dos jovens Tomás de Aquino, Francisco de Assis e Luís Gon-
zaga. Já pelo braço do Estado, eloquente é o exemplo dos três pastorinhos de Fátima, 
lançados na prisão simplesmente por terem contemplado a Virgem Inocentíssima. 
Por fim, a História é implacável em testemunhar que até mesmo eclesiásticos per-
seguiram os pequeninos, como aqueles que frequentavam os oratórios de São Filipe 
Neri e de São João Bosco.

No mundo hodierno, temos assistido a um verdadeiro massacre dos inocentes, 
mas também, e talvez pior ainda, a um massacre das inocências, mormente através 
da corrupção generalizada dos costumes, favorecida pela influência dos meios de 
comunicação massiva, pela deterioração da educação, pela carência de uma sólida 
catequese infanto-juvenil. 

Assim, neste Natal só podemos desejar que prevaleça a paz aos homens de boa 
vontade (cf. Lc 2, 14), a fim de que a Suma Inocência possa chegar a todos, em espe-
cial aos pequeninos, afastando deles todo tipo de massacre. ²

“Porque o reino dos Céus  
é daqueles que  

se lhes assemelham”

Meninas veneram 
o Menino Jesus

Foto: Maria José Feliz
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O dever de cooperar com  
a verdade

N
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A voz dos PAPAs

As palavras de Cristo confrontam todo homem com sua responsabilidade 
de aceitar ou rejeitar a verdade, convidando cada um, com força 

persuasiva, a permanecer na verdade.

ossa mensagem se inspi-
ra na primeira página do 
Evangelho de São João, 
naquele prólogo que é o 

tema do sublime poema que canta o 
mistério e a realidade da mais íntima 
e sagrada união entre o Verbo de Deus 
e a humanidade, entre o Céu e a terra, 
entre a ordem da natureza e a da gra-
ça, a qual resplandece e se transforma 
em triunfo espiritual desde o começo 
dos séculos até sua consumação.

“No princípio era o Verbo, e 
o Verbo estava junto de Deus e o 
Verbo era Deus. […] Tudo foi feito 
por Ele […]. N’Ele estava a vida, e 
a vida era a luz dos homens. A luz 
resplandece nas trevas, e as trevas 
não a compreenderam” (Jo 1, 1.3-5). 
Houve um homem chamado João, 
que veio para dar testemunho da 
luz. Ele não era a luz, mas apenas 
uma testemunha que convidava a 
acolher a luz. […] Com essa singe-
la e elementar evocação doutrinal 
e histórica chega-nos o anúncio do 
Natal e de Belém. 

“Vidimus gloriam eius”

Palavras sagradas são essas, que 
ressoam por todas as partes numa 
bela sinfonia, difundindo instanta-
neamente suavidade e beleza, para 
depois prorromper na plenitude 

daquela grande obra que é o trípli-
ce poema da criação, da Redenção 
– ao preço do Sangue de Cristo – e 
da Igreja una, santa, católica e apos-

uma das almas: Vidimus gloriam 
eius – Vimos a sua glória.

Com estas palavras encerra-se o 
prólogo, tomando ao mesmo tempo 
um tom de aclamação gloriosa: Vi-
dimus gloriam eius. Que glória? A 
preclaríssima glória do Verbo que 
existia in principio et ante sæcula, 
e que, fazendo-Se Homem, como 
Filho único do Pai, apareceu cheio 
de graça e de verdade. Gravem 
bem estas duas palavras: graça e 
verdade. […]

Jesus nos convida a 
contemplar n’Ele a verdade

Para as almas criadas por Deus e 
destinadas à eternidade, é coisa na-
tural procurar e descobrir a verdade, 
objeto primordial da atividade interior 
do espírito humano.

Por que se diz a verdade? Porque 
é comunicação de Deus, e entre o ho-
mem e a verdade não há uma relação 
simplesmente acidental, mas sim ne-
cessária e essencial. […]

Contudo, o que mais importa re-
ter e compreender é que a aptidão 
para conhecer a verdade representa 
para o homem a sagrada e bem gra-
ve responsabilidade de cooperar com 
o desígnio do Criador, do Redentor, 
do Glorificador. E isto concerne mais 
ao cristão que, em virtude da  graça 

A aptidão para 
conhecer a verdade 
representa para o 
homem a sagrada 
responsabilidade 
de cooperar com o 
desígnio do Redentor

tólica. Tudo isto oferecido como 
tesouro de doutrina divina e como 
fonte de vida perfeita na terra, às 
almas e aos povos que delas sabem 
tirar proveito. 

Em primeiro lugar está o esplen-
dor do Pai Celeste glorificado em 
seu Filho, que nos convida a admirar 
as inefáveis relações das Pessoas da 
Santíssima Trindade entre Si. De-
pois, o segundo João, o Evangelista, 
se apressa em falar-nos das manifes-
tações da mesma Trindade em favor 
do homem, em benefício da Igreja, 
Corpo Místico de Cristo, e de cada 

Sumário  Sumário
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sacramental, porta o sinal evi-
dente de sua pertencença à 
família de Deus. Aqui se des-
tacam a dignidade e a respon-
sabilidade mais elevadas que 
são impostas ao homem – mais 
ainda a cada cristão – de hon-
rar a este Filho de Deus, Verbo 
feito carne que dá a vida, ao 
mesmo tempo, ao composto 
humano e à ordem social.

Jesus ofereceu à imitação 
dos homens trinta anos de si-
lêncio, para estes aprenderem 
a contemplar n’Ele a verdade; 
e três anos de ensinamento in-
cessante e persuasivo para que 
n’Ele vissem um exemplo e 
uma regra de vida. […]

Com efeito, as palavras de 
Cristo confrontam todo homem 
com sua responsabilidade de 
aceitar ou rejeitar a verdade; 
convidando cada um, com força per-
suasiva, a permanecer na verdade, a 
alimentar de verdade seus pensamen-
tos pessoais, a proceder conforme à 
verdade.

Estamos ante uma conjuração 
contra os Mandamentos

Estes votos de feliz Natal que que-
remos formular são, pois, um solene 
convite a viver de acordo com o quá-
druplo dever de pensar, honrar, dizer e 
praticar a verdade. […]

Proclamando essas exigências bá-
sicas da vida humana e cristã, surge 
do coração e dos lábios uma pergunta: 
onde está, na terra, o respeito à verda-
de? Não estamos por vezes, e até mui-
to amiúde, ante um antidecálogo des-
carado e insolente que aboliu o não, 
esse “não” que precede a formulação 
nítida e precisa dos cinco Mandamen-
tos da Lei de Deus que vêm após o 
de “Honrar pai e mãe”? Na prática, 
a vida hodierna não é uma rebelião 
contra o Quinto, o Sexto, o Sétimo e 
o Oitavo Mandamentos – “Não mata-
rás, não serás impuro, não roubarás, 
não levantarás falso testemunho” –, 

como uma efetiva conjuração diabó-
lica contra a verdade? 

Não obstante, permanece sempre 
válido e claro o Mandamento da Lei 
Divina que Moisés ouviu na monta-
nha: “Não levantarás falso testemu-
nho contra teu próximo” (Ex 20, 26; 
Dt 5, 20). Este Mandamento, como 
os demais, permanece em vigor com 
todas as suas consequências positi-
vas e negativas: o dever de dizer a 
verdade, de ser sincero, de ser fran-
co, ou seja, de conformar o espírito 
humano à realidade; e, de outro lado, 
a triste possibilidade de mentir e o 

fato mais triste ainda da hipocrisia, 
da calúnia, que chega a obscurecer a 
verdade. […] 

Voltemos nosso olhar para Belém

Diletos filhos, eis-nos novamente 
ante a cena de Belém, ante a luz, a 
graça e a verdade do Verbo Encarnado 
que quer atrair todos a Si.

São eloquentíssimos o silêncio da 
Noite Santa e a contemplação dessa 
cena de paz. Voltemo-nos para Belém 
com olhar puro e coração aberto. Ao 
lado deste Verbo de Deus feito Ho-
mem para nos salvar, ao lado desta 
“bondade de Deus, nosso Salvador, e 
seu amor pela humanidade” (Tt 3, 4), 
[…] depositamos nossa confiança 
em Deus e na luz que d’Ele procede. 
Confiamos nos homens de boa von-
tade, alegres pelo fato de que nossas 
palavras suscitem em todos os cora-
ções retos um pulsar de viril genero-
sidade. ²

Excertos de: SÃO JOÃO XXIII.  
Radiomensagem de Natal, 

22/12/1960 – 
Tradução: Arautos do Evangelho

Moisés mostra aos israelitas as tábuas da Lei - 
Museu Nacional do Hermitage, São Petersburgo (Rússia)

Onde está, na terra, 
o respeito à verdade? 
Não estamos, 
por vezes, ante 
um antidecálogo 
descarado e insolente 
que aboliu o “não”?

Sumário  Sumário
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a  EvangElho  A
1 Naqueles dias, apareceu João 
Batista, pregando no deser-
to da Judeia: 2 “Convertei-vos, 
porque o Reino dos Céus está 
próximo”. 3 João foi anuncia-
do pelo profeta Isaías, que dis-
se: “Esta é a voz daquele que 
grita no deserto: preparai o 
caminho do Senhor, endirei-
tai suas veredas!”
4 João usava uma roupa feita 
de pelos de camelo e um cin-
turão de couro em torno dos 
rins; comia gafanhotos e mel 
do campo. 5 Os moradores de 
Jerusalém, de toda a Judeia e 

de todos os lugares em volta 
do Rio Jordão vinham ao en-
contro de João. 6 Confessavam 
seus pecados e João os batizava 
no Rio Jordão. 7 Quando viu 
muitos fariseus e saduceus vin-
do para o batismo, João disse-
-lhes: “Raça de cobras veneno-
sas, quem vos ensinou a fugir 
da ira que vai chegar? 8 Produzi 
frutos que provem a vossa con-
versão. 9 Não penseis que bas-
ta dizer: ‘Abraão é nosso pai’, 
porque eu vos digo: até mesmo 
destas pedras Deus pode fazer 
nascer filhos de Abraão.

10 O machado já está na raiz 
das árvores, e toda árvore que 
não der bom fruto será corta-
da e jogada no fogo. 11 Eu vos 
batizo com água para a con-
versão, mas Aquele que vem 
depois de mim é mais forte do 
que eu. Eu nem sou digno de 
carregar suas sandálias. Ele 
vos batizará com o Espírito 
Santo e com fogo. 12 Ele está 
com a pá na mão; Ele vai lim-
par sua eira e recolher seu tri-
go no celeiro; mas a palha Ele 
a queimará no fogo que não 
se apaga” (Mt 3, 1-12).
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Pregação de São João Batista - Mosteiro de San Millán la Cogolla (Espanha)Pregação de São João Batista - Mosteiro de San Millán la Cogolla (Espanha)
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Todo batizado 
necessita 
analisar com 
frequência 
sua vida 
espiritual, 
a fim de 
corrigir aquilo 
que no seu 
interior está 
em desordem

Comentário ao evangelho – ii Domingo Do aDvento

Tempo de uma nova 
conversão

Ao invectivar a hipocrisia dos fariseus e saduceus, São João 
nos põe na perspectiva do Juízo Final, do qual ninguém poderá 
escapar. Naquele dia, de nada valerão as exterioridades se não 
tivermos produzido frutos que provem a nossa conversão.

I – Advento, tempo pArA 
umA revIsão…

Quando um navio vai sair do estaleiro pela 
primeira vez, é costume realizar-se uma cerimô-
nia na qual a nova embarcação recebe o nome e, 
como desfecho do ato, uma garrafa de champa-
nhe é quebrada de forma espetacular no casco, 
escorrendo ali todo o seu precioso líquido. Segun-
do uma antiga crença, quanto melhor for a qua-
lidade do espumante maior será a probabilidade 
de que o navio singre os mares com segurança. 
Depois disso, com o costado recém-pintado, liso 
e completamente limpo, a embarcação é lançada 
na água e começa a navegar pelos oceanos. Com 
o passar dos anos a velocidade do navio vai di-
minuindo, não por perda de força do motor, mas 
porque no casco se incrustam moluscos em gran-
de quantidade que dificultam a navegação. Para 
recuperar a rapidez inicial é imperioso retornar 
ao estaleiro e remover essa crosta. Também os 
automóveis quando são novos funcionam bem, e 
depois de certo tempo de uso é necessário sub-
metê-los a uma revisão, a fim de garantir o bom 
desempenho de seu mecanismo. 

Em relação à saúde, nossa situação é pareci-
da. Periodicamente temos de nos submeter a um 
checkup médico ou ir ao dentista para verificar 

se tudo está em ordem. Mas, sobretudo, neces-
sitamos fazer uma revisão… da alma. Temos de 
analisar com frequência nossa vida espiritual, 
porque, apesar de sermos batizados, recebermos 
os Sacramentos com assiduidade e praticarmos 
com seriedade a Religião, é frequente passar-
mos por circunstâncias que nos levam a cometer 
certas imperfeições ou a nos apegarmos às vai-
dades deste mundo, e adquirimos manias e maus 
hábitos.

Muitas vezes julgamos que cada um existe 
por si, independente de Deus e sem relação com 
os demais, e que ninguém vê nossos pensamen-
tos e ações ocultas. Entretanto, é só uma questão 
de tempo para tudo se tornar público. Nossa si-
tuação é semelhante à de uma pessoa que, pos-
suindo um documento com um importante se-
gredo, o pusesse num envelope dentro de um co-
fre de banco. E à noite, porém, recebesse a visita 
de um Anjo, enviado por Deus, com a ordem de 
comunicar aquele texto secreto à humanidade 
inteira… Assim será o Juízo Final: todos os nos-
sos pensamentos, desejos, maquinações, tudo o 
que tivermos feito de bom e de mau será conhe-
cido por todos os homens, bem-aventurados ou 
condenados, sem exceção de ninguém, inclusive 
pelos Anjos e pelos demônios, como nos ensina 
a doutrina católica.1 
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A pregação de 
João Batista 
no deserto 
da Judeia 
nos oferece 
preciosos 
elementos 
para uma 
verdadeira 
mudança de 
vida neste 
Advento

É por isso que, na sua extraordinária sabe-
doria, a Igreja distribui a Liturgia ao longo do 
ano de maneira a nos proporcionar, em deter-
minados momentos, a oportunidade de fazer a 
nossa revisão espiritual. Um desses períodos é 
o Advento, tempo de conversão, ou seja, tempo 
de exame de consciência, de penitência e de mu-
dança de vida. A pregação de São João Batista, 
recolhida por São Mateus no Evangelho de hoje, 
nos oferece preciosos elementos para isso. 

II – “ConverteI-vos…”!
1 Naqueles dias, apareceu João Batista, pre-
gando no deserto da Judeia.

Podemos delinear melhor o cenário da ativi-
dade do Precursor reportando-nos à narração 
de São Lucas, o qual registra que João “percor-
ria toda a região do Jordão” (Lc 3, 3). Devido à 
 proximidade do rio, em cujas margens cresce 
abundante vegetação, este local corresponde a 
uma parte menos agreste da inóspita e extensa 
zona circunvizinha ao Mar Morto, conhecida 
pelo nome de deserto da Judeia. De fato, São João 
vivera os anos precedentes à sua missão pública 
nas paragens solitárias situadas mais ao norte 
deste descampado, onde também, mais tarde, 
Nosso Senhor passaria os quarenta dias de jejum, 
depois de ser batizado.2

Ouçamos as palavras que João Batista pro-
feria, procurando aplicá-las à nossa situação 
pessoal.

A falsa esperança do mundo
2 “Convertei-vos, porque o Reino dos Céus 
está próximo”.

No Batismo, todos recebemos uma semente 
do Reino de Deus, que devemos fazer crescer 
em nós pela prática da Religião, enquanto es-
peramos o momento de possuí-lo em plenitu-
de, na eternidade. Todavia, no mundo moder-
no essa esperança da vida eterna é substituída 
por outra esperança, cujo objeto não é Deus: 
é a técnica, são as invenções e as descobertas 
científicas, que tornam a existência humana 
mais agradável e a prolongam de modo consi-
derável. Chega-se até mesmo a admitir a ideia 
de que a ciência ainda fará surgir o elixir cujas 
propriedades tornarão imortais os homens. 
Ora, a tecnologia e a medicina podem, na ver-
dade, aumentar o número de nossos dias, mas 
não eternizá-los. Chegará a hora em que elas 
de nada adiantarão e deixaremos este mundo. 
Aí termina a esperança mundana, como ensina 
o Livro da Sabedoria: “É como poeira levada 
pelo vento, e como uma leve espuma espalhada 
pela tempestade; ela se dissipa como o fumo ao 
vento, e passa como a lembrança do hóspede 
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Deserto da Judeia (Israel)

Sumário  Sumário



Dezembro 2022 · Flashes de Fátima      11

O Precursor 
não só 
exortava à 
integridade, 
como dela 
dava exemplo 
com sua 
vida e seus 
costumes, 
inteiramente 
alheios ao 
comum das 
pessoas

de um dia” (5, 14). Nesse sentido, 
a admoestação do Precursor é 
muito clara e atual para nós: 
trata-se de fazer penitência 
desses desvios, pois o Rei-
no dos Céus não é dos que 
põem sua segurança no 
progresso, na máquina 
ou no conforto material, 
e sim daqueles que con-
fiam em Deus e têm sua 
esperança posta na eterni-
dade. 

O risco de se tornar 
surdo para Deus
3 João foi anunciado pelo pro-
feta Isaías, que disse: “Esta é 
a voz daquele que grita no de-
serto: preparai o caminho 
do Senhor, endireitai suas 
veredas!”

Aplicada pelos quatro Evan-
gelistas à pessoa de São João 
Batista, esta passagem de Isaías 
possui um profundo simbo-
lismo que nos lembra quão 
oportuna é para nós a men-
sagem do Precursor. Cha-
ma a atenção que o profeta 
localize a missão de João 
“no deserto”. Devemos in-
terpretar esta menção num 
sentido mais metafórico que 
propriamente físico: João gri-
tava e era ouvido por aqueles 
que estavam “no deserto”, ou seja, no inteiro des-
prendimento de tudo o que não conduz a Deus. 
Quando alguém, pelo contrário, está no bulício da 
“cidade”, aferrado ao que nela existe – a vaidade, 
as máquinas, o relacionamento humano que afasta 
da virtude, etc. –, fica surdo à voz que o convida 
à conversão. À primeira vista, muitas dessas coi-
sas podem parecer legítimas. No entanto, quem se 
apega ao que é lícito esquecendo-se de Deus, logo 
estará apegado também ao que é ilícito. Em nosso 
caso concreto, quantos afetos desordenados não 
estão impedindo que ouçamos o clamor de São 
João, dirigido a nós a todo instante, seja por mo-
ções interiores da graça em nossa alma, seja pela 
ação de outros?

Exortação à integridade  
de vida

Quando a pessoa se apega a algo 
ilegítimo, imediatamente cria uma 
doutrina para justificar esse mau ca-
minho que seguiu. Porque o homem 

é um monólito de lógica no que 
diz respeito à coerência de sua 

conduta com seu pensamento, 
como expressa a frase lapidar 
de Paul Bourget, recolhida 
pelo Prof. Plinio Corrêa de 
Oliveira em sua célebre obra 
Revolução e Contra-Revo-

lução: “Cumpre viver como 
se pensa, sob pena de, mais 

cedo ou mais tarde, acabar por 
pensar como se viveu”.3 Caso a 

pessoa não queira emendar-se – 
ou seja, “endireitar suas veredas” –, 
terminará, de fato, pensando de 
acordo com o modo como vive. Por 
conseguinte, é indispensável arran-
carmos as racionalizações de nossa 
alma, para caminharmos com reti-
dão nas vias de Deus. 

João Batista não só exortava 
à integridade, como também dela 

dava exemplo com sua vida, modelo 
de completa coerência, e com seus 
costumes, inteiramente alheios ao 
comum das pessoas, como des-
creve São Mateus no versículo 
seguinte.
4 João usava uma roupa feita de 
pelos de camelo e um cinturão 
de couro em torno dos rins; 

comia gafanhotos e mel do campo.

Naquela época – como, aliás, também na 
nossa – as roupas não eram feitas de pelo de ca-
melo, pois é um material áspero e agressivo ao 
tato. O traje de São João, portanto, devia cau-
sar estranheza. Ademais, trazia um cinturão de 
couro em torno dos rins, para mostrar que era 
virgem e praticava a castidade. Quanto à sua 
alimentação, consistia em gafanhotos e mel sil-
vestre, dado que nos permite imaginar o teor 
de sua penitência. Impedidos pelo reflexo de 
repugnância, muitos de nós não suportaríamos 
comer um desses insetos, se a isto fôssemos 
obrigados.

São João Batista - Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês, 

Salta (Argentina)
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Os fariseus, 
querendo dar 
a impressão 
de partilhar 
do entusiasmo 
da Opinião 
Pública por 
João, foram ao 
seu encontro

Contudo, junto a estes que se convertiam ha-
via alguns que não queriam ouvir…
7a Quando viu muitos fariseus e saduceus 
vindo para o batismo, João disse-lhes: “Raça 
de cobras venenosas...”

