


"Ganhei de meu professor a revista ''0 Desbravador " cle nraio/junho, gostei 
muito e queria pedir humildemente que me enviassenr outrm em ininha 
residzncia. E que Deus vos abengoe pelo trabalho que esldo fazendo. " 

UA YCON FARIA DE BARROS 
Sf0 PA ULO - SP 

"Quero comunicar que mudei de enderego. 0 novo t ... " 

"Recebi sua amhe1 carta, gostei muito do "0 Desbravador". Se precisar 
mim, eu e meus pais estaremos sempre ao seu lado. " 

L UCLA NA R. S. P. DO NASCIMENTO 
a0 PA ULO - SP 

"Ganhei de um amigo um exemplar de "0 Desbravador': li e gostei, pois 
conttm assuntos muito interessantes sobre vrin'os santos, esclareci varias 
chhridas que eu tinha. 
Fiquei interessada e gostaria de recebblo em minha residgncia "0 
Desbravador ". 
Que Deus abengoe todos da editora e todos os assinantes. " 

AU4 NDA MELLO 
a0 PAULO - SP 

"Envio-lhe um pequeno donativo, insignijicante diante dos benejcios qzre 
recebo com a leitura do "Desbravador ': " 

DR. JOSE L UIZ CAMPINHO PEREIRA 
RIO DE JANEIRO - RJ 

"Aprecio enormemente sua publicagtio, mas sdo tantas as que recebo e tantos 
os pedidos de auxilio por necessidades prementes neste nosso Brasil que so 
posso lhe enviar a soma anexa. " 

MARL4 DA GRACA C. PIEROTTI 
RIO DE JANEIRO - RJ 
"Venho por meio desta, parabeniza-10s pelo grande e maravilhosos trabalho 
realizado no informativo "0 Desbravador". Eu 11 alguns exempiares que 
pertencem a terceiros e gostei muito do mod0 como os temas sdo abordados, 
tudo dentro de uma visa0 Catdlica. 
Sem mais rodeios, gostaria de receber tambtm os informativos que sdo de suma 
importdncia para muitos catdlicos. Logo que possivel enviarei tanibdm minha 
ajuda jnanceira. Envio-lhes um grande abrago e peg0 a Deus que abengoe 
todo esse trabalho tlio bem realizado. 
Estarei esperando ansiosa pela resposta. " 
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0 ano de 2000 marca os 500 aizos do 
descobrimento do Brasil, marca tambkm os 500 
anos de rlossa Patrza como nap70 catolica. 

Na verdade, apesar dos opositores, apesar 
dos caluiziadores, a Historia desses quiizhentos 
anos e permeah, de unt lado, pela salutar 
r r  .~7rr&izcia da Santa Igreja e, por outro, pelas 
tetrt: itivas de impedir essa santa influincia, 
como foi o caso no passado do Marqub de 
Pombal e, enz i~ossos dias, da a@o deleteria das 

,- seitas e pela decadiizcia moral generalizacia. 

Mus, como dissemos, us nossas ruizes 
herdadas de Portugal siio Cat6licas e, como ja 
vimos em nossos mimeros 237/238, a missao de 
Portugal, desde os primordios, foi espalhar a 
Cruz pelo mundo. Isso eles jizeram coizosco e 
niio ha dinheiro que pague tal bbn~iio. 

0 Brasil, por seu lado logo ao ser 
descoberto, foi chamado de Terra de Smlta 
Crztz. 0 primeiro ato foi a Smtta Missa 
celebrada por j?ei Heiiriq~ie de Coimbra para 
que, corn o Smlto Sacrificio, Jicasse marcado o 
irzicio de itossa Historia. Airzda no primeiro 
seculo, aqui chegaram 0s padres jesuitas que no 
dizer de alguns kistoriadores moldarum a nossa 
existencia. 

Foi em nome h Fd Catolica que 
expulsamos os protestmttes franceses e 
tlolmldeses. E no skculo Xy7II tivemos a insigne 
giqa do encoiztro da Sagrada imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. 

Ademais disso, grandes herois de nossa 
Historia form homens de profunda Fe, como 
foi o caso de Anchieta, Nobrega, o Bem 
Averzturado Prei Galv&o e o grande Dom Vital. 

En1 suma, siio quiilhentos anos de Brasil 
Catolico e temos - ao coiztrcirio de opiniaes 
aziagas - o que comemorm. Sermos catolicos t 
a g-ande benp3o de nossa vida. Continuarmos a 
si?-lo d a grande Iuta que temos e nos tomannos 
efetivamerzte uma imqiio catolica d nossa grande 
espermz~a. 

Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e 
Padroeira do Brasil nos alcance a graqa de 
sermos o Pais Catolico dos plmzos divinos e de 
fazer de nos instrumentos desses sublimes 
desiglios. 

&'E EM VAO QUE NOS CHAMAMOS CRISTAOS, SE NAO IMITAMOS 
A JESUS CRISTO(S3o LeZo Magno) 
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500 anos 
do Brasil: 

algo a comemorar? 

Tudo a cornemorar. Sin1 tudo, pois fomos 
urn dos povos que foranl descobertos e 
colonizados pelos portugueses, naquela 
dilata@o da Fe e do Imperio de que fala 
Camdes. 

0 maior dos dons que ulna naqPo poderia 
receber, o Brasil recebeu; a Fe Catolica. 0 s  
portugueses faziam dessa expansgo da Fe o 
lnotlvo principal de suas viagens e 
afortunadamente, disso o Brasil se benefi~iou. 

Alguns autores dizem que rnelhor seria se 
tivessemos sido colonizados, por exemplo, pela 
Inglaterra ou Holanda. 

Em prirneiro lugar gostariamos de dizer 
que o criterio que nos fez agradecer a Deus 
termos sido colonizados pelos portugueses, e 
aquele central da vida humana: o religioso. Sim, 

" Nosso Senhor ja disse: "que aproveita ao 
homern ganhar todo o mundo, se vier a perder 
a sua alma" e sendo verdade que fora da Igreja 
nlo ha salva@o, que ben~Zo maior haveria que 
aquela que os portugueses nos trouxeram: a 
verdadeira Fe? 

De outra parte, quem defende outras 
colonizaqdes 1120 cotikece a realijade kistorica. 
Assim os holandeses colonizaram Suriname, a 
Indonesia e coillo sZo esses locais hoje? NPo sPo 
potencias de lo .  mutldo. 

0 s  itlgleses, por seu lado, colollizaram 
muitas regides africanas que hoje estilo distantes 
de serern mares de prosperidades. AlCm disso a 
propria Inglaterra deveu parte de sua riqueza a 
pirataria. E por outro lado, os Estados Unidos 
cresceranl en1 boa parte graqas as terras tomadas 
aos mexicanos em guerra. 

Mas, voltando ao Brasil, se ti! verdade que 
temos problemas, tenlos por outro lada um povo 
maravilhoso na sua indole, u n ~  povo acolhedor 
como poucos e sen1 odios raciais. Por exemplo, 
um dia destes observavamos unla sala de aula 
em S. Paulo e que alegria ver nela varias raqas e 
varios povos ali representacjos. 

So temos uma tristeza. que inais 
recentemente, niio vemos em rnuitos brasileiros 
a Fe de nossos antepassados. Mas confiamos 
que con1 a ajuda de Nossa Senhora Aparecida o 
Brasil seja ja no seculo SS1 a grande naqlo 
catolica a que foi chanlado Lutemos e rezenlos 
para isso 

"0 MELHOR FRUTO QUE DELA SE PODE TIRAR SERA 
S ALV AR ES S A GENTE" (I'ero I a z  de Cnmiriha) 



A CARIDADE 

Pessoas ha, atualmente, que dizem que 
outrora a Igreja niio era "aliada dos pobres", que 
nada fazia pelos mais necessitados, que hoje em 
dia, sim, Ela tomou "uma posiqiio em favor dos 
pobres" etc. , 

Mostraremos neste artigo que a Igreja ao 
cabo dos tempos trabalhou como ninguem pelos 
pobres, mas antes de entrarmos no cerne da 
questiio, gostariamos de dizer duas coisas: 
primeiramente, que a missiio da Igreja niio visa 
este mundo; sua hnqiio esta em levar os homens 
ao s e ~ w  de Deus e com isto fazs-10s ganhar o 
Ceu. 0 meu Reino niio e deste mundo, disse 
Nosso Senhor. Mas, a medida que a Santa Igreja 
vai pregando a Boa Nova do Evangelho, ~Ela vai 
espalhando seu bom odor por todos os campos 
da atividade humana (cultura, musica, belas artes 
etc). No dizer de Pio XII, a Igreja civiliza, 
evangelizando. 