Os fariseus e os saduceus, cuja influência do-
minava todo o panorama sócio-político judaico 
da época, estavam sempre muito atentos a qual-
quer variante na Opinião Pública, pois não lhes 
era conveniente perder o apoio das bases da so-
ciedade. O entusiasmo pela figura do Precursor 
suscitado nas multidões, que afluíam para ouvi-
-lo, supunha para os membros de um e de outro 
partido uma ameaça ao seu poder. Querendo cau-
sar a impressão de que também haviam aderido à 
onda de fervor religioso, resolveram ir ao encon-
tro de João. Não obstante, como eles se julgavam 
perfeitos a ponto de não terem pecado algum, sua 
intenção não era a de confessarem suas culpas, 
mas apenas receber o batismo como um carimbo 
que os justificasse aos olhos da Opinião Pública. 

Quando o profeta os viu, “discerniu que não 
vinham com disposição sincera, mas fingida e 
dissimulada, o que era muito conforme à ma-
neira de ser deles”.5 Por isso não hesitou em re-
preendê-los: “Raça de víboras!”6 E não devemos 
imaginar São João dizendo isto em voz baixa ou 
de forma pouco expressiva. Decerto ele possuía 
uma voz possante que, por assim dizer, atingia a 
espinha dorsal dos ouvintes como se o próprio 
Deus lhes falasse. Na verdade, João, “cheio do 
Espírito Santo” (Lc 1, 15), representava a Deus 
e transmitia sua vontade.

Ora, a serpente foi o animal utilizado por Sa-
tanás, no Paraíso, para levar Eva ao pecado. Este 
marca tanto que, mesmo sendo criatura irracional 
– sem livre-arbítrio, portanto, incapaz de ter cul-
pa –, foi ela amaldiçoada pelo Criador, tornando-
-se desde então um símbolo da maldade. E víbo-
ra foi o título dado por São João aos fariseus e 
saduceus por serem instrumento de pecado para 
outros. Mais tarde, Nosso Senhor lhes repetirá 
esta censura (cf. Mt 12, 34; 23, 33) e acrescentará 
outras ainda mais severas e incisivas.

Causa da perdição de outros
7b “...quem vos ensinou a fugir da ira que vai 
chegar?”

A seguir, o Precursor os ameaça, lembran-
do-lhes o iminente castigo de Deus. Ao falar 

Pregação de São João Batista - Catedral de 
Bayonne (França)
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São João rasga o véu das  
falsas aparências
5 Os moradores de Jerusalém, de toda a 
 Judeia e de todos os lugares em volta do 
Rio Jordão vinham ao encontro de João. 
6 Confessavam seus pecados e João os 
batizava no Rio Jordão.

O que ocasionou essa movimentação popular 
em torno do Precursor, a ponto de virem israelitas 
de todas as partes da Palestina para estar com ele? 
Dentre outras razões, a comprovação de que ele 
dizia a verdade. E os que acolhiam suas palavras 
com boas disposições decidiam começar uma 
nova vida. Para dar esse passo, confessavam seus 
pecados e recebiam o “batismo de arrependimento” 
(Lc 3, 3), o qual não era o Sacramento instituído 
depois por Nosso Senhor, mas um rito simbólico, 
uma espécie de sacramental que, mediante a 
penitência, preparava as almas para receber o 
Salvador.4 Era assim que João reconduzia muitos 
“rebeldes à sabedoria dos justos” (Lc 1, 17).
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Quantas 
almas eles não 
terão lançado 
no inferno 
por causa dos 
escândalos 
provocados 
pela sua 
duplicidade 
de vida?

em “fugir da ira”, refere-se mais uma vez aos 
subterfúgios elaborados pela consciência de 
quem procura parecer santo diante dos outros, 
e vive de um modo que não condiz com sua 
exterioridade. Tal era a situação deles, preocu-
pados que estavam com a figura a representar 
face ao povo e não com a autêntica mudança de 
vida preconizada por São João Batista. Quem 
ludibria os outros desta forma faz o papel da 
Serpente que mentiu a Eva, pertence à “raça de 
víboras” dos fariseus e saduceus, e junto com 
eles incorre na ira divina.
8 “Produzi frutos que provem a vossa 
conversão”. 

Ao fazer esta exigência, São João afirma ta-
citamente que os frutos produzidos até então 
eram o contrário das obras da virtude. Com 
efeito, os fariseus e os saduceus, cada um à sua 
maneira, se aproveitavam da força da Palavra 
de Deus, da qual se diziam transmissores, para 
enganar os outros, desviando-os da verdadei-
ra Religião. Além disso, como não buscavam a 
perfeição, davam o mau exemplo característico 
dos hipócritas, que “proclamam que conhecem 
a Deus, mas na prática O renegam” (Tt 1, 16). 
Quantas almas eles teriam lançado no infer-
no por causa dos escândalos provocados pela 
sua duplicidade de vida? O próprio Nosso Se-
nhor apontaria, mais tarde, a gravidade desse 
pecado: “Vós fechais aos homens o Reino dos 
Céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais 
que entrem os que querem entrar” (Mt 23, 13). 
No dia do Juízo Final, estes que se condenaram 
levantar-se-ão para acusar aqueles que foram 
causa de sua perdição.

Daí decorre uma importante lição para nós: 
quem não tem sua própria alma em ordem, não 
conduz os outros à virtude. Para fazermos o 
bem ao próximo, a vida interior é fundamen-
tal, como ensina o excelente tratado A alma 
de todo apostolado: “Seja nossa vida interior 
como um tronco túmido de seiva robusta a 
desatar-se sempre em flores de nossas obras. 
Uma alma de apóstolo! Mas é ela a primeira 
que deve ser inundada de luz e inflamada em 
amor, a fim de que, refletindo essa luz e esse 
calor, possa esclarecer e abrasar depois as ou-
tras almas. O que viram, o que consideraram 
com os próprios olhos, o que quase palparam 
com as mãos, eles o hão de ensinar aos homens 
(cf. I Jo 1, 1)”.7

De nada adiantarão as aparências…
9 “Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é 
nosso pai’, porque eu vos digo: até mesmo 
destas pedras Deus pode fazer nascer filhos 
de Abraão”.

O Precursor lembra, então, que diante do Divino 
Juiz não adianta invocar as aparências: “Abraão é 
nosso pai”. Argumento cogente para os que assis-
tiam à pregação, pois, segundo a ideia comum entre 
os judeus, o simples fato de descender de Abraão já 
garantia, de si, a salvação eterna. Ora, se Deus pode 
fazer nascer das pedras brutas filhos de Abraão, a 
atitude que nos cabe é invocar a sua graça, enquan-
to estamos neste mundo. Entretanto, nunca podere-
mos dizer que somos verdadeiros filhos de Abraão 
– ou seja, herdeiros da promessa feita a ele e à sua 
descendência, isto é, a Cristo (cf. Gal 3, 16) – se es-
tivermos abraçados ao pecado, ainda que o oculte-
mos sob a capa da virtude. É o que afirma o próprio 
Nosso Senhor: “Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis 
as obras de Abraão” (Jo 8, 39).

Fariseus diante do Precursor - Catedral de 
Bayonne (França)
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Aquele que 
não produziu 
os frutos 
que deveria 
e morreu na 
inimizade 
com Deus 
será lançado 
na fornalha 
ardente

Pelos frutos se conhece a árvore
10 “O machado já está na raiz das árvores, e 
toda árvore que não der bom fruto será cor-
tada e jogada no fogo”. 

Depois de tão tremenda acusação pública, 
São João faz uma advertência usando a expres-
siva imagem da árvore estéril. Se a árvore que 
não produz bom fruto só serve para ser corta-
da e lançada ao fogo, quanto mais aquela cujos 
frutos são maus e prejudiciais para os outros! 
Por tal motivo, às vezes é mister uma interven-
ção de Deus para interromper o avanço do mal; 
do contrário, o inferno continuaria a se encher 
das criaturas que Ele fez para render-Lhe per-
feita e eterna glória no Céu. O machado se en-
contra na raiz das árvores, pois “em todo lugar 
estão os olhos do Senhor, observando os maus 
e os bons” (Pr 15, 3). E o fogo eterno aguarda 
aqueles que, não querendo se converter, vivem 
no pecado e condenam outros pelo seu péssimo 
exemplo.

Anúncio do Messias que  
vem para salvar… e condenar
11 “Eu vos batizo com água para a conversão, 
mas Aquele que vem depois de mim é mais 
forte do que eu. Eu nem sou digno de car-
regar suas sandálias. Ele vos batizará com o 
Espírito Santo e com fogo”.

Subitamente, o discurso muda de tom, pois 
o foco passa a ser Nosso Senhor. Destacando a 
substancial diferença entre o batismo peniten-

cial e o Sacramento que seria trazido pelo Re-
dentor, João Batista sublinha sua completa sub-
missão a Jesus, dizendo-se indigno de carregar 
suas sandálias, gesto que caberia a um simples 
escravo. Põe, assim, a figura de Nosso Senhor 
no verdadeiro lugar de precedência aos olhos do 
povo, dando mostras da humildade que foi uma 
constante em sua missão de anunciador de Cris-
to: “Importa que Ele cresça e que eu diminua” 
(Jo 3, 30).
12 “Ele está com a pá na mão; Ele vai lim-
par sua eira e recolher seu trigo no celeiro; 
mas a palha Ele a queimará no fogo que não 
se apaga”.

Concluindo suas palavras, o Precursor re-
vela quem será o executor da sentença antes 
anunciada: o Messias, o mesmo que vem para 
salvar, batizando “com o Espírito Santo e com 
fogo”, está prestes a lançar a palha “no fogo que 
não se apaga”. Na hora do Juízo, se desvanece-
rá a ilusão dos que julgam ser possível dar um 
“jeitinho” diante de Deus e ir para o Céu, ain-
da que tenham levado uma vida contrária aos 
seus caminhos. Não haverá mais comiseração 
nem condescendência da parte do Criador: se a 
“árvore” não produziu o que deveria e morreu 
na inimizade com Deus, será lançada “na for-
nalha ardente, onde haverá choro e ranger de 
dentes” (Mt 13, 42). E não pensemos que basta 
o caráter de cristão para nos livrar da desgra-
ça eterna. Pelo contrário, é ele uma agravante 
da nossa condenação, pois implica uma recusa 
maior da graça. 
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Condenados são levados para o inferno - Catedral de Notre-Dame, Paris
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Devemos 
estar 
preparados 
para o juízo 
de Deus, mas 
com inteira 
confiança nos 
méritos de 
Nosso Senhor 
Jesus Cristo

1 Cf. SÃO TOMÁS DE 
AQUINO. Suma Teológi-
ca. Suppl., q.87, a.2.

2 Cf. GOMÁ Y TOMÁS, 
Isidro. El Evangelio ex-
plicado. Introducción, in-
fancia y vida oculta de 
Jesús. Preparación de su 
ministerio público. Bar-
celona: Rafael Casulle-
ras, 1930, v.I, p.332; 403; 
FILLION, Louis-Claude. 
Vida de Nuestro Señor 
Jesucristo. Infancia y 

Bautismo. Madrid: Rialp, 
2000, v.I, p.295.

3 BOURGET, Paul. Le dé-
mon du midi, apud COR-
RÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Revolução e Con-
tra-Revolução. 5.ed. São 
Paulo: Retornarei, 2002, 
p.41.

4 Cf. SÃO TOMÁS DE 
AQUINO, op. cit., III, 
q.38, a.3.

5 MALDONADO, SJ, 
Juan de. Comentarios a 

los Cuatro Evangelios. 
Evangelio de San Ma-
teo. Madrid: BAC, 1950, 
v.I, p.187.

6 Embora na tradução li-
túrgica do Brasil cons-
te “raça de cobras ve-
nenosas”, o texto grego 
fala em γέννημα ἔχιδνα 
( gennhma ecidna) e a 
Neovulgata traduz para 
progenies viperarum, 
isto é, “raça de víboras”.

7 CHAUTARD, OCSO, 
 Jean-Baptiste. A alma 
de todo apostolado. São 
Paulo: FTD, 1962, p.66.

8 SEGUNDO DOMINGO 
DO ADVENTO. Oração 
do Dia. In: MISSAL RO-
MANO. Tradução por-
tuguesa da 2ª edição típi-
ca para o Brasil realizada 
e publicada pela CNBB 
com acréscimos aprova-
dos pela Sé Apostólica. 
9.ed. São Paulo: Paulus, 
2004, p.130.

III – nossA esperAnçA 
deve estAr em deus

Convidando-nos a pensar um pouco nesses 
acontecimentos dos quais nenhum de nós esca-
pará – a morte e o Juízo –, as palavras de São 
João neste 2º Domingo do Advento mostram 
a necessidade de mudar a mentalidade. Se nos 
analisássemos honestamente, pelo prisma deste 
Evangelho, constataríamos quantos princípios 
mundanos deixamos entrar na alma ao longo do 
tempo, iludindo-nos com uma falsa segurança e 
estabilidade. Será, por exemplo, o igualitarismo 
nascido do orgulho, será o materialismo, que faz 
viver em função da técnica ou do dinheiro, entre 
outros desvios. É nessa perspectiva que temos de 
considerar a conversão à qual São João Batista 

nos exorta, e nos prepararmos para o momento 
do comparecimento perante o tribunal de Deus.

Juízo que devemos encarar com esperança 
verdadeiramente cristã, ou seja, com inteira con-
fiança em Deus e nos méritos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que perdoará nossos pecados e mi-
sérias desde que os reconheçamos, arrependi-
dos. Se vivermos com esta disposição de alma, 
atingiremos a santidade, meta de todo batizado, 
e alcançaremos a plena participação na vida de 
Deus, como sublinha a Oração do Dia: “Ó Deus 
todo poderoso e cheio de misericórdia, nós Vos 
pedimos que nenhuma atividade terrena nos im-
peça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, 
instruídos pela vossa sabedoria, participemos da 
plenitude de sua vida”.8 ²

R
ep

ro
du

çã
o

“O Juízo Final”, por Fra Angelico - Gemäldegalerie, Berlim
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Por que o Natal se celebra 
no dia 25 de dezembro?

F
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Muitas pessoas se aventuraram a explicar o motivo pelo 
qual se comemora o nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo no dia 25 de dezembro. Será esta a verdadeira 
data em que se deu tal acontecimento?

atos inúmeros acontece-
ram desde que o homem 
começou a habitar esta ter-
ra. Entretanto, são poucos 

os que, por sua relevância, merecem 
passar ao conhecimento das gerações 
futuras. Talvez por isso tantas pes-
soas tenham empreendido esforços 
verdadeiramente descomunais para 
realizar façanhas que lhes propor-
cionassem algo da tão sonhada meta: 
constar nas perenes – e seletivas – pá-
ginas desse livro onde o mundo es-
creve suas memórias.

Descobertas, invenções e explicita-
ções se sucederam, batalhas se trava-
ram, conquistas se levaram a cabo… 
porém, nada disso teve o mérito de 
dividir a História. Foi o nascimento de 
um Menino, episódio aparentemente 
sem importância e desconhecido pela 
quase totalidade das pessoas da época, 
que marcou a humanidade para todo 
o sempre. Na verdade, excetuada a 
 Paixão, é impossível imaginar algum 
fato tão augusto como o do nascimen-
to de Nosso Senhor Jesus Cristo; do 
Deus que, por amor a nós e para nos 
remir, quis Se fazer Homem.

Portanto, não constitui um esforço 
estéril ou sem relevância o delimitar, 

tanto quanto possível, quando se deu 
esse momento crucial, que São  Paulo 
situa na “plenitude dos tempos” 
(Gal 4, 4). Convidamos, pois, o leitor 
a ingressar por essas sendas delica-
das, mas interessantíssimas, envoltas 
na bruma do mistério e perdidas na 
noite dos séculos…

O ano do nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo

Acostumados a nos situar no vi-
gésimo primeiro século depois de 
Cristo, resulta-nos difícil pensar 
num calendário que não tenha como 
origem o nascimento do Salvador. 
Entretanto, essa referência entrou 
para o uso comum aos poucos, du-
rante a Idade Média.

Foi somente no século VI que o 
monge Dionísio, o Exíguo – como 
ele mesmo gostava de chamar-se por 
humildade, embora fosse notada-
mente culto –, pensou em calcular 
quando supostamente teria nascido o 
Divino Infante. O religioso chegou à 
conclusão de que o advento de Nosso 
Senhor se dera no ano 753 da funda-
ção de Roma, e fez corresponder o 
ano 754 ao ano 1 da era cristã, sem 
incluir, portanto, um “ano zero”. 

Mesmo não sendo imediatamen-
te conhecida por todos, essa nova 
forma de contabilizar o tempo foi se 
alastrando pela Cristandade, até tor-
nar-se o calendário mais difundido e 
usado no mundo, com preferência a 
outros paralelos, como o dos judeus 
ou o dos chineses.

Pena é que o cômputo elaborado 
por Dionísio teve uma pequena impre-
cisão, talvez por erro na contagem dos 
anos de governo de algum imperador. 
Com efeito, no Evangelho está dito 
que Nosso Senhor nasceu durante o 
reinado de Herodes, que mandou ma-
tar os Santos Inocentes a fim de, junto 
com eles, eliminar também o Messias 
(cf. Lc 1, 5; Mt 2, 1.13-18). Sabe-se, 
porém, que esse monarca faleceu na 
primavera do ano 750 da fundação 
de Roma. Portanto, o nascimento de 
 Jesus deveria ter acontecido pelo me-
nos quatro anos antes de Cristo…

Um segundo dado fornecido pelos 
Evangelhos é que Nosso Senhor veio 
a este mundo nos tempos de César 
Augusto, o qual ordenou um recense-
amento quando Quirino governava a 
Síria (cf. Lc 2, 1-2). Sobre este deta-
lhe há discussões entre os estudiosos, 
mas se pode perfeitamente sustentar 
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que o recenseamento tenha ocorri-
do entre os anos 8 e 6 a.C. As-

sim, esperamos não decepcio-
nar a piedade de algum leitor 
ao afirmar que a data mais 
provável para o nascimen-
to de Nosso Senhor esteja 
situada entre os anos 8 e 
4 a.C.1

Por que em  
25 de dezembro?

Cabe agora a pergunta: e 
quanto ao 25 de dezembro? Há 

alguma razão histórica que justi-
fique a escolha deste dia para a cele-

bração do Natal?
A resposta não deixa de ter sua di-

ficuldade. Antes de mais nada, pare-
ceria que a data não gozava de muito 
relevo entre os primeiros cristãos, já 
que estes não comemoravam ani-
versários. Para eles, o “dies natalis” 
– o verdadeiro natalício – era o dia 
da morte, ocasião em que a pessoa 
fechava os olhos para esta vida e os 
abria para o Céu. Encontramos um 
reflexo de tal costume na Liturgia, a 
qual, na maior parte dos casos, cele-
bra as memórias e festas dos Santos 
na data de sua morte.

Isso, porém – repetimos –, dá-se na 
maior parte dos casos, e não em to-
dos. Há alguns nascimentos que, por 
sua excelência, comemoram-se na 

Igreja: o de São João Batista, por já ter 
nascido limpo do pecado original; o de 
Nossa Senhora, Imaculada desde a sua 
concepção; e – como não poderia dei-
xar de ser – o de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Dada a importância da vinda 
de Deus à terra para a Religião Cató-
lica, o próprio Evangelho de São João 
equipara a teologia da Encarnação à 
da Páscoa, apresentando-as como “os 
dois centros de gravidade de uma só fé 
em Jesus Cristo”.2

Ademais, a Igreja não celebra o 
Natal como uma mera recordação da-
quilo que aconteceu há mais de dois 
mil anos; não se trata de um aniver-
sário. Através da Liturgia, o Corpo 
Místico de Cristo continua a vida 
sacerdotal de sua Cabeça,3 revivendo 
os mistérios que então se passaram, 

fazendo-os presentes e podendo par-

ticipar das mesmas graças recebidas 
pelos que estavam na Gruta de Be-
lém, como Nossa Senhora, São José 
ou os pastores. Jesus nasce de novo a 
cada ano, no coração dos fiéis.

De qualquer forma, embora seja 
difícil afirmar que a festa não fosse 
celebrada de alguma maneira desde o 
início do Cristianismo, as referências 
ao dia 25 de dezembro como a data da 
Solenidade do Natal são bastante es-
cassas até o século IV, e apresentam 
certa dificuldade aos historiadores.4 
À falta de documentos, começaram a 
surgir as hipóteses.