De outro lado, a Igreja sempre considerou 
que e correto haver na sociedade humana, 
diversas classes sociais e, entre elas, deve haver 
niio luta (como prega o marxismo e seus aliados 
escondidos na Igreja), mas harmonia, 
cooperaflo, bondade. Quem resumiu isto 
magistralmente foi Dom Bosco em um de seus 
ultimos discursos, quando afirmou que os gobres 

- viio ao Ceu pela pacisncia, e os ricos &a 
caridade (grifo nosso). 

Sim, pela caridade. E e justarnente esse 
ponto que queremos deixar enfocado em nosso 
artigo, para mostrar que a Tgreja, na medida em 
que pregou o Evangelho pelo mundo, conseguiu 
mudar os coraqGes e fazer os homens ajudarem- 
se entre si no grande preceito da caridade. Tudo 
isto feito niio por vontade de aparecer, niio por 
causa dos homens somente mas, por arnor a 
Deus. Por ser o homem, imagem e semelhanqa 
de Deus, por ser remido pelo precioso Sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Ao cab0 dos seculos foi a Igreja a grande 
obradora da caridade, quer pela sua hierarquia, 
quer por seus membros mais humildes. E nos 
mostraremos isso, corn uma breve viagem pela 
historia; entiio veremos a Igreja como a 
verdadeira dispensadora da rnisericordia para 
com os pobres. Vamos pois aos fatos: 

"DAI-ME ALMS, LEVEM 0 RESTO" 
@. JMo BQTCQ) 



As ConstituiqBes Apostolicas ordenavam 
que os ofios cristfos fossem educados como 
filhos por outros cristfos. 

S i i ~  Justino, por volta do ano 150 da nossa 
era, dizia: "0s diaconos costumarn fazer um 
levantamento entre todos aqueles que querem e 
podem ajudar. Essa coleta e enviada ... se 
encarrega de levar o socorro as viuvas e o f ios ,  
aos pobres e doentes, aos prisioneiros e 
estrangeiros, numa palavra, a todos os 
necessitad~s'~. 

Tertuliano, por sua feita, nos fins do 
segundo seculo, dizia aos pagiios: "se nos nSo 
damos nada para os vossos deuses, em 
compensaqiio, darnos para os vossos pobres" e o 
mesmo escritor recomendava as mulheres cristzs 
que evitassem casamento con1 pagfos, 
argumentando: "existe por acaso unl pagiio que 
permitiria a sua nlulher visitar os irnliios, ir de 
quarteiriio em quarteiriio, nos lugares mais 
pobres, onde niio os reclanla nenhum laqo de 
fanulia?' 

De sua parte o Imperador Juliano, 
denominado o apostata (por ter renegado a Fe 
Cristii) atestavrl: "por que niio inlitamos nos 
aquilo que faz o sucesso da impia religiiio dos 
cristiios: sua hospitalidade para con1 os 
estrangeiros, seu cuidado para con1 a sepultura 
dos mortos? ... Niio e vergonhoso para nos esse 
fato ... por sua vez, os impios galileus (assim ele 
denominava os catolicos) alimentanl nfo apenas 
seus proprios indigentes, mas ainda os nossos, 
ao passo que deixanlos os nossos irmiios sem 
~ 0 c 0 r r 0 ~ ~ .  

Son& Francisca Cabrink pioneira no opartohf0 corn w irnigrcullac - 

0 historiador Eusebin narra a epidemia 
que assolou Roma no lao 3 12. A fome era tal 
que os pobres corniam ervas c os pais chegavam 
a*trocar os filhos por um pouco de alimento. As 
ruas e praqas de Roma se encheram de 
cadaveres. 0 s  ciies tornai~,.,-se ferozes corn o 
habito de se alimentar de carne humana 0 s  
cristfos davam sepultura aos n~brros 
abandonados, e reuniam os indigentes para dar- 
lhes pfo. 0 s  pagiios a~nliam-se icn~(j:idos por 
tanta caridade e relatavam uns aos outros o que 
presenciavarn. 

0 Papa Sfo  Cornelio, em seu tempo, 
juntamente corn Jiicono S lo  Lourenqo (ano 
25 1) alimentam, na Igreja dc Ram?. 1 COO pobres. 
por dia. 

No tempo de Siio Jogo Crisostomo (sdculo 
IV), a Igreja de Constant inopla aliment3va ? 009; 
a Igreja de Antioquia igual numero. 0 s  diaqonos 
distribuiam os 'pobres entre as farnilias ricas. 
Cada pobre tinha um bilhete que se[:.id cl>illO 

carta de apresentaqiio junto a essas farnilias. 
Santo Efiem, Siio Basilio, SBo Joao 

Crisostomo fundam hospitiris no Oriente para 
receber os indigentes, enfermos e crianqas. 

Santa Eudoxia libertou suas escravas e 
cumulou-as de beneficios, distribuindo-lhe parte 
de seus bens. 

Santa Melania deu liberdade a 8.000 
escravos e a todos deu I, necesshio para 

rmrgranmforam alvo cennal do opstolado de santa Francrsca Cabnnt id~ia iem W'na vida Sem privaq6es. Sio ~ a l i c a ~  - 

fez o mesmo cotn seus 5.000 escravos. 

06 "ESCOLHEI: QUERES M A R  A TERRA E PERDER-TE, OU AMAR A SESUS CNSTO 1E 
VTVER PARA A ETERNDDAI)E?" (Santo Agostinho) 



Santa Isabel da Hungria disttibuindo 
emolas 

Siio Cipriano, depois do seu Batismo em 
245, vendeu em beneficio dos pobres a maior 
parte de suas terras, inclusive seus jardins: SBo 
Gregorio Taumaturgo fez o mesmo e SBo 
Paulino de Nola vendeu os seus bens e os de sua 
mulher, corn a mesma finalidade beneficente. 

Fabiola constroi um hospital em Roma, 
sendo ela mesmo a primeira enfermeira; edifica 
ern sua chacara urna casa de campo para os 
convalescentes:* Santo Agostinho hnda um 
hospital em Hipona para os doentes. 

Chdido, Bispo de Serginopolis, liberta 
12.000 prisioneiros persas, a custo de 14.000 
peqas de ouro. 

Santa Brigida, rainha da Suecia e Santa 
Isabel da Hungria desenvolvem por essa epoca 
intensa atividade em favor dos pobres. E uma 
outra santa, Santa Isabel, Rainha de Portugal, e 
protagonista do celebre e famoso milagre das 
rosas, justamente num momento em que 
praticava a caridade para com os pobres, 
escondida de seu marido, El Rei Dom Dinis. E, 
em outro numero de "0 Desbravador" ja nos 
referimos ao fato que o grande Siio Luiz, Rei da 
Franga, comia sempre em companhia dos pobres 
e chegava a lhes dar de comer na boca. 

Por outro lado, siio famosas por esse 
tempo as escolas claustrais, onde era rninistrado 
o ensino a pessoas necessitadas. E, outrossim, 6 
de se mencionar os hospitais em geral que na 
Idade Media estavam a cargo da Igreja. 

Santa Madak?~ SoJa Barat via a necessidade de escohs 
onde as m w s  pudessem ser b m  educados 
numa aho$era crisu. Elopercorreu grandes distrincias para 
criar as arcolas e os conventos & Sagrado CorapTo 

Esses fatos magnificos se referem aos 
primordios do cristianismo. Com a Idade Media 
as obras de benemerencia da Santa Igreja foram 
aumentando, sempre mais e mais. 

Assim, os Mosteiros Beneditinos eram um 
lugar onde os peregrines sempre encontravam 
pousada. 

Foi na epoca medieval que surgirarn, 
bafejadas pela Religiiio Catolica, as Santas Casas 
de Misericordia. Outrossim, e nesse periodo que 
surgem as ordens religiosas para a libertaqiio dos 
cativos. 

Com os tempos modernos, novamente 
hlgurou a atuaqiio da Igreja no amparo e auxilio 
aos pobres, doentes e necessitados, em geral. 

Surgem no seculo XVI os Camilianos, 
fundados por Siio Carnilo de Lellis, visando o 
atendimento aos enfermos. Surgem, ademais os 
"Fate bene fiatelli", hndados por Siio Joiio de 
Deus e que tambem atuavam junto aos doentes. 
De outro lado, a Companhia de Jesus, iria se 
distinguir, entre outras coisas, pelo seu trabalho 
rnissionario junto aos silvicolas, aos quais daria 
civiliza~iio, cultura e, acima de tudo, Religigo. 

QUE EU CORRIJA 0 CULPADO. Q E  EU 0 CORRIJA: TODAVIA, SE POR CARIDADE APLICO-LHE CASTIGO. 
07 QUE A BRANDURA NAO SE AFASTE DE MEU CORACAO (Santo Agostinho) 



Tempos depois, um outro santo, Siio Joiio 
Batista de La Salle iria hndar a CongregaqHo 
dos Irmiios das Escolas Cristiis, destinados 
especialmente a ensinar a juventude mais 
necessitada. 