A teoria da festa do sol invicto

Uma explicação bastante difun-
dida é que essa data correspondia 
a uma celebração pagã existente 
em Roma: o dia do sol invicto, ins-
tituído pelo Imperador Aureliano 
em 274 d.C. O Natal de Nosso Se-
nhor, verdadeiro “Sol de Justiça” 
(Ml 3, 20), teria sido assimilado à 
festividade do deus falso, com o in-
tuito de eliminá-la.5

Essa elucubração, no entanto, não 
satisfaz a todos por diversas razões. 
Analisando a psicologia dos cristãos 
naquele período, é de se pergun-
tar: conspurcariam eles uma festa 
tão sublime, encaixando-a numa 
festividade pagã? Encontrando-se, 
havia pouco, perseguidos  pelos ro-

Recenseamento de Quirino - Igreja de São Salvador em Chora, Istambul; na página anterior,  
calendário perpétuo da Catedral de Messina (Itália)

Considerando vários 
dados históricos, a 
data mais provável 
para o nascimento de 
Nosso Senhor pode 
estar situada entre 
os anos 8 e 4 a.C.
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manos e preferindo derramar seu 
sangue a queimar um pouco de 
incenso aos ídolos, consentiriam 
em tomar tal data para a Sole-
nidade do Natal? Esses e outros 
motivos levaram autores como o 
Cardeal Ratzinger, futuro Papa 
Bento XVI, a afirmar que “hoje 
resultam insustentáveis as an-
tigas teorias segundo as quais o 
dia 25 de dezembro teria surgido 
em Roma em contraposição ao mito 
de Mitra, ou também como reação 
cristã ante o culto do sol invicto”.6 
Na obra que citamos, o então pur-
purado preferiu defender uma outra 
teoria,7 quiçá de todas a mais poéti-
ca e teológica.

A perfeição do simbolismo

Esta hipótese parte da simbolo-
gia e interpretação dos números. 
Segundo uma tradição antiquíssi-
ma, a criação do mundo teria come-
çado em um dia 25 de março, data 
que os primeiros cristãos julga-
ram dever coincidir com a da nova 
criação, ou seja, a Morte de Nosso 
Senhor no Calvário. Ora, segundo 
eles consideravam, convinha que 
Cristo passasse nesta terra um nú-
mero exato de anos. Por isso, não 
só sua Paixão, mas também sua 
concepção deveria ter ocorrido em 
um 25 de março. Somando a isso 
os nove meses da gestação – igual-
mente exatos, tratando-se da gravi-
dez perfeita de Maria – chegou-se à 
conclusão de que o Natal teria ocor-
rido no dia 25 de dezembro. 

Argumentando que essa tradição 
estava difundida entre os fiéis an-
tes mesmo da subida do Imperador 
 Aureliano, Ratzinger e os demais 
autores que compartilham a mesma 
opinião põem em xeque a teoria do 
sol invictus.

Contudo, historicamente, isso é 
suficiente para afirmarmos com toda 
a segurança que Jesus Cristo nasceu 
no dia 25 de dezembro? Talvez preci-
semos de mais dados.

A concepção de São João Batista
Outra corrente calcula o período 

no qual teria nascido o Salvador com 
base nos Evangelhos. Os quatro ha-
giógrafos, entretanto, não sugerem 
nenhuma data específica para o ad-
vento do Messias. O que sabemos 
por seus escritos é que, no sublime 
momento da Anunciação a Nossa 
Senhora – e consequentemente de 
sua virginal fecundação –, o Arcanjo 
São Gabriel mencionou o estado de 
sua prima Santa Isabel. Esta havia 
concebido um filho, e já era o sexto 
mês daquela que todos considera-
vam estéril (cf. Lc 1, 36). Dali a nove 
meses nasceria o Salvador. 

Ora, computando o período que 
vai desde a concepção de São João 
Batista – seis meses antes da Anun-

ciação – até o Natal de Nosso Senhor 
– nove meses depois da Anunciação 
–, obteremos a somatória de quin-
ze meses. Em outras palavras, o 
Precursor foi concebido um ano 
e três meses antes de Jesus nas-
cer. Se descobrirmos com exa-
tidão a data em que Santa Isabel 
ficou grávida, será fácil definir a 

do nascimento de Cristo. Contudo, 
como encontrar o dia da concepção 

do Batista?
Embora Isabel e seu esposo dese-

jassem uma descendência, isto lhes 
era impossibilitado pela esterilida-
de e pela idade avançada de ambos. 
Um dia, porém, exercendo Zacarias 
“diante de Deus as funções de sacer-
dote, na ordem de sua classe, coube-
-lhe por sorte, segundo o costume 
em uso entre os sacerdotes, entrar no 
Santuário do Senhor e aí oferecer o 
incenso” (Lc 1, 8-9). Nessa ocasião, 
o Anjo do Senhor apareceu-lhe para 
comunicar que as súplicas dos dois 
haviam sido atendidas: sua esposa 
teria um filho.

Sabe-se que os sacerdotes se re-
vezavam no serviço do Templo, por 
grupos, duas vezes ao ano. Zacarias 
pertencia ao oitavo turno, o de Abias 
(cf. Lc 1, 5). Segundo uma antiga tra-
dição cristã que remonta pelo menos 
ao século II, ele exerceu suas funções 
sacerdotais durante a festividade ju-
daica do Yom Kippur, o dia da expia-
ção, que se celebrava em finais de se-
tembro. Somando a isso quinze me-
ses, chegamos aos derradeiros dias 
de dezembro, quando Nosso Senhor 
teria nascido. Entre os mais ferre-
nhos defensores dessa tese encontra-
-se São João Crisóstomo,8 Patriarca 
de Constantinopla, que se utiliza da 
mesma argumentação para assentar o 
Natal no dia 25, tal qual celebramos 
ainda hoje.9

O Natal na Liturgia

Claro está que, passados vinte sé-
culos de tais acontecimentos, querer 
definir a data do Natal de maneira 

Acredita-se que 
Nosso Senhor foi 
concebido no dia 
25 de março, data 
em que, segundo a 
tradição, iniciou-se 
a criação mundo

“Virgem da Anunciação”, por Giovanni 
del Biondo - Instituto de Artes de Detroit 

(Estados Unidos)
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1 Cf. DI BERARDINO, An-
gelo (Dir.). Patrología. Ma-
drid: BAC, 2000, v.IV, p. 237-
239; LEAL, SJ, Juan; PÁRA-
MO, SJ, Severiano; ALONSO, 
SJ, José. La Sagrada Escritu-
ra. Evangelios. Madrid: BAC, 
1964, v.I, p.570-571.

2 RATZINGER, Joseph. El espí-
ritu de la Liturgia. Una intro-
ducción. Madrid: Cristiandad, 
2001, p.129.

3 Cf. PIO XII. Mediator Dei, 
n.2-3.

4 A alusão mais antiga ao dia 
25 de dezembro que che-
gou até nós é de Santo Hipó-
lito (cf. Commentaire sur Da-
niel, IV, 23: SC 14, 307), numa 
obra escrita entre os anos 202 
e 204. Entretanto, muitos au-
tores discutem a autenticida-
de do trecho onde se mencio-
na a data. 

5 Cf. RIGHETTI, Mario. Histo-
ria de la Liturgia. 2.ed. Ma-
drid: BAC, 1955, v.I, p.689.

6 RATZINGER, op. cit., p.130.
7 Cf. Idem, p.131-133. Ver tam-

bém: BRADSHAW, Paul. La 
Liturgie chrétienne en ses ori-
gines. Paris: Du Cerf, 1995, 
p.227-229. 

8 Cf. SÃO JOÃO CRISÓSTO-
MO. Homilia in diem natalem 

Domini Nostri Jesu Christi, 
n.4: PG 49, 356-358. 

9 Com base nas descobertas de 
Qumran, alguns estudiosos 
têm sustentado que a segun-
da semana de serviço do tur-
no de Abias realmente ocorria 
em finais de setembro (cf. FE-
DERICI, Tommaso. 25 di-
cembre, una data storica. 
In: www.30giorni.it).

indiscutível torna-se uma tarefa mui-
to difícil, para não dizer impossível. 
Oxalá seja essa uma das tantas per-
guntas que poderemos fazer quan-
do, pela misericórdia de Deus, che-
guemos ao Céu e peçamos a Nossa 
Senhora que nos conte um pouco da 
história que circundou os maravilho-
sos e misteriosos dias em que o “Ver-
bo Se fez carne e habitou entre nós” 
(Jo 1, 14).

Por ora, precisamos nos limitar 
a saborear ao máximo as migalhas 
que o tempo não devorou, a fim de 
conhecermos tanto quanto possível 
a origem dessa solenidade que, jun-
to com a Páscoa, constitui a princi-
pal festividade da Religião verda-
deira.

Contudo, muito mais do que uma 
simples realidade histórica, a celebra-
ção do Natal no dia 25 de dezembro 

encerra uma profundíssima realida-
de teológica. A Providência quis que 
ele fosse comemorado no período em 
que, no hemisfério norte, ocorre o 
solstício de inverno – dia do ano em 
que a noite tem mais longa duração – 
para melhor espelhar o modo de Deus 
atuar na História.

No momento em que a escuridão 
do pecado e da morte parecia domi-
nar o universo inteiro, e o poder das 
trevas estava prestes a sufocar o dia, 
nasceu Nosso Senhor Jesus Cristo, 
a “Luz do mundo” (Jo 8, 12), que 
brilha nas trevas e à qual estas não 
podem dominar (cf. Jo 1, 5). Naque-
la noite foi decretada uma sentença 
de extermínio contra o império da 
Serpente, impelido a recuar ante os 
raios avassaladores do Sol de Justiça. 
O Divino Infante começou, pois, no 
Natal a mais bela das reconquistas: a 
Redenção do gênero humano, que – 
por desobediência – tinha se tornado 
escravo do pecado.

Assim Deus age na História. Quan-
do o mal parece estar vencendo, é sinal 
inequívoco de que se encontra próxi-
mo o seu fim, pois chegou a hora da 
intervenção divina. ²

No momento em 
que o poder das 
trevas estava 
prestes a sufocar o 
dia, nasceu Nosso 
Senhor Jesus Cristo, 
a “Luz do mundo”

Amanhecer na Serra da Mantiqueira
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Morte e destruição flagelavam o continente europeu,  
em plena Grande Guerra, quando a força da fé em alguns 
corações ocasionou uma cena inédita em meio às trincheiras.

fim do século XIX revelou 
uma civilização ocidental 
fascinante, que parecia ter 
realizado todos os sonhos 

de riqueza e esplendor até então imagi-
náveis. À frente do brilhante exército 
prussiano, Otto von Bismarck afir-
mava: “Estou entediado, as grandes 
coisas já conquistamos”; a Alemanha 
afamava-se como um milagre indus-
trial; a riqueza intelectual e cultural 
da França convertia Paris no centro 
das atenções, dando vazão ao refrão 
popular: “Tão feliz quanto Deus, na 
França”; a Inglaterra possuía ple-
no poder sobre os mares; a corte do 
Império Russo reluzia em suntuosi-
dades; os jovens e prósperos Estados 
Unidos da América desenvolviam-se 
com vigor. Poetas, cientistas, filóso-
fos e magnatas compunham a flor de 
uma humanidade cujas inter-relações 
pareciam pacíficas. 

Com esse estado de espírito os ho-
mens transpuseram os umbrais do sé-
culo XX. Seus corações, porém, ou-
trora ainda ligados ao Céu por influ-
ência da Santa Igreja, sob o enganoso 
encanto do sucesso e da prosperida-

de foram se apegando a esta terra e 
distanciando-se de seu Criador. Ora, 
assim como a Lua não passa de um 
insignificante corpo submerso em 
trevas sem a magnificência dos raios 
solares, também os homens afun-
dam-se em horrores quando não es-
clarecidos pela luz da graça divina… 
Os obscuros erros daquela sociedade 
não tardaram, pois, em se manifestar.

Uma morte, presságio 
de muitas outras

Junho de 1914. O Arquiduque Fran-
cisco Ferdinando, herdeiro do trono 
austro-húngaro, havia inspecionado 
os exercícios de verão de alguns cor-
pos do Exército Imperial na Bósnia e 
assistido às manobras militares junto 
a dois de seus melhores generais, e no 
dia 28 dirigiu-se à capital Sarajevo. 
Enquanto passeava pela cidade em 
carro aberto, sofreu um atentado que 
pôs fim à sua vida e à de sua esposa, 
Sophie. 

O que alguns imaginavam e ou-
tros talvez nem suspeitavam é que 
esse acontecimento, na aparência 
significativo apenas para o Império 

Austro-Húngaro, abria um novo capí-
tulo na História. Aquela aparente paz 
mundial que, no fundo, escondia uma 
crescente tensão entre as potências, 
chegava ali ao seu fim. O assassina-
to do casal pressagiou incontáveis 
outras mortes que se dariam numa 
imensa convulsão internacional nun-
ca vista entre os homens: a Primeira 
Guerra Mundial, então conhecida 
como a Grande Guerra.

Parece desproporcional que o 
magnicídio de Sarajevo tenha desen-
cadeado um acontecimento tão trági-
co e de tamanha amplitude. Essa foi 
uma questão muito avaliada ao longo 
das décadas, e a respeito da qual os 
historiadores levantaram inúmeras 
hipóteses. Entretanto, é certo que a 
ambição de personagens-chave no 
governo das nações europeias en-
controu nessa ocasião uma excelente 
oportunidade para atender aos seus 
interesses.

Inicia-se a guerra

A declaração formal de guerra do 
Império Austro-Húngaro contra a 
Sérvia deu-se no dia 28 de julho de 
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1914. Passados oito dias, oito países, 
entres eles cinco das seis grandes po-
tências da Europa, estavam em guer-
ra com pelo menos um de seus vizi-
nhos. Em pouco tempo a política das 
alianças, movida pelas hostilidades 
e conveniências de cada nação, deu 
origem aos dois conhecidos blocos 
beligerantes, formados de um lado 
pela Alemanha e Áustria, e de ou-
tro pela França, Inglaterra, Rússia e, 
mais tarde, Estados Unidos. 

Milhões de homens vestiram suas 
fardas no início dos embates imagi-
nando que aquele empreendimento 
não duraria muito… Quão enganados 
estavam! Aquela tragédia haveria de 
durar quatro longos anos e terminaria 
por assolar o continente europeu, lan-
çando na lama das trincheiras o men-
cionado esplendor que havia caracte-
rizado a Belle Époque.

Exércitos entrincheirados

Na frente ocidental, a Alemanha 
avançava rapidamente com sua ca-
racterística disciplina e exímia lo-
gística. Trinta e sete dias depois do 
assassinato do Arquiduque Francisco 
Ferdinando, as primeiras tropas ale-
mãs cruzaram a fronteira francesa, 
após terem invadido a Bélgica, que 
se opusera à sua passagem. Ali, 
soldados franceses e britâni-
cos haviam se unido para as 
enfrentar. Iniciava-se a Ba-
talha das Fronteiras que, 
sendo o simples introito 
dos combates, provocou 
uma soma calamitosa de 
duzentas e sessenta mil 
baixas. 

Entre avanços e retiradas, 
na Batalha do Marne, ocorrida 
em setembro de 1914, o exército 
franco-britânico conseguiu re-
pelir os alemães, que já estavam 
prestes a invadir Paris, e obrigou-
-os a se refugiar no Vale de  Aisne. 
Em determinado momento, po-
rém, uma série de fracassadas 
manobras de f lanqueamento 

deixou ambos os contendores sem es-
paço para avançar… Por isso, foram 
obrigados a construir trincheiras e, em 
novembro, já haviam escavado linhas 
contínuas delas, que se estendiam des-
de o Mar do Norte até a fronteira com 
a Suíça. 

Nessa chamada “terra de nin-
guém”, o avanço de tropas estava es-
tancado, mas o intercâmbio de tiros 
era incessante. Soldados feridos e 
mortos jaziam espalhados. A huma-
nidade estava aterrada. Há muito não 
se via tamanha calamidade: famílias 
desfeitas, casas perdidas, abundante 
sangue derramado… 

Diante desta triste situação, inicia-
ram-se os esforços por uma tratativa 
de paz. Um grupo de cento e uma da-
mas britânicas lançaram a Carta aber-
ta de Natal, uma mensagem pública de 
paz dirigida principalmente às mulhe-
res alemãs e austríacas; e no dia 7 de 
dezembro, o Papa Bento XV propôs 
uma trégua oficial dos exércitos: “Que 
os canhões silenciem ao menos na noi-
te em que os Anjos cantam”. Tudo em 
vão, pois os pedidos foram rejeitados. 
A guerra continuaria.

Canções natalinas em 
plena batalha

Um fato inesperado, porém, veio 
trazer àqueles monótonos dias de san-
gue um pouco da paz tão desejada.

Após longas horas de enfrenta-
mento, soldados britânicos cansados 
e cobertos de lama das trincheiras 
observavam o cair da noite. Os tiros 
haviam cessado, as estrelas brilha-
vam. Alguns, talvez, cuidavam de 
suas feridas, outros limpavam suas 
armas; todos, apesar da profunda 
tensão, tentavam descansar. De re-
pente, as sentinelas viram luzes no 
campo vizinho. Em pouco tempo, a 
insólita cena chamou a atenção de 
vários homens que estavam nos abri-
gos, e também eles se puseram a ob-
servar o que acontecia. Era a noite de 
24 de dezembro.

Logo todos se deram conta do 
que se tratava: os soldados alemães, 
tocados pelas graças próprias ao 
nascimento do Salvador, estavam 
improvisando uma comemoração 
em pleno campo de batalha. Ainda 
assombrados, os ingleses ouviram 
o cântico do Stille Nacht! Renden-
do-se então à mesma graça, os in-
gleses também entoaram um hino 

natalino. A hostilidade existente 
entre os dois exércitos por um 

momento dissolveu-se, como 
num passe de mágica…

Um soldado raso pre-
sente na ocasião, Graham 
Williams, da Brigada de 
Fuzileiros de Londres, 
assim descreve a cena: 
“De repente, começaram 

a aparecer luzes ao longo da 
balaustrada alemã, as quais 

evidentemente eram árvores de 
Natal improvisadas, adornadas 
com velas acesas que ardiam 
com constância no ar silencioso 
e gélido. Outras sentinelas com 
certeza viram a mesma coisa, e 
rapidamente despertaram as que 
estavam de guarda, adormeci-
das nos abrigos […]. Então nos-

De repente, as sentinelas viram luzes no 
campo vizinho: os soldados alemães estavam 

improvisando uma comemoração de Natal

“O Natal dos soldados”, por Carl Röchling;  
na página anterior, soldados alemães na guerra de 

trincheiras, por Felix Schwormstädt
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sos adversários começaram a cantar 
‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. […] Eles 
terminaram sua canção e nós julga-
mos que devíamos responder de al-
guma maneira, e cantamos The First 
Noel. Assim que terminamos, todos 
eles começaram a aplaudir; então eles 
iniciaram outra de suas favoritas, O 
Tannenbaum. E assim foi. Primeiro os 
alemães cantavam uma de suas músi-
cas e depois nós cantávamos uma das 
nossas, até que começamos a entoar O 
Come All Ye Faithful e os alemães ime-
diatamente se uniram a nós, cantando 
o mesmo hino, mas com a letra em la-
tim ‘Adeste fidelis’”. Graham termina 
o relato dizendo: “E eu pensei: isso é 
mesmo algo extraordinário – duas na-
ções cantando juntas a mesma música 
no meio de uma guerra”.1

Centro da História, 
Príncipe da Paz

Nessa atmosfera cheia de 
alegria, um soldado alemão 
aventurou-se a sair da trin-
cheira em sinal de paz. Sua 
atitude incutiu confiança 
nos demais e logo todos 
pularam desarmados para 
fora de seus esconderijos, 
a fim de se cumprimen-
tarem e trocarem presentes, 

como  chocolates, tabaco e souvenirs. 
Eles brincaram e cantaram juntos, 
bem como comemoraram o Natal 
participando de uma Missa bilíngue, 
celebrada por um sacerdote escocês. 
Além disso, devolveram os corpos dos 
combatentes falecidos, e inclusive ce-
lebraram funerais em conjunto.

O Capitão Rober Miles, da Infan-
taria Ligeira de Shropshire, também 
relatou, numa carta publicada poste-
riormente no Daily Mail, o ocorrido 
naquela noite: “Sexta-feira. Estamos 
passando o dia de Natal mais extra-
ordinário que se possa imaginar. Há 
uma espécie de trégua desordenada 
e absolutamente desautorizada, mas 
perfeitamente compreendida e escru-
pulosamente observada entre nós e 
nossos amigos da frente”.

De fato, a paz – tão idolatrada nos 
dias atuais – somente pode ser ob-
tida através da Fé cristã. Postas sob 
seu brilho, todas as pseudorrazões 
ditadas pelo egocentrismo para jus-
tificar o erro se esvanecem. Aquelas 
canções natalinas carregadas de pie-
dade aclaravam, ainda que por um 
momento, as consciências: “Para que 
as brigas? Qual a razão de tanta ini-
mizade? Não somos todos filhos do 
mesmo Deus?” As rivalidades, en-
tão, desapareciam. Eram os restos de 
Cristianismo que latejavam no fundo 
dos corações daqueles que, apesar 
das circunstâncias, ainda conside-
ravam Nosso Senhor Jesus Cristo o 
verdadeiro centro da História.

Desejemos a verdadeira paz!

“Lux in tenebris lucet” (Jo 1, 5), 
afirma São João Evangelista a res-

peito do nascimento de Nosso 
Senhor. E para a humanidade 

de todas as épocas, a festivi-
dade do Natal vem sempre 
carregada de luzes e pro-
messas. 

Com efeito, neste ano 
que estamos vivendo, tão 
ameaçado por guerras, 

convulsões e terrores, o que 
rogaremos nós junto ao Presé-

pio? Certamente o fim de tantos 
conflitos, responderão alguns. O 

pedido mais perfeito, contudo, tal-
vez não seja este. Quiçá agrade mais 
a Deus que imploremos a conversão 
sincera de todos os corações – a come-
çar pelo nosso – ao seu Divino Filho, 
Rei Pacífico: neste caso alcançará a 
humanidade a tão desejada, necessá-
ria e propalada paz, na fonte inesgotá-
vel onde ela realmente se encontra. ²

1 BROWN, Malcolm. The Christmas Truce 
1914: The British Story. In: FERRO, 
Marc et al. Meetings in No Man’s Land. 
Christmas 1914 and Fraternization in 
the Great War. London: Constable & 
Robinson, 2007, p.29.
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Logo todos os soldados pularam desarmados para fora de  
seus esconderijos, a fim de se cumprimentarem e trocarem presentes

Soldados alemães e ingleses na “Trégua de Natal”, no dia 25 de dezembro de 1914
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beata nox! Sim, bendita noite 
que assiste ao nascimento de 

um Menino a inaugurar uma nova era 
histórica. Naquela noite foi oferecido à 
humanidade um precioso dom que não 
lhe seria retirado nem mesmo quando 
aquele Menino retornasse à eternida-
de: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha 
paz. Não vo-la dou como o mundo a 
dá. Não se perturbe o vosso coração, 
nem se atemorize!” (Jo 14, 27). […]

Todas as palavras de Jesus são de 
vida eterna e misteriosamente atra-
entes, mas, sendo recordadas bem 
junto ao Presépio, levam-nos a querer 
penetrar a fundo em seu significado, 
sobretudo as que se referem à paz tra-
zida a nós naquela noite. Qual será 
sua natureza? É ela que toda criatura 
humana com sofreguidão deseja, mas 
com quanta frequência a busca onde 
ela não se encontra e, mais ainda, se 
equivoca quanto ao seu verdadeiro 
conteúdo e substância!

Não consistirá nesse equívoco a 
causa principal de o mundo estar qua-
se sempre pervadido por guerras e ca-
tástrofes ao longo de vários milênios? 
Tudo fruto da pseudopaz que o mundo 
nos oferece, bem diferente da que os 
Anjos cantaram aos pastores, naquela 
bendita noite de Natal. […]

Em um pronunciamento, Ben-
to XVI assim se exprimiu sobre o 
mesmo tema: “Em primeiro lugar, a 
paz deve ser construída nos corações. 
De fato é neles que se desenvolvem 
sentimentos que podem alimentá-la 
ou, ao contrário, ameaçá-la, enfra-
quecê-la, sufocá-la. Aliás, o coração 
do homem é o lugar das intervenções 
de Deus. Portanto, ao lado da dimen-
são ‘horizontal’ das relações com os 
outros homens, revela-se de impor-

tância fundamental, nesta matéria, 
a dimensão ‘vertical’ da relação de 
cada um com Deus, no qual tudo tem 
o seu fundamento”.1

Por isso, neste Natal, em meio aos 
múltiplos dramas atuais, ecoam mais 
do que nunca para nós os cânticos dos 
Anjos, como outrora para os pastores. 
Eles nos oferecem a verdadeira paz, 
a cada um de nós em particular, con-
vidando-nos a subordinarmos nossas 
paixões à razão, e esta, à fé. Oferecem-
-nos também o término da luta civil, 
da luta de classes e das próprias guer-
ras entre as nações, com a condição de 
observarmos com cuidado as exigên-
cias impostas pela hierarquia e pela 
justiça. Em síntese, é-nos indispensá-
vel, para recebermos dos Anjos essa 
oferta tão ansiada por nós, estarmos 
em ordem com Deus, reconhecendo 
n’Ele o nosso Legislador e Senhor, e 
amando-O com todo entusiasmo.

É o que, com tanta lógica e unção, 
comenta São Cirilo: “Não O olhes 
simplesmente como um Menino de-
positado num presépio, mas em nossa 
pobreza devemos vê-Lo rico como 
Deus, e por isso é glorificado inclu-
sive pelos Anjos: ‘Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens de 
boa vontade’. Pois os Anjos e todas 
as potências superiores conservam a 
ordem que lhes foi dispensada e es-
tão em paz com Deus. De modo al-
gum se opõem ao que Lhe agrada, 
mas estão firmemente estabelecidos 
na justiça e na santidade. Nós somos 
miseráveis ao colocar nossos pró-
prios desejos em oposição à vontade 
do Senhor, e nos colocamos nas filei-
ras de seus inimigos. Isso foi abolido 
por Cristo, pois Ele mesmo é a nossa 
paz e nos une por sua mediação com 

Deus Pai, tirando o pecado, causa de 
nossa inimizade, justificando-nos 
pela fé e aproximando os que estão 
distantes”.2 […]

E com não menor espiritualidade, 
acrescenta São Jerônimo: “Glória no 
Céu, onde não há dissensão alguma, e 
paz na terra, onde há guerras diárias. 
‘E paz na terra’. E essa paz em quem? 
Nos homens. […] ‘Paz aos homens 
de boa vontade’, isto é, àqueles que 
recebem Cristo recém-nascido”.3 ²

Extraído de: CLÁ DIAS, EP, João 
Scognamiglio. Glória e paz!  

In: O inédito sobre os Evangelhos.  
Città del Vaticano-São Paulo: LEV;  

Lumen Sapientiæ, 2013, v.I, p.99-106

Menino Jesus recém-nascido com a 
Santíssima Virgem e São José -  

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, 
Tampa (Estados Unidos)

1 BENTO XVI. Mensagem no vigésimo ani-
versário do Encontro Interreligioso de 
Oração pela Paz, 2/9/2006.

2 SÃO CIRILO DE ALEXANDRIA. Ex-
planatio in Lucæ Evangelium, c.II, v.7: PG 
72, 494.

3 SÃO JERÔNIMO. Homilia de Nativita-
te Domini. In: Obras Completas. Obras 
Homiléticas. 2.ed. Madrid: BAC, 2012, 
v.I, p.959.
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Presença régia e vitoriosa 
do Divino Infante

Como o mundo atual é semelhante àquele do primeiro 
Natal! Tudo parecia ruir; porém, almas esparsas  
pela terra esperavam uma restauração. Não virá, para  
nós também, um acontecimento que nos liberte  
do horror no qual estamos?

m Menino está para nas-
cer em Belém! O que 
dizer desse acontecimen-
to? Quando o Verbo Se 

encarnou e habitou entre nós, qual 
era a situação da humanidade? Com 
certeza, bastante parecida com a de 
nossos dias.

Num mundo pagão, algumas 
almas esperavam a restauração

Apesar do pecado de Adão e Eva, 
havia uma como que inocência pa-
triarcal das primeiras eras da humani-
dade, que foi deixando vestígios cada 
vez mais raros ao longo da História. E 
uma ou outra pessoa de cá, de lá ou de 
acolá, ainda refletia essa retidão pri-
mitiva. Tratava-se de homens espar-
sos que não se conheciam – pois não 
tinham contato entre si – e, em con-
sequência, não formavam um todo, 
mas nostálgicos de num passado tão 
longínquo que talvez nem sequer ti-
vessem dele um conhecimento umbrá-
tico. Eles olhavam o estado da huma-
nidade do seu tempo, que apresentava 
uma decadência terrível, confirmada 
pelo que havia de poderoso e cheio de 
vitalidade: o Império Romano.

Este era o mais quintessenciado, o 
último e mais alto produto do progres-
so. Contudo, não duraria muito por 
causa de sua devassidão e lhe caberia 
o fim inglório de ser calcado aos pés 
pelos bárbaros, a quem os romanos 
desprezavam e consideravam feitos 
para serem seus escravos, mas que ha-
veriam de subjugá-los.

conquista, esta matou o conquistador. 
Todos os vícios do Oriente escorre-
ram como torrentes em Roma e a to-
maram. Assim, transformada numa 
cloaca, numa sentina, espalhava, por 
sua vez – multiplicada e acrescida –, 
aquela corrupção.

Entretanto, algumas almas opres-
sas por essa situação sentiam que 
algo estava por acontecer e compre-
endiam que, ou o mundo acabaria, 
ou a Providência de Deus interviria. 
Essas almas tinham a sua desventura 
e a sua angústia levadas ao máximo 
na véspera do dia de Natal. Vivia-se 
o fim de uma era em seus estertores, 
mas na aparência da paz, e ninguém 
tinha ideia de qual poderia ser a saída.

Eis que, naquela véspera de Natal, 
tão terrivelmente opressiva para todos,  
numa gruta em Belém havia um casal 
de castidade ilibada; a Virgem Esposa, 
porém, seria Mãe. Nessa gruta, en-
quanto se rezava em profundo recolhi-
mento, o Menino Jesus veio à terra!

Autêntica adoração

Os pastores, que relembravam a re-
tidão antiga, vendo aparecer os Anjos 
cantando e anunciando-lhes a primeira 

Naquela véspera 
de Natal, algumas 
almas fiéis sentiam 
que algo estava 
por acontecer: ou o 
mundo acabaria, ou 
Deus interviria

Esse poderoso império dominara 
um mundo podre. E se teve tanta fa-
cilidade para dominá-lo, em grande 
parte foi porque ainda era um pouco 
sadio. Devorando o mundo, o impé-
rio engoliu a podridão; e deglutindo a 
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notícia – “Glória a Deus no mais alto 
dos Céus e paz na terra aos homens 
de boa vontade” (Lc 2, 14 Vulg.) – 
encantaram-se e foram em direção ao 
Presépio, levando seus presentinhos 
ao Menino Jesus. Foi o magnífico ato 
de adoração inicial, o qual bem pode-
ríamos chamar de ato de adoração da 
tradição.

Eles representavam a tradição da 
retidão pastoril. Levando uma vida re-
catada, à margem da podridão daque-
la civilização, aos pastores foi anun-
ciado em primeiro lugar o grande fato: 
“Puer natus est nobis, et filius datus 
est nobis – Um Menino nasceu para 
nós, um Filho nos foi dado” (Is 9, 5).

Pouco depois, no outro extremo da 
escala social, chegava também uma 
caravana; era outra maravilha. Uma 
estrela peregrina no horizonte e, do 
fundo dos mistérios pútridos do Orien-
te, homens sábios, magos, cingindo a 
coroa real, deslocam-se de seus respec-
tivos reinos.

Imaginemos que, em determinado 
momento, esses grandes monarcas 
se encontraram e se veneraram reci-

procamente. Sem dúvida, cada um 
contou para os outros de onde vinha, 
e os três se encantaram ao ver que os 
aliara a mesma convicção, a mesma 
esperança e o chamado para percor-
rer o mesmo itinerário. Por fim, che-
garam juntos à gruta, levando as três 
culminâncias dos respectivos países: 
ouro, incenso e mirra. E renderam 
outra adoração ao Menino Jesus. Já 
não era a tradição dos mais humildes, 
mas, sim, a dos mais elevados.

A tradição tem isso de interessante: 
de tal maneira ela é feita para todos, 
que possui um modo próprio de residir 
em todas as camadas sociais. Na bur-
guesia ela se manifesta simplesmente 
na estabilidade; na nobreza, pela con-
tinuidade na glória; no povinho, pela 
continuidade na inocência. Ora, esses 
reis, ápices da nobreza de seus respec-
tivos países, traziam junto com a dig-
nidade real uma outra elevada honra: a 
de serem magos. Eram homens sábios, 
tinham estudado com espírito de sabe-
doria e, no momento em que recebe-
ram a ordem “Ide a Belém, e ali tereis 
as vossas esperanças realizadas”, seus 

espíritos encontravam-se preparados 
por tudo aquilo que conheciam sobre 
o passado.

Logo irrompe a perseguição

De imediato, desencadeou-se a per-
seguição. A meu ver, não seria razoá-
vel, nessas circunstâncias, meditarmos 
no Natal sem tomarmos em considera-
ção a matança dos inocentes, tragédia 
que acompanha tão de perto a celeste 
paz, a serenidade magnífica e toda 
cheia de sobrenatural do “Stille Nacht, 
Heilige Nacht”. Essa cruel matança 
tingiu de sangue a terra que mais tarde 
se tornaria sagrada, porque aquele Me-
nino ali verteria seu Sangue Sacrossan-
to. Apenas Ele Se manifestou, a espa-
da assassina dos poderosos moveu-se 
contra Ele; quando tais maravilhas se 
afirmaram, o ódio dos maus se levan-
tou contra elas como uma corja.

Com frequência, a matança dos 
inocentes é considerada de um modo 
humanitário. Não há dúvida de que 
essa ponderação tem algum cabimen-
to. Eles eram inocentes e foram mor-
tos, trata-se de crianças covardemente 
trucidadas. Entretanto, essa aprecia-
ção justa e cheia de compaixão empa-
na, no espírito moderno e naturalis-
ta, a consideração mais importante: 
aquele massacre era o prenúncio do 
deicídio pois, tendo recebido a infor-
mação de que nascera o Messias, o rei 
dos judeus teve a intenção de matá-Lo 
e, para isso, mandou assassinar todos 
os meninos!

Apenas Jesus Se 
manifestou, o ódio 
dos maus se levantou 
contra Ele e a 
espada assassina dos 
poderosos moveu-se  
para matá-Lo“Matança dos Santos Inocentes”, por Giotto di Bondone -  

Cappella degli Scrovegni, Pádua (Itália)
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Embora não tivessem plena cons-
ciência de ser Ele o Homem-Deus, de 
um modo ou de outro a intenção era 
atingir, senão Deus, pelo menos o seu 
enviado.

Ontem e hoje o mundo agoniza

Como a nossa vida é parecida 
com a dos homens que viveram na 
véspera do “Puer natus est nobis, et 
filius datus est nobis”! O mundo de 
hoje agoniza como agonizava o das 
vésperas do nascimento de Nosso 
Senhor. Tudo é desconcertante, lou-
cura e delírio. Todos procuram aquilo 
que cada vez mais foge deles, como o 
bem-estar, a vidinha, o gozo infame, 
as trinta moedas com as quais cada 
um vende o Divino Mestre, que im-
plora a defesa e o entusiasmo daque-
les a quem Ele remiu.

É muito provável que nessas con-
dições haja, pela vastidão da terra, al-
gum homem a gemer por presenciar o 
mundo se desfazer; é o descalabro da 
Cristandade ou, hélas, a terrível crise 
na Santa Igreja imortal, fundada e as-
sistida por Nosso Senhor Jesus Cris-

to, de tal maneira em declive que, se 
soubéssemos ser ela mortal, seríamos 
levados a dizer que está morta.

Eu me pergunto: não virá para nós 
um acontecimento enorme, talvez 
dos maiores da História – embora in-
finitamente pequeno em comparação 
com o Santo Natal –, que nos liber-
te também de todo o horror no qual 
estamos?

O que dar e pedir ao 
Menino Jesus?

Aos pés do Presépio, se Deus qui-
ser, vamos celebrar o Santo Natal, 
e devemos levar nossos presentes 
ao Menino Deus, como fizeram os 
Reis Magos e os pastores. Entretan-
to, o que dar-Lhe? O melhor presente 
que Ele quer de nós é a nossa própria 
alma, o nosso coração! O Divino In-
fante não deseja nenhum outro pre-
sente de nossa parte a não ser este.

Alguém dirá: “Que pífio presen-
te, eu dar a mim mesmo a Ele!” Não 
é verdade! Se Jesus nos receber em 
suas mãos divinas, nos converterá 
em vinho como fez com a água nas 
Bodas de Caná, e seremos outros. 
Digamos a Ele: “Senhor, modificai-
-me! ‘Asperges me hyssopo et mun-
dabor: lavabis me, et super nivem 
dealbabor – Aspergi-me com hisso-
pe e eu ficarei limpo; lavai-me e tor-
nar-me-ei mais alvo do que a neve’ 
(Sl 50, 9). Vosso presente, Senhor, é 
a criatura que Vos pede: aspergi-me, 
purificai-me!”

Ora, esse presente devemos ofe-
recê-lo pela intercessão de Nossa Se-
nhora pois, como oferecer algo como 
nós, a não ser por meio d’Ela? E se 
tudo fazemos por seu intermédio, por 
que não pedir um presente a Nosso 
Senhor também através de sua Mãe? 
Sem dúvida, o dom fundamental que 
devemos implorar é o seguinte: “Se-
nhor, mudai o mundo! Ou, se não há 
outro meio, abreviai os dias cumprin-
do as promessas e as ameaças de Fáti-
ma! Mas, para perseverar pelo menos 
os que ainda perseveram, Senhor, 

Nos dias atuais, 
não virá para nós 
um acontecimento 
enorme que nos 
liberte também de 
todo o horror no 
qual estamos?

“Anúncio aos pastores”, por Maître de Jacques de Besançon -  
Biblioteca Nacional da Espanha, Madri
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Divino Infante, eis ajoelhado 
diante de Vós mais um filho 

da Igreja Militante trazido pela graça 
obtida por vossa divina e celeste Mãe. 
Aqui está este batalhador, antes de 
tudo, para Vos agradecer.

Agradeço-Vos a vida que destes 
ao meu corpo, o momento em que 
insuflastes minha alma e o vosso 
plano eterno a meu respeito, segun-
do o qual eu deveria ocupar, por 
desígnio divino, um determinado 
lugar, mínimo que fosse, na coleção 
dos homens, para compor o enorme 
mosaico de criaturas humanas desti-
nadas a subir ao Céu.

Agradeço-Vos por terdes posto 
a luta no meu caminho, para que eu 
pudesse ser herói, e a força que me 
destes para rezar, resistir e espancar 
o demônio.

Agradeço-Vos todos os anos de 
minha vida passados na vossa graça, 
como também aqueles vividos fora 
dela, mas que foram encerrados por 
Vós no momento em que abandonei o 

caminho do pecado e retornei à vossa 
amizade.

Agradeço-Vos, Menino Jesus, 
tudo quanto por vosso auxílio fiz de 
difícil para combater os meus defei-
tos, e por não Vos terdes impacien-
tado comigo, conservando-me vivo 

para que eu ainda tivesse tempo de 
corrigi-los antes de morrer.

E se um pedido quero Vos fa-
zer neste Natal, Senhor Jesus, ei-
-lo, adaptando o versículo do Sal-
mo: “Não tireis a minha vida na 
 metade de meus dias” (Sl 101, 25)! 
Não me tireis os dias na metade 
da minha obra, e concedei-me que 
meus olhos não se cerrem pela 
morte, meus músculos não percam 
seu vigor, minha alma não perca 
a sua força e agilidade, antes que 
eu  tenha, por vossa graça, vencido 
todos os meus defeitos, atingido 
todas as alturas interiores que me 
destinastes a galgar e, no vosso 
campo de batalha, tenha prestado a 
Vós, por feitos  heroicos, toda a gló-
ria que esperáveis de mim quando 
me criastes! Assim seja. ²

Oração composta por Dr. Plinio 
em 23 de dezembro de 1988,  

com pequenas adaptações para a 
linguagem escritaDr. Plinio em dezembro de 1988

Devemos pedir 
ao Menino Jesus, 
recém-nascido no 
Presépio, que Se 
digne humilhar e 
castigar os inimigos 
da Santa Igreja

tende pena deles, abreviai os dias de 
aflição e fazei vir o quanto antes o 
Reino de vossa Mãe”.

Enquanto estivermos cantando 
o “Stille Nacht, Heilige Nacht” e as 
demais canções sagradas do Natal, 
devemos ter bem presente o seguin-
te. A lembrança do fato ocorrido há 
dois mil anos é muito bonita e muito 
boa, sobretudo porque temos a con-
vicção de que Nosso Senhor con-
tinua presente na sua Santa Igreja 
e na Sagrada Eucaristia, e que sua 
Mãe nos auxilia desde o Céu. Na 
terra, porém, é preciso pedir uma 
presença régia e vitoriosa do Divi-
no Infante!

Podemos inclusive dar a este pe-
dido uma outra formulação: “Ut ini-

micos Sanctæ Matris Ecclesiæ humi-
liare digneris, te rogamus audi nos! 
Senhor recém-nascido, que repousais 
nos braços de vossa Mãe como no 
mais esplendoroso trono que jamais 

houve nem haverá para um rei na 
terra, nós Vos suplicamos: dignai-
-Vos humilhar, rebaixar e castigar 
os inimigos da Santa Igreja Católica 
Apostólica Romana, a começar pelos 
mais terríveis; e estes não são os ex-
ternos, mas os internos! Tirai-lhes a 
influência, o prestígio, a quantidade e 
a capacidade de fazer mal”.