Por sua vez, Sgo Vicente de Paulo iria 
realizar verdadeiros portentos no carnpo da 
caridade, mas dele trataremos no capitulo 
abaixo. 

S. Martinho de Porres era 
dedicodissimo no cuidado 
aos doentes 

Falar sobre SBo Vicente de Paulo e tema 
que seria suficrente para encher livros e mais 
liwos. NOS, no hb i to  desse artigo, queremos 
dar urna visiio do que foi o seu imenso trabalho 
em favor da mais variada gama de necessitados. 

Aproximar o rico do pobre foi urna meta 
fbndamental do grande santo. Conseguir que o 
rico seja humilde e generoso, conseguir que o 
pobre n2o tenha rancor ou inveja, mas paciencia 
e reconhecimento, eis ai metas fbndamentais a 
que Siio Vicente se disp6s. 

Nesse aEi fbndou o grande homem 
inumeras obras: primeiramente, as conferGncias 
de caridade, para os homens visando atingir-se 
os pobres em geral, para as senhoras, 
objetivando os pobres doentes. Outrossim, o 
santo realizou urna obra visando melhorar a 
sorte dos condenados as gales. 

Ademais disso assumiu SHo Vicente a 
direqIo do hospital denominado "Hotel-Dieu", e 
no qua1 passavam por ano 25000 doentes. Para 
cuidar do mesmo, o grande homem lan~ou mHo 
de senhoras da primeira nobreza e piedade 
reconhecida. Mas nZio aceitava a colaboraqiio de 
senhoras mundanas, amigas das danqas e dos 
teatros e as que queriarn passar por bondosas. 

Outro trabalho que Sgo Vicente de Paula 
empreendeu foi o cuidado das c r i an~s  
abandonadqs por suas mfes. Alem disso o 
homem de Deus se ocupou dos vitirnados das 
guerras, que acabavam por sofier fome e peste; 
mas n2o s6 isto ele fez, asilou, alirnentou, vestiu " 

40000 mendigos, distribuia todos os dias 16000 
sopas, cuidou dos velhos desamparados para 
quem fkndou urna obra, cuidou dos debeis 
mentais, cuidou das mops expostas ao perigo 
da perdi~iio, auxiliou os ricos decaidos (ricos 
que decaiam de sua posiqb social), cuidou dos 
escravos cristiios na k c a ,  sendo que em toda a 
sua vida calculam-se em cem rnilh6es de fiancos 
as esmolas que passararn por suas miios, mas ele 
niio vestia senfo urna batina remendada e ao 
comer dizia para si: "nliseravel, este pfo e dos 
pobres". 

Entre as maravilhas que Deus operou por 
meio desse santo cremos que urna das rnaiores 
foi a hndaq2o das gloriosas irmfs de caridade, 
corn o auxilio de urna senhora viuva que a Santa 
Igreja elevaria aos altares como Santa Luiza de 
Marillac. 

Bem-aventurado Frederico Ozanan criou 
as confeTnc1as vieentinas m a  a&dw os 
menos fwrecidos 

  st as irmls viriam a ser, naquela bpoca e 
nos seculos posteriores verdadeiros anjos de 
tantos hospitais, de inumeros asilos e orfanatos. 
Niio tendo, em principio, conventos essas irmas 
dedicam-se aos doentes, aos velhos e h crianps 
com afinco inenarravel. Seu heroism0 na epoca 
de Siio Vicente chegou ao ponto de elas 
trabalharem para sustentarein as crianws 
abandonadas, acima referidas. 

08 "A PRIMEIRA COISA QUE TE RECOMENDO E QUE APLIQUES TEU CORA(%O NO AMOR DE DEUS, POlS SEM 
ISSO N AD A SE PODE SALVAR (S. Luis LY a seu filho e sucessor nus mar ~iltimar palavras) 
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Ao cabo dos ~ c u l o s  quantos e quantos 
doentes 160 se converteram na hora da rnorte ao 
verem a dedicaflo e o zelo dessas rnaravilhosas 
innib. Urn doente chegou certa vez a diier que 
se convertia e rnorria catblico, por ver o zelo de 
tais irmls, pois era irnpossivel tlo grande 
dedicaflo se Deus nlo existisse. 