Em suma, peçamos a forma mais 
requintada da vitória de Nosso Se-
nhor: o esmagamento dos seus ad-
versários e a vitória de sua Mãe 
Santíssima! ²

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

N.285 (dez., 2021); p.8-10
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um belo palacete ge-
novês, o médico da fa-
mília transmitia uma 
grave notícia ao casal 

Fornari. A situação de João Francis-
co, filho mais jovem de Jerônimo e 
Bárbara, parecia irremediável.

No meio daquele drama, certa voz 
piedosa e cheia de candura tentava in-
cutir confiança aos pais, dizendo que 
havia “no Céu um médico que possui 
remédios superiores a todos os da ter-
ra, que era necessário recorrer apenas a 
isso e bastava invocá-Lo com confian-
ça” para se ter a certeza de que a crian-
ça recobraria a saúde. “Eu vos dou mi-
nha palavra”,1 concluía a menina.

Quem era esta que, apesar de con-
tar poucos anos, demonstrava fé e sa-
bedoria próprias a um Santo?

Educação familiar e matrimônio

Maria Vitória de Fornari Strata 
nascera em 1562, na movimentada 
cidade de Gênova. Era a sétima entre 
os nove filhos do casal Jerônimo For-
nari e Bárbara Veneroso, conhecidos 
por seus bons costumes e piedade.

De temperamento impulsivo, a pe-
quena Maria Vitória aprendeu a mo-

derar-se, estimulada pelo exemplo dos 
pais. Conta-se que sempre demons-
trou zelo exemplar e muita respon-
sabilidade no cumprimento de suas 
obrigações, o que viria a se confirmar 
anos depois na condução de sua Or-
dem Religiosa.

Almejou desde cedo seguir a vida 
consagrada, mas aos dezessete anos 
casou-se com Ângelo Strata, por con-
selho dos pais. Era ele um homem 
piedoso, e juntos souberam conciliar 
os deveres da Religião com os encar-
gos da vida doméstica.

Todos os dias rezavam em família 
o Santo Rosário e, ardorosos devotos 
das chagas de Cristo, nelas se refugia-
vam nas dificuldades conjugais, de 
subsistência e de educação da prole.

Perda do esposo, entrega  
a Maria

No ano de 1587, contando apenas 
oito anos de matrimônio, seu esposo 
adoeceu gravemente e veio a falecer 
em poucos dias. Uma das mais di-
fíceis fases de sua vida se iniciava. 
 Viúva com apenas vinte e cinco anos 
de idade, gestante de oito meses e 
tendo outros cinco filhos para cuidar, 

Maria Vitória sentia-se emocional-
mente debilitada e incapaz de realizar 
a missão que lhe cabia.

Ela venceu aquela terrível provação 
recorrendo com confiança à miseri-
córdia de Nossa Senhora. Certa vez, 
estando em seu quarto, ajoelhou-se 
diante de um quadro de Maria San-
tíssima com o Menino Jesus, e Lhe 
suplicou entre lágrimas: “Ó Virgem 
compassiva, eu Vos rogo tanto quanto 
sei e posso: por vossa bondade, dignai-
-Vos tomar estes meus filhos por vos-
sos servos e filhos pois, estando já 
privados do pai, de minha parte eles 
também podem se chamar órfãos e 
sem mãe”.2

Enquanto rezava, a Santíssima 
Virgem estendeu-lhe os braços, di-
zendo: “Não duvides de nada, porque 
não só velarei por teus filhos, como 
também por ti: terei sempre cuidado 
e proteção particular sobre esta casa. 
Alegra-te e não temas. Apenas uma 
coisa quero de ti, todo o resto deixa 
por minha conta: de agora em diante, 
procures amar a Deus sobre todas as 
criaturas”.3

Após visão tão consoladora, sentiu 
apaziguadas as enormes angústias 

De mãe de vários filhos a fundadora de uma 
Ordem Religiosa, a vida da Beata Maria Vitória 
pode ser resumida no abandono filial à vontade 
do Criador, a exemplo de Nossa Senhora.

“Tudo passa e tudo é 
nada, exceto Deus”

Beata maria vitória De Fornari Strata
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esposo, fez voto de 
castidade e recebeu 
de Nossa Senhora 
uma promessa: 
seria fundadora de 
uma nova Ordem
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que a assaltavam e, cheia de esperan-
ça, venceu as tentações de desespero 
e tristeza.

Sua resposta à promessa feita por 
Nossa Senhora “foi pronta e total, e 
se efetivou sob a forma de um voto: 
o voto de castidade perfeita e perpé-
tua, pelo qual Maria Vitória se com-
prometia não apenas a renunciar a 
qualquer amor humano, mas a recon-
quistar uma virgindade espiritual”.4 
Ademais, não usaria mais ouro nem 
vestidos de seda, e abandonaria seus 
círculos mundanos, dedicando-se ex-
clusivamente à educação dos filhos 
até o momento em que pudesse abra-
çar a vida religiosa no claustro.

Sua gratidão, porém, lhe fazia 
desejar ainda mais para a glória do 
Todo-Poderoso. E Maria Santíssima 
lhe assegurou interiormente que tal 
anseio correspondia aos desígnios 
divinos: seus filhos também se con-
sagrariam a Deus, e ela própria O ser-
viria fundando uma nova Ordem. 

Religiosa fora do claustro

Sendo membro de uma pia asso-
ciação orientada por um sacerdote je-
suíta, o Pe. Bernardino Zanoni, Ma-
ria Vitória o tomou como seu diretor 
espiritual.

Zeloso e destro pastor de almas, o 
Pe. Zanoni aconselhou aquela alma 
varonil e de vontade decidida a per-
severar com confiança nas promessas 
feitas a Nossa Senhora,  estimulando-a 
a constantes progressos na virtude.

Além dos encargos da educação 
dos filhos, ela passou a realizar inú-
meras obras de caridade, conforme 
suas condições o permitiam, o que 
não tardou em granjear-lhe a incom-
preensão de muitos entre a alta socie-
dade genovesa.

Conta-se que, tendo uma criada 
enferma, recebeu a orientação de 
seu diretor de sujeitar-se à vontade 
dela em tudo o que não fosse pecado. 
Esforçou-se assim, com todo cari-
nho e atenção, em prestar à doente 
os melhores cuidados. Esta, porém, 

todas as vezes que a piedosa viúva 
a visitava. A família então lhe pe-
diu que permanecesse junto ao leito 
da enferma, que finalmente morreu 
em paz.

Sua presença transmitia tanta se-
renidade, que poucos desconfiaram 
que aquela mulher de exterior tão 
simples e pacífico, disposta a ajudar 
a quem precisasse, fosse de tempera-
mento colérico e impetuoso.

Fundação da Ordem  
da Santíssima Anunciação

Tendo encaminhado todos os fi-
lhos nas vias da virtude, não havia 
mais o que a prendesse ao mundo. 
Chegara o momento de executar o 
que ela havia prometido à Virgem 
Misericordiosa. Para isso contava 
com o auxílio do Pe. Zanoni, bem 
como com o apoio de um casal da 
sociedade genovesa, Estêvão Centu-
rione e Vicentina Lomelini, os quais, 
após um retiro, haviam decidido 
abraçar o estado religioso. Vicentina 
se uniria a Maria Vitória na nova fun-
dação, por conselho do Pe. Zanoni, 
e Estêvão, que seria ordenado sacer-
dote anos mais tarde, se tornaria seu 
grande benfeitor.

Vencida uma série de dificuldades 
tanto materiais como de caráter ecle-
siástico, no dia 19 de junho de 1604 
era fundada a Ordem da Santíssima 
Anunciação, “obrigada à clausura 
exterior e ao recolhimento interior, e 
dedicada de modo especial à adora-
ção do Verbo Encarnado e da Santís-
sima Eucaristia”.5 

Utilizando temporariamente um 
pequeno prédio, as religiosas porta-
riam um hábito branco com escapulá-
rio e manto azul, seguido por um véu 
negro. Nesse início árduo que toda 
fundação supõe, conta-se que, para 
superar as adversidades, a Madre 
Maria Vitória não cessava de repetir 
“Maria Anunciada, Maria Exaltada, 
seja sempre nossa Mãe e Advogada”.6

De fato, os problemas não tarda-
ram a aparecer. Estevão Centurione 

de índole caprichosa e ingrata, des-
prezou aquela solicitude preferindo 
submeter-se a outros.

Não encontrando quem a ampa-
rasse, a criada necessitou ser hospita-
lizada. Logo que soube do ocorrido, 
Maria Vitória passou a ir ao hospital 
a fim de dispensar-lhe ainda maiores 
auxílios, sem demonstrar qualquer 
ressentimento.

Havia ainda uma pobre moribun-
da que, atormentada pelo demônio, 
cuspia violentamente no crucifixo 
e gritava blasfêmias. A infeliz re-
latou antes de morrer que o espíri-
to maligno desaparecia espavorido 

Beata Maria Vitória de Fornari Strata; 
na página anterior, retrato da Beata - 

Convento da Santíssima Anunciação e 
Encarnação, Serra Riccò (Itália)
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começou a interferir na condução 
do convento, influenciando as irmãs 
para que adotassem a regra carmeli-
ta, o que traria como consequência a 
perda das características próprias ao 
novo instituto.

Esse fato trouxe revolta e desu-
nião entre as religiosas, ocasionan-
do à fundadora grande sofrimento. 
Acostumada a confiar-se à Santís-
sima Virgem como uma criança 
nos braços da mãe, Maria Vitória 
recorreu à sua intercessão, tal como 
fizera após a morte do esposo, 
ouvindo d’Ela novamente pala-
vras de conforto: “O que tens, 
Vitória? De que te lamentas? 
Este mosteiro é meu. Fui eu 
quem o estabeleci, e dele 
quero cuidar. Não duvides, 
tudo se resolverá. Eu serei a 
Mãe de todas as religiosas 
desta casa e a Protetora de 
toda a Ordem”.7

Sem que ela tomasse maio-
res providências, Nossa Se-
nhora foi movendo o interior de 
cada uma das revoltosas, fazendo-as 
compreender que não deveriam mu-
dar o carisma original.

No dia 7 de setembro de 1605, as 
religiosas fizeram a solene profis-
são perpétua e receberam três novas 
irmãs.

Mãe de muitas filhas

Em 1608 as religiosas mudaram-
-se para um novo mosteiro, conheci-
do como Casteletto. Essa fundação 
era um anelo que a madre priora por-
tava em seu coração havia anos, pois 
traria para suas filhas condições mais 
propícias para a meditação e a con-
templação.

Ali novos dons sobrenaturais aflo-
raram na alma da fundadora, para be-
nefício de todas. Um aguçado discer-
nimento dos espíritos e uma extra-
ordinária capacidade de solucionar 
problemas espirituais permitiam-na 
penetrar no universo interior de suas 
filhas, a fim de ajudá-las.

Como afirmou uma biógrafa, ela 
“havia nascido para ser mãe, e esta 
sua vocação florescia então de uma 
forma espiritual e sobrenatural, de 
que a maternidade natural fora ape-
nas um símbolo”.8 

Uma das religiosas, por exemplo, 
de modo algum conseguia expor à 
superiora um problema de consciên-
cia. Aproximando-se daquela filha, a 

Outra freira, aflita por uma falta 
cometida, tinha dificuldade de pe-
dir perdão à fundadora. Certo dia, 
enquanto a irmã rezava na capela, a 
madre pôs a mão em seu ombro e dis-
se-lhe que não se afligisse, pois tudo 
já estava perdoado. A religiosa, que 
a ninguém manifestara suas disposi-
ções, redobrou na confiança em sua 
mãe espiritual.

Possuía ela, ademais, uma capa-
cidade inaudita de tranquilizar as 
almas angustiadas, enchendo-as de 

consolo e serenidade, ainda que 
muitas vezes não pronunciasse 

uma palavra. Às vezes, bas-
tava que as religiosas con-
templassem sua fisionomia 
para se sentirem reconfor-
tadas.

Religiosa exemplar

Em 25 de outubro de 
1611, encerrou-se o período 

no qual ela esteve como prio-
ra, e a comunidade,  julgando-a 

cansada e desgastada pelas 
obrigações do cargo, decidiu ele-

ger outra religiosa como superiora. 
Iniciava-se assim uma nova fase de 
heroísmo e puro amor à cruz em sua 
vida. 

A nova priora, Madre Maria 
Giovanna Tacchini, usou para com 
Madre Maria Vitória de uma dure-
za e uma desconfiança que serviram 
para acrisolar ainda mais sua hu-
mildade e submissão. Parecia deli-
beradamente intencionada a morti-
ficar a fundadora, tratando-a como 
a  última das freiras e a noviça mais 
caprichosa. 

Contudo, sua mansidão em aceitar 
as humilhações impostas foi exem-
plar, a ponto de edificar as demais. 
Uma das noviças soube somente anos 
mais tarde que aquela religiosa de 
obediência exímia era a própria fun-
dadora da Ordem…

Madre Maria Giovanna depois 
reconheceu o quanto fora injusta 
para com Madre Maria Vitória, e 

A Santíssima 
Virgem garantiu-lhe:  
“Eu serei a Mãe de 
todas as religiosas 
desta casa e a 
Protetora de 
toda a Ordem”

Madre Maria Vitória disse que não se 
preocupasse, pois ela mesma relata-
ria tudo. E começou a descrever cada 
pensamento da irmã e a solucionar as 
dificuldades que esta guardava em seu 
coração somente para si e para Deus.

Nossa Senhora Se manifesta à  
Beata Maria Vitória
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que certamente sua falta havia sido 
permitida por Deus para exaltar ain-
da mais as nobres virtudes e a santi-
dade dela.

De fato, apesar das provas, sua 
generosidade para com as demais, 
termômetro do verdadeiro amor a 
Deus, não arrefeceu em nada. Num 
período em que esteve como enfer-
meira, desdobrou-se em cuidados 
com as outras, não demonstrando 
cansaço e se desvelando especial-
mente para com aquelas que mais a 
perseguiam.

“Tudo passa e tudo é nada,  
exceto Deus”

Nove anos antes de morrer, Ma-
dre Maria Vitória havia predito que, 
quando as religiosas do mosteiro so-
massem quarenta, o máximo estipu-
lado pelas constituições, ela estaria 
pronta para render sua alma a Deus. 
Foi com profunda alegria que ela viu 
esse número se completar, pois se 
aproximava o ditoso dia.

Os primeiros sintomas de sua der-
radeira doença apareceram em 3 de 
dezembro de 1617, festa de São Fran-
cisco Xavier, ocasião em que assistiu 
à Missa e comungou. A partir daí pas-
sou doze dias entre dores e sofrimen-
tos, aguardando que sua alma fosse 
levada para a morada eterna.

No dia 15 de dezembro de 1617, 
Maria Santíssima, a quem tanto ama-
va, veio buscá-la. Contava ela cin-
quenta e cinco anos, dos quais treze 

vivera como religiosa. Imediatamen-
te, no quarto em que estava se difun-
diu uma suave fragrância, que im-
pregnou até os tecidos ali dispostos.

Não tardou para uma multidão in-
vadir o mosteiro, a fim de venerar o 
corpo. A túnica de seu hábito foi di-
vidida em pedacinhos e distribuída 
entre os genoveses, permanecendo 
intactos apenas o véu e o manto. O 
Pe. Francesco Ottagio, religioso te-
atino desenganado pelos médicos, 
recuperou inteiramente a saúde ao 
tocar um desses fragmentos. Várias 
curas e milagres se sucederam. Em 
1629 o corpo, incorrupto, foi transfe-
rido para o coro do mosteiro, para a 
veneração das religiosas.

De mãe de vários filhos a fun-
dadora de uma Ordem Religiosa, a 
 admirável vida da Beata Maria Vi-
tória pode ser resumida no abandono 
filial à vontade do Criador, a exemplo 
de Nossa Senhora: “Eis aqui a serva 
do Senhor. Faça-se em Mim segundo 
a tua palavra” (Lc 1, 38). ²

Após a notícia de sua 
morte, uma multidão 
invadiu o mosteiro, 
a fim de venerar o 
corpo da fundadora 
e conseguir alguma 
lembrança

À esquerda, Convento da Santíssima Anunciação e Encarnação, Serra Riccò (Itália);  
à direita, igreja do mesmo convento, onde repousa o corpo incorrupto da Beata Maria Vitória
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O homem deve 
decidir entre o bem 
e o mal, com base na 
lei que Deus escreveu 
não só no Decálogo, 
mas também no 
coração humano

õ Ir. Letícia Gonçalves de Sousa, EP

a ConSCiênCia

“Nisto conheceremos  
se somos da verdade!”

I
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maginemo-nos a bordo de um 
avião de transporte de tropas, 
a mais de cinco mil metros de 
altura. Os passageiros são para-

quedistas e se preparam, assim como 
nós, para saltar pela primeira vez dessa 
altitude. Impossível não sentir medo!… 
Alguns se encomendam à proteção 
divina, enquanto outros se adiantam 
para os primeiros lugares da fila. To-
dos assumimos nossas posições.

Chegou a hora, caro leitor, é a nos-
sa vez de saltar! Três, dois, um… já!

“Mergulhados” no azul celeste, 
agora só o silêncio nos acompanha. 
Contudo, por cima das fortes e palpi-
tantes batidas do coração, dentro de 
nós uma suave voz se faz ouvir.

“Como estou conduzindo minha 
vida? Tenho agido bem ultimamente? 
Tenho cumprido com minhas obriga-
ções? A que distância me encontro da 
realização de minha vocação cristã? 
Se eu vier a morrer quando atingir o 
solo, estarei pronto para comparecer 
diante de Deus?” A essas indagações 
mudas, diversas respostas se apresen-
tam, até que… pam! Afinal aterrissa-
mos, sãos, salvos e aliviados. 

As palmas, os cumprimentos de 
nossos companheiros e os efusivos 
comentários de todos distraem-nos de 
nossas antecedentes reflexões e, por 

pio da atividade moral humana co-
nhecido por si,1 que nos permite dis-
tinguir pela simples razão o certo do 
errado, a verdade da mentira,2 e atra-
vés do qual sabemos o que devemos 
fazer e o que devemos evitar. Essa 
lei – que se exprime com perfeição 
na lei revelada, isto é, no Decálogo 
– foi escrita por Deus não em tábuas 
de pedra, mas de carne: os nossos co-
rações. E na fidelidade a este discer-
nimento inato está o segredo de uma 
vida coerente e virtuosa.3

Há uma única vestimenta digna com que, se quisermos 
ir ao Céu, deveremos comparecer diante do Divino Juiz. 
Qual será ela e como adquiri-la?

Moisés recebe as Tábuas da Lei,  
“Retábulo da Transfiguração”, por Jaume 
Huguet - Catedral de Tortosa (Espanha)

fim, tudo acaba. Tudo, menos uma 
dúvida: o que foi aquele misterioso 
murmúrio que nos acometeu durante 
o salto? 

Lei moral inata

Envolvente mas discreta, respei-
tosa mas resoluta, estimulante ou 
 admoestadora, essa mesma voz ocul-
ta costuma se apresentar não apenas 
quando corremos algum risco de 
vida, mas nas mais variadas circuns-
tâncias, sobretudo nas ocasiões em 
que precisamos optar pelo bem ou 
pelo mal. Provém ela do mais íntimo 
de nosso próprio ser.

Ensina a Filosofia que todo ho-
mem possui gravada na alma, desde 
seu nascimento, a lei natural, princí-
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A consciência é o 
guia que nos mostra 
como caminhar 
para a santidade, 
como também a 
que distância nos 
encontramos dela
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São Paulo bem resume tal reali-
dade em sua Epístola aos Romanos: 
“Os pagãos, que não têm a lei, fazen-
do naturalmente as coisas que são 
da lei, embora não tenham a lei, a si 
mesmos servem de lei; eles mostram 
que o objeto da lei está gravado nos 
seus corações, dando-lhes testemu-
nho a sua consciência, bem como 
os seus raciocínios, com os quais se 
acusam ou se escusam mutuamente” 
(2, 14-15).

Há, portanto, em nosso interior 
uma espécie de conhecimento per-
manente e universal sobre o bem que 
devemos fazer e o mal que devemos 
evitar, chamado sindérese. Já no cam-
po da ação prática, o “conselho” da 
nossa razão – que aprova ou censura 
as intenções, atos e condutas nossas 
ou de outrem – recebe o nome de 
consciência. É ela quem “conversa” 
conosco a todo instante, tendo por 
objetivo nos guiar até o nosso fim 
 último, a santidade. 

O espelho da alma

A palavra consciência vem do ter-
mo latino conscientia, que quer dizer 
conhecimento, noção, senso interior. 
Ela “é o centro mais secreto e o san-
tuário do homem, no qual se encontra 
a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir 
na intimidade do seu ser”.4 

Assim como um espelho reflete o 
estado físico de um corpo material, 
a consciência “é o espelho no qual 
se vê o estado exterior e interior do 
homem, o de seu corpo e o de sua 

nossos defeitos como se fossem belas 
qualidades… 

É indispensável, portanto, se qui-
sermos preservar nossa sanidade 
cristã e caminhar para o Céu, que cul-
tivemos uma boa consciência. Esta é 
uma ciência imortal, pois a levaremos 
para a eternidade; ela “será indefecti-
velmente a glória ou a confusão ine-
vitável de cada um, conforme a qua-
lidade das coisas que nela deposite.7 

As colunas de nossa 
casa espiritual

São Bernardo de Claraval escre-
veu um tratado sobre a consciência 
– do qual já citamos alguns trechos 
–, que ele define como a ciência do 
coração ou o conhecimento de si 
mesmo e a base da perfeição. Nessa 
obra, o Santo cisterciense compara a 
consciência a uma casa a ser alicer-
çada sobre sólidas colunas, que ele 
apresenta em número de sete: “a boa 
vontade; a memória, a lembrança 
constante dos benefícios de Deus; o 
coração puro; o entendimento livre; 
o espírito reto; a alma devota; a ra-
zão iluminada”.8 Consideremos al-
gumas delas.

A primeira coluna é a boa vontade 
do homem, “porque pela bondade da 
vontade começa todo bem”.9 

Conta-se que, certa vez, uma reli-
giosa escreveu a um virtuoso sacer-
dote pedindo uma indicação de como 
chegar à santidade. Depois de uma 
longa espera e de muita insistência, 
ela recebeu como resposta um bilhe-

alma”.5 Nele “a alma, servindo-se 
dos olhos da razão, vê […] sua bele-
za ou fealdade, sua pureza ou suas 
manchas”.6 A consciência é, pois, o 
guia que nos mostra como caminhar 
para a santidade e a que distância nos 
encontramos dela. 

Essa imagem de nós mesmos é tan-
to mais clara quanto mais cuidamos 
de nos preservar das nódoas de nos-
sas faltas. Da mesma maneira como 
a poeira e outros resíduos mancham 
um espelho e prejudicam sua nitidez, 
o pecado entorpece a consciência e 
não nos permite ver com acuidade o 
estado de nossa alma. 

Com efeito, se nos habituamos ao 
vício, a voz interior da consciência 
torna-se aos poucos mais débil, até 
quase se extinguir. Perdendo essa bús-
sola que nos dá o verdadeiro rumo, 
condenamo-nos, então, a uma deca-
dência sem freios. Em casos extremos, 
nosso “espelho” espiritual pode ficar 
tão embaçado que começamos a ver 
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“As sete virtudes”, por Francesco Pesellino - Birmingham Museum of Art (Estados Unidos)
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São Bernardo ensina 
que a consciência é a 
base da perfeição, e 
deve estar alicerçada 
sobre sete colunas, 
sendo a primeira 
delas a boa vontade
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tinho, com esta única inscrição: “Se 
quiser”. Se quisermos, estimado lei-
tor, já teremos dado o passo decisivo 
rumo à retidão de consciência. 

Ora, não perseveraremos por mui-
to tempo em nossas boas disposições 
se não mantivermos acesa e bem 
abastecida a tocha do amor! E, para 
isso, São Bernardo aconselha que re-
corramos à memória dos benefícios 
feitos por Deus em nosso favor. 

Consideremos sempre como, “ape-
sar da multidão e magnitude de nos-
sos pecados, sua misericórdia jamais 
se cansou; quando O esquecemos, 
Ele mesmo nos advertiu; […] se nós 
nos arrependemos, nos perdoou sem 
demora; se perseveramos, foi porque 
Ele mesmo nos guardou. […] Quan-
do fomos purificados pela tribulação, 
nos devolveu a paz perfeita, doce 
repouso. […] Recordemos tantos be-
nefícios que nos fez, sem que nós o 
pedíssemos”;10 assim, ser-nos-á fácil 
amá-Lo e empregar todas as nossas 
energias em servi-Lo.

Outras importantes colunas apon-
tadas por São Bernardo são o espírito 
reto e o coração puro. 

Ter um espírito reto significa bus-
car “sobretudo as coisas de Deus, 
para agradar apenas a Ele”.11 Além 
disso, a retidão deve nos mover a 
adentrar o nosso coração, percorrê-
-lo e esquadrinhá-lo com toda a di-
ligência, refletir o que fazemos e o 
que deveríamos fazer. Devemos ana-
lisar, a cada dia, se melhoramos ou 
 decaímos, quais são os pensamentos 
que habitualmente nos assaltam, os 
afetos e desejos que com mais fre-
quência nos solicitam, as tentações 
com que o demônio mais nos com-

1 Cf. SÃO TOMÁS DE AQUI-
NO. Suma Teológica. I-II, 
q.94, a.2.

2 Cf. CEC 1954.
3 Cf. CLÁ DIAS, EP, João Scog-

namiglio. Os princípios da 
ação moral: caminho segu-
ro para chegar à santidade. 

In: Lumen Veritatis. São Pau-
lo. Ano IV. N.13 (out.-dez., 
2010); p.12.

4 CONCÍLIO VATICANO II. 
Gaudium et spes, n.16.

5 SÃO BERNARDO DE CLA-
RAVAL. Tratado da consci-
ência ou do conhecimento de 

si mesmo. Itapevi: Nebli, 2015, 
p.53-54.

6 Idem, p.54.
7 Idem, p.18.
8 Idem, p.27
9 Idem, ibidem.

10 Idem, p.29-30.
11 Idem, p.31.
12 Idem, p.33.
13 Idem, p.49.
14 Idem, p.65.

bate. Não podemos permitir nada 
de estranho em nosso interior, nem 
abrigar na consciência ofensa algu-
ma a Deus, por mais leve que nos 
pareça, sempre nos recordando com 
arrependimento de nossas culpas 
passadas.

Somente assim teremos um co-
ração puro, “livre das solicitudes do 

mundo, dos maus desejos, dos maus 
pensamentos e dos deleites da car-
ne, […] bastante firme para que não 
lhe comova nenhuma perturbação 
súbita; que não se deixe arrastar aos 
prazeres ilícitos, nem se corromper e 
abater-se por nenhum mal, por con-
trariedade alguma”.12

Isso requer um grande esforço 
de nossa parte: “O Reino dos Céus 
é arrebatado à força e são os violen-
tos que o conquistam” (Mt 11, 12)! 
Entretanto, não nos esqueçamos: 
jamais alcançarão a pureza de 
consciência os que não tenham uni-
do seu honesto empenho a ardentes 
desejos e súplicas à Bondade Divi-
na, pois a alma humana não pode 
conquistá-la por sua própria vir-
tude; ela é, sobretudo, um dom de 
Deus. 

Rezemos e combatamos!

Se cuidarmos, caro leitor, de obser-
var esses sábios conselhos, se “limpar-
mos” sempre nossa alma pela confis-
são dos pecados, pela satisfação, pelas 
boas obras e, de forma especial, pela 
persistência nestas obras, alcançare-
mos sem dúvida a tranquilidade da 
boa consciência, “à qual Deus não im-
puta, nem seus pecados, porque não os 
cometeu, nem os alheios, porque não 
os aprovou”.13

É uma batalha dura, mas frutuosa! 
Rezemos, resistamos e combatamos: 
bem-aventurados são aqueles que 
sabem aprovar-se ou reprovar-se a si 
mesmos, “porque quem a si próprio 
desagrada, agrada a Deus”;14 e os 
que O agradam, mesmo que sofram 
infortúnios nesta terra, se alegrarão 
eternamente em sua presença! ²

Fr
an

ci
sc

o 
Le

ca
ro

s

São Bernardo de Claraval - Museu 
Provincial, Pontevedra (Espanha)
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Chamados à pureza  
de coração

A
õ Santiago Vieto Rodríguez

Que inigualável 
tesouro o de ter um 
coração puro, que 
pode desprender-se  
das criaturas e 
viver satisfeito em 
qualquer situação!
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Enquanto peregrinamos nesta terra, somos constantemente 
chamados à santidade, para um dia contemplarmos nosso 
Criador por toda a eternidade. Este será o prêmio daqueles 
que conservarem um coração puro.

música fala diretamente à 
alma, tangendo as cordas 
da mais elevada sensibili-
dade, modelando estados 

de espírito, emoldurando amiúde 
 poemas ou orações que adquirem 
maior eloquência pela harmonização 
de instrumentos e vozes.

Há no Principado de Gales, Reino 
Unido, um hino do século XIX que 
chama a atenção por sua alegre e jo-
vial melodia, mas sobretudo por sua 
letra que, embora simples, tem uma 
enorme riqueza de significado, pois 
na realidade trata-se de uma prece na 
qual se pede um coração puro, Calon 
Lân em seu idioma original. 

Convido o leitor a deixar-se trans-
portar pelas estrofes desta música e 
acompanhar uma análise mais pro-
funda de seus versos.

O verdadeiro tesouro da vida

Assim começa sua letra:
Não peço uma vida de luxos, / o 

ouro do mundo nem suas mais finas 
pérolas. / Peço um coração feliz, / 
um coração honesto, um coração 
puro.

Já nessa introdução é possível 
contemplar os anseios de uma alma 
que compreendeu o vazio das ri-
quezas mundanas e até dos prazeres 

 sensuais, que, efêmeros e enganosos, 
são sempre frustrantes. Que inigualá-
vel tesouro o de ter um coração puro! 
Um coração honesto e totalmente 
sincero, que por amor à verdade pode 
 desprender-se das criaturas, viver 
calmo e satisfeito mesmo em meio 
à mais terrível pobreza material, por 
conservar a consciência tranquila, na 
certeza de que nada adquiriu injus-
tamente. Quem possui um coração 
assim compreende que, se lhe faltam 
as futilidades desta terra, é para que 
usufrua com mais liberdade daquilo 
que tem real valor: a serena paz de um 
coração habitado por Deus.

O que esperamos para pedir isso? 
Roguemos insistentemente, confor-
me nos ensina Nosso Senhor Jesus 

Cristo: “Pedi e vos será dado; procu-
rai e achareis; batei e vos será aber-
to” (Mt 7, 7).

“Tornai nosso coração semelhante 
ao Coração de Jesus”

Coração puro, cheio de bondade, / 
mais alvo que o belo lírio.

Um coração mais puro e belo que 
o lírio? Conhecendo nossas próprias 
misérias, essa comparação pode nos 
parecer fantasiosa… Entretanto, no 
final da Ladainha do Imaculado Co-
ração de Maria pedimos que a San-
tíssima Virgem faça o nosso coração 
semelhante ao de Jesus. Ora, haverá 
algo comparável à pulcritude e à pu-
reza deste Sagrado Coração?

Vemos então o quanto é insignifi-
cante a comparação com o lírio, pois 
todas as belezas do universo material 
não podem competir sequer com um 
simples lampejo de luz deste Divino 
Coração. Precisamos ter fé e dese-
jar, acima de qualquer outra coisa na 
terra, sermos consumidos no arden-
te amor dos Corações de Jesus e de 
Maria.

Coração que pulsa somente  
para Deus

Continua o estribilho, com maior 
eloquência:
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Nada no universo  
se compara à 
pulcritude e pureza 
do Coração de 
Jesus, ao qual deve 
se assemelhar o 
nosso coração
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Somente um coração puro pode 
cantar; / cantar de dia e cantar de 
noite.

Esses dois versos revelam uma ele-
vadíssima verdade: só quem purificou 
seu coração, despojando-se de todo 
afeto terreno e humano, obterá a ina-
preciável habilidade de cantar jubilo-
samente, dia e noite, tanto na tranqui-
lidade quanto nas tribulações.

Isso porque o coração puro não 
vive para si, mas pulsa só em Deus 
e para Deus, desejando que se faça 
unicamente sua santa vontade; e 
n’Ele encontra infinita caridade, 
para transbordar sobre as criatu-
ras.

Felizes os que sabem depositar 
no Senhor sua esperança, sem se 
prender às coisas terrenas, como 
admoesta São Paulo na Epístola 
aos Filipenses: “Não vos inquie-
teis com nada! Em todas as cir-
cunstâncias apresentai a Deus as 
vossas preocupações, mediante a 
oração, as súplicas e a ação de gra-
ças” (4, 6).

“Bem-aventurados os puros  
de coração”

O coração puro compreende que 
até aquilo de mais terrível e ab-
surdo que possa lhe acontecer não 
escapa à Providência Divina. As-
sim, é capaz de agradecer-Lhe por 
absolutamente tudo; nada teme, 
descansa confiante e agradecido 
nos braços do Pai Celeste e canta, 
pondo em prática o ensinamento 
do Apóstolo: “Alegrai-vos sempre no 
Senhor. Repito: alegrai-vos! Seja co-
nhecida de todos os homens a vossa 
bondade” (Fl 4, 4-5).

Ademais, o coração puro anseia 
por transmitir essa alegria àqueles 
que o rodeiam, e seu único anelo é 
acender em todas as almas o amor a 
Deus. Por isso sua música consiste na 
caridade posta a serviço dos outros, 
já que – como afirmou São Bernardo 
de Claraval à sua irmã, a Beata Um-
belina – o segredo da felicidade em 

meio às atividades se resume em três 
palavras: “Amar é servir”. 

Como recompensa, ele obterá a 
única e verdadeira paz de quem vive 
em Jesus Cristo e possui a Deus. 
Possui a Deus? Sim! Nosso Senhor 
declarou bem-aventurados os puros 
de coração, porque eles verão a Deus 
(cf. Mt 5, 8). Ora, explica São Gre-
gório de Nisa que “ver, conforme as 

Escrituras, significa ter. Por exemplo: 
‘Vejas os bens de Jerusalém’ é o mes-
mo que ‘encontres’ tais bens. […] Por 
conseguinte, quem vê a Deus possui 
tudo quanto há de bom pelo fato de 
ver. Possui a vida sem fim, a eterna in-
corruptibilidade, a felicidade imortal, 
o reino sem fim, a alegria contínua, a 
verdadeira luz, a palavra espiritual e 
suave, a glória intangível, a perpétua 

exultação. Em suma, possui todos 
os bens”.1 

Assim, recebemos a promessa de 
possuir, ou melhor, de sermos pos-
suídos e inabitados, ainda nesta ter-
ra, pela Santíssima Trindade.

Se queres a alegria, prepara-te  
para a guerra

Pureza de coração significa pu-
reza de intenção; ou seja, fazer tudo 
exclusivamente por amor a Deus. 
Não obstante, só morrendo logra-
remos esta meta. E não uma única 
vez: é preciso morrer para si mes-
mo todos os dias e a cada instan-
te; renunciar a si e carregar a cruz, 
que constitui um jugo leve e suave 
quando se aprende a cantar, agra-
decido, dia e noite.

Evidentemente, para isso deve-
mos estar dispostos a travar com-
bate com o mais feroz inimigo que 
teremos até o dia de nossa morte: 
nós mesmos. Trata-se de lutar con-
tra as más tendências, a concupis-
cência, a preguiça e o egoísmo.

No coração verdadeiramente 
puro arde infalivelmente uma for-

ma de amor combativo e destrutivo, 
um fogo que aniquila toda espécie 
de mal. Ele tem uma santa intolerân-
cia com a mentira e o erro, porque 
participa da Verdade, que é Deus. E 
nunca embainha a espada! “Si vis pa-
cem para bellum – Se queres a paz, 
 prepara-te para a guerra” – diz o pro-
vérbio romano. Bem poderíamos di-
zer: Si vis lætitiam para bellum – Se 
queres a alegria, prepara-te para a 
guerra. Lutando com amor pela gló-
ria de Deus, seremos sempre felizes.

Sagrado Coração de Jesus -  
Coleção particular
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Aqueles que 
conservarem puros 
os seus corações 
terão como prêmio 
a paz de quem vive 
em Jesus Cristo e 
possui a Deus
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Semear as riquezas para 
colher a recompensa

O hino termina com esta estrofe: 
Se eu quisesse a riqueza, / iria 

logo semear a riqueza / de um co-
ração virtuoso e puro, / para colher 
eterna recompensa.

Teremos obtido de Deus a graça de 
um coração puro se virmos acender-se 
em nossas almas um devorador zelo 
apostólico. Sairemos imediatamente a 
semear essa riqueza, porque um cora-
ção assim é desapegado e sabe, segun-
do a frase atribuída a Saint-Exupéry, 
que “o amor é a única coisa que au-
menta quando se compartilha”; e não 
só isto: ele proporciona, sobretudo, um 
prêmio eterno.

Desejo de manhã e à tarde / subir 
ao Céu nas asas do canto, / por Deus, 
pelo bem de meu Salvador, / que me 
dá um coração puro.

O puro de coração canta, e canta 
sem cessar, um hino de louvor e de 
ação de graças, porque entende que 
tudo quanto provém do Coração do 
Pai é para o seu mais excelso bem-
-estar. Quão belo seria e quanto con-
tentaria a Deus se agradecêssemos 

também os males?” (2, 10); “O Se-
nhor deu, o Senhor tirou: bendito seja 
o nome do Senhor!” (1, 21).

Um coração puro reconhece que 
tudo vem do Altíssimo; Ele, que nos 
criou à sua imagem e semelhança, 
sabe melhor do que nós o que pre-
cisamos para desfrutar das alegrias 
eternas e contemplá-Lo em toda a sua 
glória e esplendor. Seu único desejo é 
ver-nos alcançar a plenitude das virtu-
des, pois “Deus não nos chamou para 
a impureza, mas para a santidade” 
(I Tes 4, 7).

Portanto, não será em vão o cuida-
do daquele que conservar a pureza de 
seu coração. ²

1 SÃO GREGÓRIO DE NISSA. De beatitu-
dinibus. Oratio VI: PG 44, 1266.

Parque Nacional de Snowdonia (País de Gales)

Ouça o hino  
Calon Lân  

diretamente em  
seu celular.

constantemente pelos bens obtidos 
d’Ele. Mais nobre seria se não só ex-
pressássemos gratidão pelas alegrias 
recebidas, mas também pelas triste-
zas e provações, como proclamou Jó: 
“Se nós recebemos os bens da mão de 
Deus por que não havemos de receber 
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A “soma das idades”  
de uma  

venerável dama
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Alguém poderá se perguntar: naquela época de tão 
grandes transformações, qual foi o papel desempenhado 
por Dona Lucilia? Foi, antes de tudo, o da heroica 
fidelidade à tradição e aos princípios católicos.

m 22 de abril de 1946, 
Dona Lucilia completava 
setenta anos…

Na vida humana, se-
tenta anos constituem um marco. Aí 
aparecem, como que cristalizadas, 
todas as preferências e modos de ser 
que nortearam o desenrolar de uma 
existência. Naqueles que procuraram 
trilhar a via da virtude reluz então, 
como nunca – na fisionomia, nas pa-
lavras, nos gestos, nos atos, na ação de 
presença –, a “soma das idades”: a ino-
cência batismal, os sonhos da infância, 
as esperanças da adolescência, o vigor 
da juventude, a força e a estabilidade 
da idade madura, o perfume de uma 
velhice florida, a que agora se acresce-
riam os reflexos de prata da ancianida-
de, tudo temperado pelos sofrimentos 
que ao longo da vida lhe lapidaram a 
alma, transformando-a num como que 
diamante aos olhos de Deus.

Nessa lapidação – é o caso de lem-
brar – não faltou nem mesmo aquele 
tipo de sofrimento que sua antiga situa-
ção nunca faria prever: as dificuldades 
financeiras, após a morte de sua mãe, 

Da. Gabriela. No entanto, se Dona Lu-
cilia fosse uma pessoa bem sucedida, 
talvez não alcançasse o patamar espi-
ritual que atingiu. Por exemplo, se a 
família tivesse sido muito feliz nos ne-
gócios, e Dona Lucilia se encontrasse, 
portanto, na plenitude da fortuna, teria 
faltado algo em sua vida: o valor da 
posição que herdara de seus maiores, 
sustentada com grande categoria em 
meio às dificuldades. É mais ou menos 
como certos castelos: quando inabita-
dos e em ruínas, têm maior grandeza 
do que muitos outros conservados 
intactos. Sob certo ponto de vista, Jó 
leproso em seu monturo era mais mag-
nificente do que Salomão no esplendor 
de sua glória.

Gravidade senhorial e meiguice

De outro lado, requintara-se em 
Dona Lucilia aquela afetividade brasi-
leira colocada em termos afrancesados 
– um afeto delicado, educadíssimo e 
nobre, até na maior intimidade – e con-
servada qualquer que fosse a situação.

Quão expressivo era seu modo de 
se dirigir a Dr. Plinio para pedir algo:

— Filhão, você quer pegar para 
a sua mãe aquele objeto? – nunca de 
forma brusca, mas sempre afável e 
distinta.

Um certo ar de gravidade senho-
rial, próprio de uma dama paulista 
dos antigos tempos, transparecia em 
todas as suas atitudes, mesmo quan-
do andava dentro de casa, indo a uma 
sala, por exemplo, para apanhar uma 
costurinha. Este aspecto de sua per-
sonalidade formava um oposto har-
mônico com a meiguice, que em sua 
vida ocupava lugar preeminente.