E dizer que ha pessoas que afirrnam que a 
Igreja nunca se preocupou corn os pobres! 
Podemos dizer desde ja que nunca houve, nem 
havera jamais instituipo que tanto se 
preocupasse corn os pobres corno a Igreja 
CatoPica, mas sernpre seguindo os ensinamentos 
de Nossb Senhor a res~eito da caridade. 

Vamos pular dois sCculos e chegamos aos 
seculo XIX, e entiio vamos rnencionar dois 
santos que mais uma vez, bafejados pela gracp e 
pel0 amor divinos, foram campeaes da caridade. 
0 primeiro deles, Slo Jose Cottolengo hndou 
em Turim, na Itdia, um hospital, a Pequena Casa 
da Divina Providencia, que e ate hoje o rnaior 
hospital do mundo e que nunca teve recursos 
proprios, mas sempre viveu da caridade do 
povo, e o hospital esta em pleno hncionamento 
ate hoje para quem quiser v&lo. 

S. Jodo Bosco cuidou dojuvenhtde 
abondo~do dondo-lhe estudo. 
ensinondcdhe oficio e a w r h d e i r ; ~  
religirlo 

0 oiitro santo a que nos referimos, foi 
conternporheo e arnigo de S5o Cottolengo, 
falamos de Slo JoZo Bosco, ou Dom Bosco, ja 
conhecido dos leitores de ''0 Debbra r ador ', mas 
que agora procuraremos mostrar o seu trabalho 
pela juventude abandonada e em peri~o de 
perdiqlo. 

Para os jovens, Dom Bosco hndou os 
famosos oratorios festivos, inst~tuisao esta, que 
visa abrigar os jovens nos dias de festa, para 
afasta-10s dos perigos e lhes dar unu  sb!ida 
formaqlo. Outrossim, Don1 Bosco criou escolas 
profissionais, escolas agricolas. colkgios etc. 

Visando cuidar dessas obras o santo criou 
duas congregafles: os salesianos pal*& cuidar da 
juventude rnasculina e as Filhas de Maria 
Auxiliadora para cuidar da ferninina. 

Poderiamos dongar o nosso artigo por 
paginas e rnais paginas, mas isso prolongaria por 
dernais o trabalho a que nos propornos Crernos 
que corn o que dissernos, mostrarnos yue a a920 
benernerita do catolicismo conseguiu frutos 
extraordinarios. Conseguiu rnelhorar a situa~Bo 
dos rnenos favorecidos e conseguiu fater o 
corag5o do rico se abrir para a caridade. 

"0 PRIMEIRO ME10 PARA SE PROGREDIR NA VIRTUDE k A ORACAO, 0 SEGUNDO k AINDA A 
ORA(%O; 0 TERCEIRO, 0 QUARTO, 0 cENT&IMo, 0 MILfSIhd0 k AINDA A ORACAO" (Pe. Passcrst) 09 



Por outro lado vimos como falta hoje, da 
parte de nos catolicos, o mesmo espirito que 
movia um Siio Vicente de Paulo, urn Dom 
Bosco. E precis0 que nos pepnos a Santissima 
Virgern a graca de sermos como eram esses 
santos na sua caridade para corn os pobres, no 
desejo ardente de fmer Gdade .  

Ademais vemos que somente com a 
caridade solucionaremos os problemas da 
humanidade. E somente ha verdadeira caridade 
onde estiver Nosso Senhor. 

Nlo adianta querer curar-se as doengas do 
homem modern0 se nlo dermos a cura ideal para 
seus males: Nosso Senhor. Mudam-se os 
governos, facam-se planos, . politicas econhmicas 
etc. Nada dissdresolverh enquanto niio ie voltar 
para Deus. 0 s  santos, que acima citamos, agiam 
movidos por amor a Deus e por isso produziam 
maravilhas. 

Nlo sera jamais jogando pobres contra 
ricos, provocando a invasiio de terras, greves 
etc. que teremos um mundo melhor. So~ner~te 
atingiremos esse objetivo com a caridade 
reinando nos coraq6es e somente conseguirernos 
isso corn um verdadeiro amor a Cristo, Senhor 
Nosso e a Santissima Virgem, Sua Gloriosa 
Mle. Que Ela nos alcance a caridade que movia 
esses santos, que Ela nos faga caridosos como 
Ela foi caridosa. 