Usava uma cadeira de balanço 
trazida dos Estados Unidos por um 
tio dela. Quando se levantava, pre-
feria não ser ajudada. Levantava-se 
por si mesma e o fazia como um mo-
numento. Andava com seu passo ca-
racterístico, em geral ágil e discreto, 
por vezes vagaroso e solene, e sumia 
nos aposentos dela…

Insigne piedade

Durante aqueles setenta anos nunca 
esmoreceu em Dona Lucilia o amor a 
Nossa Senhora, cuja  onipotente inter-
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cessão junto ao Sagrado Coração de 
Jesus ela tão bem compreendia. Des-
de seu nascimento, Maria Santíssima 
velava por ela, pois Da. Gabriela lhe 
escolhera para madrinha a Virgem da 
Penha.

Havia em seu quarto um orató-
rio com uma imagem do Sagrado 
Coração de Jesus e outra, menor, de 
Nossa Senhora das Graças. No lado 
esquerdo da cama, suspenso à pare-
de, mais um oratório de madeira abri-
gava a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição. Como era de esperar em 
se tratando de pessoa tão devota da 
Santíssima Virgem, tinha lugar de 
destaque em sua piedade – já na mais 
remota mocidade – a recitação do 
Santo Rosário. Sua devoção mariana 
reluzia sobretudo durante o mês de 
maio, ocasião em que floria algumas 
imagens de Nossa Senhora que havia 
na casa.

Dona Lucilia pertencia à Associa-
ção das Mães Cristãs e participou de 
alguns retiros – bem podemos imagi-
nar com que recolhimento, seriedade 
e amor – promovidos pela entidade.

Outro testemunho de suas cons-
tantes orações nos é dado pelos mui-
tos devocionários que, com cuidado, 
guardava numa gaveta em seu quarto 
para tê-los à mão quando desejasse.

O avançar dos anos não lhe fizera 
diminuir o desejo de comparecer às 
solenidades religiosas, onde pudesse 
satisfazer os melhores anelos de sua 
insigne piedade, apesar do esforço 
que o peso de seus sofridos setenta 
anos lhe exigia.

Firme na doçura, doce  
na firmeza

Todos estes costumes iam mode-
lando a alma de Dona Lucilia, cujo 
grande ato de heroísmo foi o de se 
manter sempre fiel aos princípios ca-
tólicos. Ou, por outra, cada vez mais 
semelhante a seu Divino Modelo, o 
Sagrado Coração de Jesus. Isto impli-
cava um martírio cotidiano, instante 
a instante, pois tudo convidava a uma 

atitude de concessão e de transigên-
cia perante o mal, e foi-lhe necessá-
ria uma retidão de alma a toda prova, 
uma luta constante e total para per-
manecer inabalável em sua posição 
de fidelidade.

Ao mesmo tempo, a doçura dela 
fazia compreender quanto havia de 
humano nessa retidão. Do contrá-
rio, ter-se-ia a impressão de incle-
mência.

O cristal de Baccarat, forte mas 
capaz de uma certa flexão, bem po-
deria ser um símbolo dessa dama, 
cuja alma, por excelência, era assim. 
Suas delicadezas, as suavidades de 
seu trato, o acerto de seus juízos, a 
firmeza de suas decisões, todos os 
imponderáveis de sua pessoa, eram 
predicados que refletiam as singula-
res qualidades desse cristal, algumas 
até aparentemente antitéticas: brilho, 
distinção, rijeza ao lado da flexibili-
dade e da sutileza.

Esse era seu modo de ser até ao 
enfrentar as dificuldades e as borras-
cas da vida. Conquanto raras vezes 
tomasse a deliberação de chegar até 
a ruptura, era uniforme, não arredava 
pé, não recuava, não cedia. Não en-
trava em choque, mas avançava.

Nesta perspectiva poder-se-ia con-
jecturar que seu Anjo da Guarda deve-
ria ser um Anjo sublime por sua enor-
me doçura e firmeza. Firme na doçura 
até o fim, doce na firmeza até o fim! 
Seria um Anjo cheio de misericórdia, 
meigo, de um atendimento pronto a 
todos os pedidos, que saberia olhá-
-los até o fundo e ter uma compaixão 
levada ao último ponto. Mas também 
um Anjo de grande discernimento: o 
que é verdade é verdade, o que é erro 
é erro, o que é bem é bem, o que é mal 
é mal.

Equilíbrio harmonioso
Semelhante riqueza, capaz de abran-

ger qualidades tão opostas, só se expli-
ca pelo fato de haver em Dona Lucilia 
um ponto de equilíbrio fundamental, 
que dava a fisionomia da alma dela. 
Deus, que não vê somente esta ou aque-
la atitude, mas sim a fonte de todas, cer-
tamente a considerava desse modo.

Dona Lucilia vivia como que 
numa redoma, mantendo todas as 
suas potencialidades sem eferves-
cência, sem a agonia da inação, sem 
angústias inúteis, como as pétalas de 
uma flor que não se acotovelam, são 
irmãs e adornam a corola.

Assim, com toda a facilidade ela se 
movia na rosa-dos-ventos dos fatos e, 
conforme as circunstâncias, era sagaz, 
doce, amena, corajosa, prudente…

Mais do que os atos de virtude 
insigne por ela praticados, era bela a 
harmonia de sua alma, que a auxilia-
va a manter-se sempre nesse ponto de 
equilíbrio. ²

Extraído, com adaptações, de:  
Dona Lucilia. Città del Vaticano- 

São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ,  
2013, p.410-414

 O cristal de “Baccarat”, forte mas 
capaz de certa flexão, bem pode ser 

um símbolo dessa dama

Ao lado, taça de cristal “Baccarat“;  
na página anterior, Dona Lucilia  

em maio de 1941
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tubro, a soma das pessoas que se consagraram a Jesus pelas 
mãos de Maria, através do curso oferecido gratuitamente pela 
Plataforma de Formação Católica Reconquista, dos Arautos do 
Evangelho, ultrapassou o número de um milhão!

No Brasil e em Portugal o curso foi ministrado pelo  
Pe. Ricardo José Basso, EP, e as cerimônias presenciais ocor-
reram nas cidades de Braga, no país luso; Caieiras, Cotia, São 
Carlos e Ubatuba, em São Paulo; Rio de Janeiro, Campos dos 
Goytacazes, Itaperuna e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro; 
Maringá, Piraquara e Ponta Grossa, no Paraná; Belo Hori-
zonte, Juiz de Fora e Montes Claros, em Minas Gerais; Belém 

Maringá (PR)Maringá (PR)

Caieiras (SP)Caieiras (SP)

TeresinaTeresinaNova Friburgo (RJ)Nova Friburgo (RJ)

Rio de JaneiroRio de Janeiro

Ubatuba (SP)Ubatuba (SP)

GuatemalaGuatemala

Joinville (SC)Joinville (SC)
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e Castanhal, no Pará; Brasília, Manaus, Teresina, Camocim 
(CE), Moreno (PE), Lauro de Freitas (BA), Cariacica (ES), 
Cuiabá, Campo Grande e Joinville (SC).

Para os países de língua castelhana, as aulas foram dadas 
pelo Pe. Manuel Rodríguez Sancho, EP. Houve cerimônias 
presenciais na Espanha, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana, México, Equador, Peru, Paraguai, 
Uruguai, Argentina e em cinco cidades da Colômbia: Bogo-
tá, Medellín, Tocancipá, Bucaramanga e El Retiro.

Iniciou-se também, no dia 27 de setembro, o curso de 
consagração em língua inglesa, ministrado pelo Pe.  Michael 
Carlson, EP.

ArgentinaArgentina PortugalPortugal

MéxicoMéxico ParaguaiParaguai

EquadorEquador

UruguaiUruguai

El SalvadorEl Salvador

Tocancipá (Colômbia)Tocancipá (Colômbia)
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Moçambique – Por ocasião da memória litúrgica de São Francisco de Assis, padroeiro da província da 
Zambézia, realizam-se multitudinárias celebrações religiosas no país. Uma delas ocorreu no dia 9 de outubro,  
na  Quase-Paróquia São José de Matola-Gare, Diocese de Maputo.
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Bahia e Rio de Janeiro – No dia 17 de setembro os Arautos do Evangelho de Lauro de Freitas receberam  
o Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, para uma Celebração Eucarística  
(fotos 1 e 2). E no dia 27 do mesmo mês, o Cardeal Orani João Tempesta, OCist, Arcebispo do Rio de Janeiro, 
visitou a casa dos Arautos na capital fluminense, onde também celebrou a Santa Missa (foto 3).
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Colômbia – Quase duas mil pessoas participaram da Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima  
por ocasião do aniversário de sua última aparição na Cova da Iria. A cerimônia foi realizada no dia 13 de outubro,  
na Catedral Primaz da Colômbia, em Bogotá.
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o dia 3 de outubro foi inaugurado o Oratório Nossa 
Senhora da Reconquista, em Medellín, Colômbia. 

Dom Fidel León Cadavid Marín, Bispo de Sonsón-Rione-
gro, presidiu a Missa de dedicação do altar, concelebrada 
por sacerdotes do clero local e dos Arautos do Evangelho.

Nas fotos abaixo, podem-se ver alguns aspectos da ce-
rimônia, como a bênção da água, a iluminação do altar, 
a procissão das oferendas e o momento da Consagração. 
O coro dos Arautos do Evangelho da Colômbia animou a 
celebração.
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Encontrada a sepultura 
de São Nicolau 

Uma equipe de arqueólogos en-
controu na costa sul da Turquia o tú-
mulo de São Nicolau de Bari, Bispo 
do século IV que pela caridade ma-
nifestada no exercício de seu minis-
tério tornou-se conhecido em todo o 
mundo como aquele que presenteia as 
crianças na Noite de Natal. 

Embora se soubesse que o santo 
Bispo havia sido enterrado na igreja 
posteriormente a ele dedicada na ci-
dade de Demre, na província turca de 
Antalya, ignorava-se o local exato de 
sua sepultura originária, uma vez que 
grande parte de seus restos mortais 
foi roubada no século XI e sobre o 
templo primitivo, submerso em uma 
subida do Mar Mediterrâneo, tinha se 
construído uma nova igreja. 

Agora os investigadores descobri-
ram vestígios do primeiro edifício e 
o próprio solo sobre o qual caminhou 
São Nicolau.

como Patrimônio Cultural Imaterial 
da Humanidade, a procissão do Cí-
rio de Nossa Senhora de Nazaré não 
era realizada há dois anos por causa 
da Covid-19. Retomada neste ano, ela 
reuniu no dia 9 de outubro mais de 
2,5 milhões de peregrinos, segundo 
dados publicados pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Pará. 

A procissão partiu da catedral de 
Belém, após a Missa presidida por 
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebis-
po Metropolitano. Durante cinco horas 
os devotos percorreram cerca de 3,6 
quilômetros até chegar à Basílica San-
tuário de Nossa Senhora de Nazaré, er-
guida no local onde a imagem dessa in-
vocação foi encontrada no ano de 1700.

Recriado o Corpo de Cristo 
a partir do Santo Sudário

No dia 13 de outubro foi inaugu-
rada na catedral de Salamanca, Es-
panha, a exposição O Homem miste-
rioso, que apresenta a história e dados 
impressionantes do Sudário de Turim, 
bem como peças que recriam ins-
trumentos utilizados na Paixão e até 
ambientes a ela relacionados, como o 
Santo Sepulcro. 

A peça principal da mostra é uma 
imagem de Nosso Senhor Jesus Cris-
to feita a partir de estudos sobre a 
Síndone. Trata-se de uma represen-
tação do Corpo Sagrado de Jesus no 
momento em que Ele foi sepultado, 
no qual se podem ver alguns sinais da 
Paixão, como as duzentas e cinquen-
tas feridas provocadas pela flagela-
ção, um ombro deslocado, uma perna 
contraída pela ruptura do tendão, as 
marcas dos pregos nos pés e nos pu-
nhos, a abertura no costado feita pela 
lança de Longinos, e a parte posterior 
da cabeça perfurada pela coroa de 
espinhos.

Paraquedistas franceses 
homenageiam São Miguel

No dia 15 de outubro dezenas de 
paraquedistas franceses, entre eles 
ex-combatentes de guerra, realizaram 

uma marcha em defesa de São Mi-
guel na cidade de Sables-d’Olonnes, 
no oeste da França. Os militares se 
dirigiram até a praça dedicada ao 
Arcanjo e, em frente à imagem que 
ali se encontra, prestaram-lhe uma 
homenagem e entoaram a oração do 
paraquedista, demonstrando por um 
protesto pacífico seu repúdio à deci-
são judicial que determinou a retirada 
da imagem do local. 

Em novembro de 2021, a anticle-
rical Associação Livre Pensamento 
solicitou essa medida sob a alegação 
de que a permanência da imagem de 
São Miguel em lugar público fere a 
laicidade do estado. O prefeito mu-
nicipal, Yannick Moreau, e grande 
parte da população se opõem à de-
cisão argumentando, entre outras 
razões, que a imagem é patrimônio 
histórico e cultural da cidade.

Mais de dois milhões de fiéis 
participam do Círio de Nazaré

Considerada uma das maiores fes-
tas religiosas do Brasil e do mundo, e 
declarada pela UNESCO desde 2014 

Sete milhões de flores 
à Virgem do Pilar

No dia 12 de outubro, milhares de 
devotos de Nossa Senhora do Pilar se 
reuniram na praça em frente à basíli-
ca a Ela dedicada em Saragoça, Es-
panha, para a tradicional oferenda de 
flores a Maria Santíssima. Neste ano, 
a imagem foi adornada com mais de 
sete milhões de flores, entre as quais 
as lançadas pela Força Aérea Espa-
nhola, que sobrevoou o local. 

A devoção a Nossa Senhora do 
Pilar remonta ao ano 40, quando São 
Tiago Maior pregava o Evangelho em 
terras espanholas. Vinda em carne 
mortal desde Jerusalém, a Santíssima 
Virgem apareceu ao Apóstolo sobre 
uma coluna de pedra, a mesma que 
até hoje se encontra no santuário, e lhe 
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 pediu que construísse uma igreja no 
local, prometendo que permaneceria 
ali até o fim dos tempos para interce-
der por aqueles que a Ela recorressem. 

Crianças de todo o mundo 
unem-se para rezar o Rosário

Oitocentas e quarenta mil crian-
ças, de cento e quarenta países, se ins-
creveram para a 17ª edição da campa-
nha Um milhão de crianças rezando 
o Rosário, promovida pela fundação 
pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre.

As crianças uniram-se em oração 
no dia 18 de outubro e os países com 
maior participação foram: Polônia – 
com 30% das inscrições –, Eslováquia, 
Filipinas, Austrália e Índia. Mas a ini-
ciativa contou também com o apoio de 
crianças procedentes de nações como 
Arábia Saudita, Catar, Azerbaijão, 
Laos e Myanmar, onde os cristãos são 
minoria ou sofrem perseguição.

Perseguição ao clero no México

Ao menos setenta sacerdotes, se-
gundo números oficiais, foram assas-
sinados no México desde 1990. Em 
muitos casos, se encontraram os cor-
pos degolados, mutilados e com sinais 
de tortura ou mensagens satânicas. No 
mesmo período, houve também um 
aumento do número de profanações 
a igrejas e ao Santíssimo Sacramen-
to. Conforme denuncia o clero local, 
integrantes do crime organizado têm 

perpetrado tais atos a fim de serem 
promovidos na sua estrutura interna. 

Essa crescente perseguição con-
verteu o México em um dos países 
mais perigosos do mundo para os 
sacerdotes. 

o Banco Central do país, lançou 
moedas comemorativas pelos qui-
nhentos anos da chegada do Cristia-
nismo naquelas terras. Em um dos 
lados da moeda está representada a 
primeira Missa de Páscoa celebra-
da na Ilha de Limasawa, e no outro 
se encontra o logotipo oficial da 
efeméride. 

A Fé Católica se introduziu nas 
Filipinas em 1521, com a expedição 
do navegador português Fernão de 
Magalhães. Décadas depois, com a 
chegada dos espanhóis, o Catolicis-
mo se tornou a religião predominante 
no país. 

Ódio contra os católicos 
aumenta em 260% no Canadá

Segundo a agência de estatísticas 
do governo canadense, em apenas 
um ano as manifestações de ódio 
contra a Igreja Católica no país au-
mentaram em 260%. O estudo com-
parou os anos de 2020 e 2021, con-
tabilizando o número de incêndios 
totais ou parciais de igrejas, orató-
rios e capelas, atos de vandalismo, 
profanações e ameaças contra cléri-
gos e fiéis. 

O aumento de atos anticatólicos 
deu-se, sobretudo, após a divulgação 
tendenciosa e deformada da desco-
berta de túmulos em pensionatos 
que eram administrados pela Igreja 
Católica no Canadá.

Adoração Perpétua pelas 
vocações na Inglaterra

A Igreja de São José, localizada na 
cidade de Stockport, Inglaterra, foi ele-
vada a Santuário Eucarístico de Ado-
ração Perpétua no dia 22 de outubro, 
com o objetivo específico de rezar por 
novas vocações sacerdotais e pela san-
tificação dos clérigos. 

A Missa de inauguração do santu-
ário foi presidida por Dom Mark Da-
vies, Bispo de Shrewsbury, que du-
rante a homilia ressaltou a importân-
cia de os sacerdotes terem como pon-
to central de suas vidas a Eucaristia. 

Quinhentos anos de 
Cristianismo nas Filipinas

A Conferência Episcopal Cató-
lica das Filipinas, em parceria com 
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õ Renata Souza dos Santos

Uma boa Mãe… e uma maçã!
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História para crianças... ou adultos cHeios de fé?

Os dois rapazes contavam com luxo de detalhes toda a história 
do pomar. Em dado momento, o Menino estendeu suas 
mãozinhas: Ele queria pegar uma maçã!

açã! Maçã! Olha a 
maçã! De todos os 
tamanhos; grande, 
média e pequenina! 

Dulcíssima e saborosa! Olha a maçã! 
Maçã!” – eram os brados de Lucas.

Pobre coitado! Ele dizia “olha a 
maçã”, mas ele mesmo não as enxerga-
va, pois era cego de nascença. Outrora 
seus irmãos o haviam ajudado naquele 
humilde ofício, visto que o pomar fazia 
parte da herança paterna. Cada qual, 
porém, seguiu um rumo diferente na 
vida e, por fim, auxiliavam-no agora 
sua esposa e os dois filhos.

O trabalho não rendia muito, é 
verdade, mas conquistava o necessá-
rio para a família viver. Seus filhos, 
Osias e Urineb, eram ainda mocinhos 
e colaboravam de bom grado. Fua, a 
matrona, que admirava as virtudes 
morais do marido, esmerava-se tanto 
quanto podia na educação dos meni-
nos e nas despesas da casa.

Era, enfim, uma existência bem 
modesta, mas enraizada na fé no 
Senhor Deus de Israel e na ardorosa 
esperança na vinda do Messias.

*     *     *
Outra família: um pai, uma Mãe 

e uma Criancinha. Fugiam de sua 
terra natal rumo ao Egito. Traves-
sia longa e árdua…

O caminho, em sua quase totali-
dade, era desértico. Naquele dia fa-
zia um calor insuportável! Mas isso 

não era o pior: as parcas reservas de 
alimentos já haviam se esgotado, e a 
água restante estava quente e coberta 
de poeira.

José ia adiante, conduzindo o bur-
rico, sobre o qual estava sentada Ma-
ria com o Bebê ao colo. Por mais carí-
cias que pudesse Lhe dispensar, mais 
cedo ou mais tarde o Menino sentiria 
sede… E foi o que se deu. À medida 
que o tempo passava tanto mais fica-
va vermelhinha a fronte de Jesus. Até 
que, em dado momento, Ele Se pôs a 
chorar.

— Maria, peço-Te perdão! Vê em 
que situação nos encontramos… e 
por incapacidade minha! – lamentou 
José.

— Meu esposo, não te entristeças. 
Se tal desventura nos ocorre, é por 
disposição divina. Confiemos e Ele 
nos ajudará!

Mas os gemidos da Criança con-
tinuavam a martirizar o coração do 
casal. Eles seguiram em frente, en-
quanto rezavam ao Pai Eterno.

Dali a pouco a geografia do local 
começou a mudar: o verde reapareceu, 
as flores surgiram e, em especial, pô-
de-se encontrar água para beber. Sua 

fé não saiu decepcionada, pois 
Deus os tirara da aflição! Mas 
ainda tinham um bom trajeto a 

percorrer…
Ao entardecer, disse José:
— Minha Esposa, estamos 

próximos a um lugarejo. Julgas 
conveniente pedirmos hospe-
dagem a alguém?

Quando a pergunta chegou 
aos ouvidos de Maria, seu Coração 
teve um bom pressentimento. Ela 
somente respondeu que sim.

José entrou na aldeia e percebeu 
que devia seguir as orientações de 
sua Santíssima Esposa. O que ele 
fazia? Parava diante de uma casa 
e fitava Maria. Ela, com discrição, 
indicava com o olhar que não seria 
bom pedir alojamento ali.

“Minha Esposa, estamos próximos a um 
lugarejo. Julgas conveniente pedirmos 

hospedagem a alguém?”
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Após seis tentativas, 
Ela anuiu à consulta. 
Os últimos raios do sol 
despediam-se lentamen-
te do céu.

“Toc, toc, toc!”, bateu 
José à porta.

— Pois não? Em que 
posso ajudar? – respon-
deu a dona do lar.

— Com licença, se-
nhora, peço perdão por 
incomodar. Haveria pos-
sibilidade de passarmos a 
noite em tua casa? Esta-
mos em viagem, de Israel 
para o Egito.

Aquela senhora era 
Fua, personagem que já conhecemos. 
No começo ela hesitou, não por faltar 
boa vontade, mas pelas difíceis con-
dições em que viviam: não tinha leito 
a oferecer, nem haveria comida sufi-
ciente. Antes, contudo, de dar a infe-
liz explicação, deitou as vistas sobre 
o Menino… e ficou enternecida! Só 
por causa de Jesus é que ela mudou 
de ideia.

— Ó casal bem-aventurado! Que 
Filho lindo tendes! Carecemos de 
muitas coisas, mas darei um jeito de 
vos hospedar. Entrai, por favor! A casa 
é vossa. Vou chamar meu marido.

— Que o Senhor te recompense, 
minha senhora! – agradeceu Maria, 
esboçando um sincero sorriso.

Logo acorreram Lucas, Osias e Uri-
neb. Todos simpatizaram com a Sagra-
da Família e a receberam contentes.

O pai deu as ordens: “Filhos, vós 
dormireis comigo e vossa mãe, a fim 
de que José e Maria tenham um am-
biente só para eles”. Os seis jantaram 
uma deliciosa sopa feita por Fua, 
auxiliada por Maria. E dormiram 
agradavelmente.

Na manhã seguinte, Lucas e Fua 
não queriam de modo algum desfa-
zer-se de tão abençoado convívio. A 
rogos deles, Maria pediu a José para 
passarem mais um dia ali. E José, evi-
dentemente, concordou.

Os dois rapazinhos quiseram mos-
trar o pomar e as belas maçãs do cul-
tivo familiar. Enquanto São José con-
versava com os pais, Nossa Senhora, 
carregando o Divino Infante, seguiu 
os meninos. Osias e Urineb conta-
vam com luxo de detalhes a história 
do terreno e como as frutas eram 
vendidas.

Em meio à conversa, o Menino 
 Jesus estendeu as mãozinhas: Ele que-
ria pegar uma maçã. A Santíssima Vir-
gem disse então aos meninos:

— Tendes uma faca para empres-
tar?

— Claro! – e ambos saíram cor-
rendo para buscar.

Maria cortou a fruta pela me-
tade, raspou um pouco da polpa e 
a deu a seu Filho, que Se deliciou 
com ela! Nesse instante, ouviu-se 
um grito:

— Viva o Senhor! Viva o Se-
nhor! Fua querida, estou vendo! 
Bendito seja Deus! Hosana nas 
alturas!

Todos se reuniram em volta 
de Lucas, o qual chorava de eu-
foria. Perguntavam-se a causa 
do milagre, sem saber o que pen-
sar. José e Maria permaneciam 
calados e sorrindo, enquanto o 
Menino saboreava a maçã…

Urineb disse então:

— Mãe, não sei se 
tem alguma relação, mas 
na hora em que Jesus 
provou a maçã, papai co-
meçou a exclamar.

Lucas, emocionado, 
ajoelhou-se diante da 
Criança, que estava nos 
braços de sua Mãe. Re-
cebendo uma inspiração 
especial de Deus, procla-
mou com todas as forças 
da alma:

— Ó Altíssimo Se-
nhor, porventura eu me 
encontro diante do vos-
so Messias? O Esperado 
das Nações visita minha 

família? Minha vista corporal hoje se 
inaugura, e logo Vós me dais a graça 
de contemplá-Lo?!

Com essas e outras palavras, o mi-
raculado louvava o Rei do universo. 
Ele adquirira a visão material, mas 
sua fé lhe fazia enxergar mais longe 
e crer que aquele Menino era o Cristo 
prometido.

Vendo a gratidão infinda do antigo 
cego, o Menino Jesus apontou para 
sua Mãe. Com isso Ele quis deixar cla-
ro que o prodígio acontecera graças à 
discreta intercessão de  Nossa Senho-
ra, a tesoureira dos dons do Céu, em 
cujos lábios nunca entrou a “maçã” de 
Adão. ²

Os dois rapazinhos quiseram mostrar o pomar e  
as belas maçãs do cultivo familiar

Lucas adquirira a visão corporal, mas  
sua fé lhe fazia enxergar mais longe e 
crer que aquele Menino era o Messias
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Os santOs de cada dia  ________________________  dezembrO
10. Bem-Aventurada Virgem Ma-

ria de Loreto.
São Lucas de Isola, Bispo 

(†1114). Dedicou-se infatigavel-
mente aos pobres da sua Diocese 
de Isola di Capo Rizzuto, Itália, e 
à formação dos monges. 

11. III Domingo do Advento (Do-
mingo Gaudete).

São Dâmaso I, Papa (†384 
Roma). 

Beata Maria do Pilar Villa-
longa Villalba, virgem e mártir 
(†1936). Leiga de intensa vida es-
piritual, foi presa e fuzilada duran-
te a perseguição religiosa nas re-
dondezas de Valência, Espanha.

12. Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira da América Latina.

Beato Tiago Capocci, Bispo 
(†1308). Religioso agostiniano de-
signado Arcebispo de Benevento 
e depois de Nápoles, Itália. Desta-
cou-se pela sabedoria, prudência e 
conhecimentos teológicos.

13. Santa Luzia, virgem e mártir 
(†c. 304/305 Siracusa - Itália).

Beata Maria Madalena da 
Paixão, virgem (†1921). Fundado-
ra da Congregação das Irmãs Com-
passionistas Servas de Maria, em 
Castellammare di Stabia, Itália.

14. São João da Cruz, presbítero e 
Doutor da Igreja (†1591 Úbeda 
- Espanha).

Santos Herão, Arsênio, Isi-
doro e Dióscoro, mártires 
(†250). Condenados à morte em 
Alexandria, no Egito, durante a 
perseguição de Décio. Quando o 
juiz viu os três primeiros supor-
tarem diversos suplícios com a 
mesma constância na fé, mandou 
lançá-los à fogueira; São Diósco-
ro, de apenas doze anos de idade, 
morreu após ser submetido a nu-
merosas flagelações.

reira militar e tornou-se oblato 
beneditino no Mosteiro de Santa 
Júlia, em Bréscia, Itália.

7. Santo Ambrósio, Bispo e Doutor 
da Igreja (†397 Milão - Itália).

Santa Fara, abadessa (†657). 
Irmã de São Faron, Bispo de 
Meaux, e de São Cagnoaldo, mon-
ge em Luxeuil. Fundou o mosteiro 
beneditino de Faremoutiers, do qual 
foi abadessa durante quarenta anos.

8. Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora.

São Patápio, eremita (†séc. V/
VI). Após viver vários anos como 
eremita nas cercanias de Tebas, 
transferiu-se para Constantino-
pla, onde continuou sua vida de 
austeridade.

9. São João Diego Cuauhtlatoatzin 
(†1548 Cidade do México).

Santa Leucádia, virgem e 
mártir (†c. 304). Por recusar-se a 
renegar a Fé, foi supliciada e em 
seguida encerrada numa masmor-
ra até morrer. 

1. Santa Florência, virgem 
(†séc. IV). Convertida por Santo 
Hilário durante seu exílio na Ásia 
Menor, acompanhou-o em seu 
regresso à França e viveu como 
eremita em Comblé.

Beata Maria Clara do Meni-
no Jesus, virgem (†1899). Fun-
dou em Lisboa a Congregação 
das Irmãs Hospitaleiras da Ima-
culada Conceição.

2. São Silvério, Papa e mártir (†537). 
Por não querer restabelecer o Bis-
po herético Antimo na sede de 
Constantinopla, foi enviado pela 
Imperatriz Teodora para a Ilha de 
Palmarola, Itália, onde veio a fale-
cer pela fome e maus-tratos.

3. São Francisco Xavier, presbítero 
(†1552 Sanchoão - China).

Beato João Nepomuceno de 
Tschiderer, Bispo (†1860). Pre-
lado de Trento, Itália, que em 
tempos difíceis ofereceu um ad-
mirável testemunho de amor aos 
fiéis a ele confiados.

4. II Domingo do Advento.
São João Damasceno, presbí-

tero e Doutor da Igreja (†c. 749 
Mar Saba - Israel).

São João Calabria, presbí-
tero (†1954). Fundou em Vero-
na, Itália, a Congregação dos Po-
bres Servos e das Pobres Servas 
da Divina Providência.

5. São Sabas, abade (†532). Nasci-
do na Capadócia, atual Turquia, 
instituiu na Judeia um novo esti-
lo de vida eremítica em mosteiros 
chamados lauras.

6. São Nicolau, Bispo (†séc. IV 
Mira - Turquia).

Santo Obício, religioso 
(†1204). Após ter uma visão do 
inferno que o convenceu da vai-
dade do mundo, abandonou a car-
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São Nicolau - Igreja do Santo Cristo, 
Ciudadela de Menorca (Espanha)
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Os santOs de cada dia  ________________________  dezembrO
Beatas Inês Phila, Lúcia 

Khambang e companheiras, 
mártires (†1940). Por se recusa-
rem a negar a Fé Católica, foram 
fuziladas no cemitério de Song-
-Khon, Tailândia.

27. São João, Apóstolo e 
Evangelista.

São Teodoro, presbítero e 
mártir (†c. 841). Monge da Laura 
de São Sabas, na Palestina, pre-
so e torturado em Constantino-
pla pelos iconoclastas. Morreu no 
cárcere em Apameia da Bitínia, 
na atual Turquia.

28. Santos Inocentes, mártires.
Beata Matias Nazzare-

ni, abadessa (†c. 1326). Per-
tencente a uma família nobre 
de Matélica, Itália, aos dezoi-
to anos fugiu de casa e ingres-
sou no Convento de Santa Ma-
ria Madalena.

29. São Tomás Becket, Bis-
po e mártir (†1170 Cantuária 
- Inglaterra).

São Davi, rei e profeta. Fi-
lho de Jessé de Belém, foi esco-
lhido por Deus para reinar so-
bre Israel. De sua estirpe nasceu 
o Salvador.

30. Sagrada Família de Jesus, Ma-
ria e José.

São Lourenço de Frazzanò, 
monge (†c. 1162). Levou vida 
monástica segundo a observância 
dos padres orientais em Frazzanò, 
na Sicília.

31. São Silvestre I, Papa (†335 
Roma).

Santa Melânia, a Jovem, re-
ligiosa (†440). Filha de ilustre fa-
mília romana, de comum acor-
do com seu esposo abraçou a vida 
religiosa. Empregou sua fortuna 
em obras de caridade.

origem italiana, faleceu nos Esta-
dos Unidos, país onde se dedicou 
com exímia caridade ao cuidado 
dos imigrantes.

23. São João Câncio, presbítero 
(†1473 Cracóvia - Polônia).

São Sérvulo, o Paralítico 
(†c. 590). Paralítico desde a in-
fância, pedia esmolas no pórtico 
de uma igreja de Roma e compar-
tilhava com outros pobres o que 
recolhia.

24. Santa Tarsila, virgem (†a. 593). 
Tia de São Gregório Magno, o 
qual elogiou sua exemplar vida de 
oração, recolhimento e penitência.

25. Natal de Nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Santa Anastácia, mártir 
(†c. 304). Sofreu o martírio du-
rante a perseguição de Diocle-
ciano, em Sirmio da Panônia, na 
atual Sérvia. Seu nome é mencio-
nado no Cânon Romano.

26. Santo Estêvão, diácono e 
protomártir. 

15. Beata Maria Vitória de Forna-
ri Strata, religiosa (†1617). Fun-
dou em Gênova, Itália, a Ordem 
da Santíssima Anunciação.

16. Beato Sebastião Magi, pres-
bítero (†1496). Religioso domi-
nicano, pregou o Evangelho na 
região de Gênova, Itália, e ze-
lou pela observância regular nos 
conventos.

17. Santa Bega, abadessa (†693). 
Nobre viúva de origem france-
sa, fundou em Andenne, Bélgica, 
o Mosteiro da Bem-Aventurada 
Virgem Maria.

18. IV Domingo do Advento.
São Flanânio, Bispo 

(†séc. VII). Jovem de família real, 
abraçou a vida religiosa e foi elei-
to Bispo de Killaloe, Irlanda. 

19. Beato Guilherme de Fenoglio, 
religioso (†c. 1200). Um dos pri-
meiros monges da Cartuxa de Ca-
sotto, Itália, onde viveu como ir-
mão leigo.

20. São Zeferino, Papa (†217/218). 
Governou a Igreja durante dezoi-
to anos, tendo por auxiliar o diá-
cono São Calisto. Seu pontifica-
do foi marcado pela luta contra as 
heresias trinitárias.

21. São Pedro Canísio, presbítero e 
Doutor da Igreja (†1597 Fribur-
go - Suíça).

Beato Pedro Friedhofen, re-
ligioso (†1860). Trabalhador ma-
nual de Koblenz, Alemanha, de-
dicou-se ao serviço dos doentes e 
posteriormente fundou a Congre-
gação dos Irmãos da Misericórdia 
de Maria Auxiliadora.

22. Santa Francisca Xavier Ca-
brini, virgem (†1917). Fundado-
ra do Instituto das Missionárias 
do Sagrado Coração de Jesus. De 
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Santa Anastácia
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Inocente preparativo  
para o Natal

À
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A combinação de todos os detalhes, até os menores, que 
constituem o ambiente natalino rende, a seu modo, uma 
homenagem àquela bendita noite que viu nascer o Redentor 
esperado, na Gruta de Belém.

medida que se aproximam 
as comemorações natalinas, 
nota-se no olhar de algumas 
pessoas com as quais cruza-

mos fortuitamente, uma nostalgia, uma 
sede espiritual, um desejo – às vezes 
subconsciente – de reencontrar o ver-
dadeiro sentido do Natal.

Com efeito, em nossos dias essa 
festividade se apresenta sob um in-
vólucro de correrias, despesas, co-
mércio e fruição, que impede suas 
alegrias autênticas e inocentes de se 
manifestarem. Em vez de os cora-
ções se converterem ao Deus Altíssi-
mo que veio até nós, assumindo a po-
bre natureza mortal para nos salvar, 
o mundo dirige sua atenção para um 
ídolo: Mamon, o deus do dinheiro. 
Os costumes com que cada povo re-
vive o nascimento de Cristo tornam-
-se cada vez mais massificados por 
essa idolatria universal, voltada para 
tudo quanto há de perecível e olvida-
da dos valores eternos.

Bem diversas são as riquezas nas-
cidas de uma sociedade dócil às luzes 
de Deus! Nesse sentido, destacam-se 
as tradições natalinas da Alemanha. 
Considerada comumente como uma 
nação filosófica e militar, no tempo 

de Natal, entretanto, ela se orna de 
uma delicadeza de alma capaz de 
interpretar “o sentimento de ternura 
que deveria despertar em alguém que 
visse no presépio uma Criança frágil, 
com todas as debilidades físicas da 
infância, chorando e com frio, mas 
que fosse o próprio Deus”.1 

Esse equilíbrio perfeito entre com-
batividade e meiguice só desabrocha 
em plenitude na alma realmente ca-
tólica, que sabe admirar o sublime 
e o maravilhoso existentes além do 
mundo concreto e que, por este moti-
vo, procura representar nas realidades 
materiais aspectos da beleza que não 
existe nesta terra, mas que ela deseja 
porque foi criada para o Céu. 

Ora, no nascimento do Salvador 
não só algo das moradas eternas pas-
sou a habitar entre nós, mas o próprio 
Criador do Paraíso veio conviver 
conosco. A humanidade atravessou 
milênios de espera e de preparação 
para tal fato e, através dos séculos, a 
Santa Igreja revive essa jubilosa es-
perança por meio do tempo litúrgico 
do Advento.

Na esfera temporal, uma tradição 
alemã, aprimorada com o passar das 
décadas, exprime de forma muito 

cândida essa expectativa: a confec-
ção de um calendário com os dias que 
antecedem o Natal. Na sua versão 
mais elaborada, ele apresenta uma 
série de janelinhas que devem ser 
abertas a cada dia, as quais ocultam 
um símbolo religioso ou uma alego-
ria natalina. 

Em algumas cidades, a compo-
sição é transposta para a fachada de 
prédios públicos significativos, des-
pertando a atenção dos transeuntes 
ao longo daquelas semanas. Desse 
modo os fiéis se preparam inocen-
temente para o Natal, pondo-se na 
perspectiva do acontecimento que 
reviveremos na noite de 24 para 25 
de dezembro, e as crianças, sobretu-
do, temperam sua pueril ansiedade 
pela chegada do grande dia. 

As ilustrações escondidas atrás 
de cada janelinha em geral se as-
semelham às imagens contidas nas 
músicas germânicas próprias à Noi-
te Santa: “[Uma] cidadezinha na 
neve, os tetos, em forma de cone, 
branquinhos, as casinhas marrons, 
tudo parecendo feito de pão de mel 
para se comer. E uma igrejinha 
como que feita de marzipã, […] o 
caminho que conduz para a igreja, 
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um pouco em zigue-zague […]; o 
sininho que toca em certa hora e as 
famílias que aparecem todas agasa-
lhadas – cada indivíduo parecendo 
uma bolota de lã –, criancinhas que 
vêm em fila, carregando lanternas 
[…]. A neve, sem fazer barulho, cai 
em flocos ligeiros. Um imenso si-
lêncio, recolhido, de uma noite sa-
grada, na qual todo o mundo pensa 
no silêncio que cercava a gruta e a 
manjedoura”.2

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Confe-
rência. São Paulo, 3/1/1989.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Stille 
Nacht. In: Dr. Plinio. São Paulo. Ano XIII. 
N.153 (dez., 2010); p.33.

Neste Advento, façamos o pro-
pósito de montar também nós um 
calendário semelhante. Contudo, 
não será necessário que o tenha-
mos – impresso ou confeccionado 
cuidadosamente em casa – em nos-
sas mãos; convém, sobretudo, que 
o portemos no coração: a cada dia, 
procuremos desligar-nos de nosso 
egoísmo e das coisas passageiras 
desta terra, e abramos, isto sim, um 
novo espaço em nosso interior para 

que a Santíssima Virgem ali depo-
site algo maravilhoso que nos apro-
xime do Paraíso, fazendo sorrir ao 
Menino Jesus que em breve nascerá 
misticamente. ²

Prédio da prefeitura de 
Gengenbach (Alemanha), 
decorado como os calendários

Exemplares de calendários do Advento
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Amigo do Coração Amigo do Coração 
de Jesus, Custódio de Jesus, Custódio 

da Virgemda Virgem

SS ão João Evangelista era uma al-ão João Evangelista era uma al-
ma eminentemente virgem, che-ma eminentemente virgem, che-

gada de modo extremo a Nosso Senhor, gada de modo extremo a Nosso Senhor, 
devotíssima do seu Coração Sagrado.devotíssima do seu Coração Sagrado.

MMais que Apóstolo, foi verdadei-ais que Apóstolo, foi verdadei-
ro amigo do Homem-Deus. Por is-ro amigo do Homem-Deus. Por is-
so Nosso Senhor, antes de expirar so Nosso Senhor, antes de expirar 
no Madeiro, deixou ao seu discípu-no Madeiro, deixou ao seu discípu-
lo predileto um tesouro inapreciável: lo predileto um tesouro inapreciável: 
Maria Santíssima.Maria Santíssima.

Receber Nossa Senhora é receber Receber Nossa Senhora é receber 
tudo o que Deus, depois de dar-Se a tudo o que Deus, depois de dar-Se a 
Si mesmo, pode conceder ao homem. Si mesmo, pode conceder ao homem. 
Maria Virgem foi dada pelo virginal Maria Virgem foi dada pelo virginal 
Filho ao virginal amigo que era São Filho ao virginal amigo que era São 
João. Nessa entrega vemos uma ma-João. Nessa entrega vemos uma ma-
nifestação extraordinária do amor nifestação extraordinária do amor 
de Deus às almas virgens. E vemos, de Deus às almas virgens. E vemos, 
também, um dos rutilantes traços da também, um dos rutilantes traços da 
grandeza do Apóstolo Evangelista.grandeza do Apóstolo Evangelista.

Plinio Corrêa de OliveiraPlinio Corrêa de Oliveira

São João Evangelista - São João Evangelista - 
Catedral de Notre-Dame, ParisCatedral de Notre-Dame, Paris

Th
es

up
er

m
at

 (
C

C
 b

y-
sa

 3
.0

)


	_Hlk96752585
	_Hlk96752701
	_Hlk98863818