COLABORE COM 0 D&slb]R#&!LDOR 
+ Atravessamos dias diiceis. E sabido que ocorrem dificuldades financeiras em nosso pais. 
+ Quanto a nos, os gastos cresceram de forma assustadora. So para darmos urn exemplo, a tarifa de 

correio aumentou-nos consideravelmente. 
+ Niio queremos e nlo podemos mudar o que nos propusemos desde o nosso primeiro nhnero, qual 

seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, com audio de Nossa Senhora, continuarb a s61o. 
+ Mas, mais uma vez pedimos sua colabora~lo. Qualquer quantia e preciosa. Basta voct ir aos 

bancos mencionados, em qualquer ag6ncia deles, e fazer o deposit0 nas contas que seguem: 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agCncia 0003 - Mercurio) Slo Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 240 19 - 2 (ag6ncia 278-0 - Gashmetro) Slo Paulo - SP 

Em nome de G&MIO SANTA MARIA 

QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 

10 "A ~ I C A  COISA N E C E S S ~ A  E AMAR A DEUS E CUMPRIR COM SUA SANTA 
VONTADE (Santo Afonso Maria de Ligorio) 



das 
Virtudes 

Ja dizia o grande Santo Agostinho que se e 
verdade que nem todos viio ao inferno por causa 
somente dos p e d o s  contrd o 6 O  m m h ~ m t o ,  
ninguem vai ao inferno sem eles. 

Na realidade quantas almas caem nos l q s  do 
dem6nio por causa dos pecados impuros. 

Quantas almas, que eram gigantes em outros 
campos foram devorados pelas indedncias. 

Almas que prometiam tornar-se herois 
sucumbiram an€e a3 impurezas. 

De outro iado em n o s p  dias vivemos num 
rnundo dominado pelas indedkcias. 

Revistas, filmes, propagandas, programas de 
televi&, musicas um bnvite continuo &s 
imundicies. 

Uma resultanie desse quadro B a p r o m  
da AIDS. . 

Pessoas h& que julgarn ser impossivel mader- 
se puro e casto e dewnkdos  sucumbem ante o mar 
de sujeira que tern diante de si. Com isso relaxam na 
p&ca religiosa e caminham a passos largos para o 
inferno. 

Podemos dizer que quem cede dessa forma, 
cede d i m  de uma fkhia do dem6nio. 

Deus permite que sejamos tentados acima 
de nossas fo- e d o  nos Mtam meios para rnanter 
a virtude angtlica. Existe a o m ,  existem os 
S h e q t o s ,  existe a vigilincia tiio aconselhada por 
Nosso Senhor. 

Cremos ser muito oportuno contar aos nossos 
leitores alguns w s  que mostram que a castidade 
esti ao alcance de todos e como ela e bela a ponto de 

"r charnada de "a pdrola das virtudes". 

Santa A4ana Gorefti foz uma camponeso 
vtw aos doze mos preferru morrer a 
oerde~ xtia V I V ~ I I I ~ ~ ~ ~  No seu lezto de 
morte eiapeidcw ao nomcm -el.- .'i:Y;i-rm 

de tai fonna o arrebarara que ele chegou a mold-iu. 

Silo Di6scoro 
No tempo das persegui@es romanas a Igreja, 

os tiranos antes de tirar a vida dos martires, 
pretendiarn faz&los pecar e perder a virtudc. kiaja 
visto que os levavam para lugares infamcs 

Com Sib Dioscoro, os algozes o prcndcram 
amarrado a um poste e fizeram uma pecadora 
publica tenti-lo para que o santo traisse a sua FC 
pel0 pecado. 

0 santo estava preso e imovel, sem que 
pudesse sequer fugir. Mas n5o lhc faltava a c rtCa e 
ele rezou % confiadamente que ante a k ~ ~ u u v a  da 
infeliz pecadora, ele morde sua lingua e cove na 
face dela .uma mistura de saliva e sanyc q : L c 13 t50 
fbriosa set arremessa em uma fogue~ra e o santo e 
morto a seguir, dando grande gloria a Deus e &do 
a nos um exemplo sublime de que a gn,-a dc Deus 
nunca nos Mta. 

. Sgo Peligio 
Nos tempos da Reconquista, um mcnino 

espanhol de 13 anos, Pelhgio foi entregue como 
rdem a um calif% muqulrnano. 

Este era urn degenerado e fez ao santo menino 
propostas infames. 0 menino 1120 se intimidou e 
repleto cia grap de Deus disse ao califs. "afasta-te 
&, penses que sou um de teus efeminados 
lacaios", e com isso foi imediatamente morto pelos 
infieis e alcatlwu aos 13 anos a vida eterna. 

-PARA MIM 0 VIVER E CRISTO, E MORRER UM 'LUCRO"(S. Paulo, Filip. I,2 1) 11 



Godofredo de BulhBes 
Apos a Primeira Cruzada os arabes 

maometanos desafiaram Godofiedo de Bulhks para 
um duelo de f o p .  

Eles G o  se conformaram em ver um catoli ,~,  
casto ser mais forte que des, que eram poligamos, 
possuindo harem! 

Numa primeira prova tanto o camp& dos 
irabes quanto o comandante catolico cortaram urn 
imenso bolo de cordas. 

Apos isso, o infiel niio conseguiu wrtar o 
- pesmp de urn camelo, o que Godofredo fez corn 

facilidade. 0 s  Arabes julgaram que a espada do 
a cruzado fosse enfeitipda e desafiaram-no a b r  

com a deles. Godofiedo o fez com mais facilidade. 
0 s  inimigos entiio, pergunRram de on& 

vinha tal for~a.: de treinamentos? De ghticas? De 
conwntraqiio? 

Ngo, disse ele inspiradamente: "minha forqa 
vem do fato que essas &s jamais cometeram urn 
yecado contra o 6". mitl~da~~~ento". 

Santo Tomb de Aquino 
Quando o grande t&logo e filosofo, Santo 

Tomis de Aquino, resolveu ser dominicano, seus 
irrrGos tudo fizeram para demove-lo da v o c a ~ 5 ~ .  

Niio consegu&do, prenderam-no em uha torre 
e la soltaram urna infame mulher para tenki-lo. 

Ante o perigo, o santo pede ajuda a Nossa 
Senhora e, inspirado, pega um ferro em brasa que 
estava na lareira da torre e avanga sobre a mulher, 
que se p6e a gritar pedmdo para sair e sai. 

De noite, Nossa Senhora e os anjos colocaram 
um cinto de rubi no santo como premio de sua 

, pureza. 
Apos isso, ele, que era imenso, foge da torre 

em uma corda de lenqjis, saindo para se tomar o 
grande pensador que nos catolicos conhecemos. 

Santa Maria Goretti 
Ja falamos desfa pquena gkande santa em 

nossos niuneros de julho e agosto riltimos. Agora, d 
relembramos umas frases dela ja nos seus ultimos 
molnentos. 

Sua mZe lhe perguntou porque o assassino a - - - - 
krira 60 brutalmente e a santa respondeu que fora 
"porque me queria f ae r  um pecado feio e eu 1150 
quis". 

Poderiarnos citar uma lista enorme de outros 
exemplos que atestam o que foi a meta deste artigo. 
Cremos, porkm, que os exemplos citados bastam. 

Quem quiser rnanter-se casto, ira consegui-lo 
dcsde que siga o conselho de Nosso Senhor; "vigiai 
e orai para nZo cairdes em tenta@om. 

Quem fugir das o c a s i h  de peado, rezar 
muito a Nossa Senhora para manter-se debaixo de 
seu manto protetor, d o  somente se rnanter4 puro de 
wrpo e alrna, como tambem ambar6 praticando a 
castidade em grau eximio. 

% A pritica seguinte 6 recommdada pelo grande ,$ 
doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligorio. 8 

5 SZo as 3 Ave-Marias em honra da Santa e $ 
$ Imaculada Pureza de Nossa Senhon a serem rezadas $ 
$ dc manhii c a noitc. Apos cada Avc-Maria dizcr: $ 
8 "Virgem Santissima, pelos meritos de Vossa Santa e 8 
$ Imaculada Conceiqiio, tomai puro o meu corpo e $ 
$ santa a minha alma". E tambCm apos cada Avc- 8 
% Maria beijar o chiio. E ao final dizer: "Minha Nossa 5 
22 Scnhora cobri-mc com o manto dc Vossa ProtcGo c {( 

e 
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OS QUE REZAREM MEU R O S ~ O  A C ~ O  DURANTE A VIDA, E NA MORTE, 
CONFORTO E LUZ (Nossa Senhora a S.Domingos) 



Santa Maria Egipciana, a penitente 

Podcmos comparar o pcrcurso Isolando-sc num quarto da 
da igreja Catblica ao longo dos sku- hospedaria, onde prhrvidencialmente 
10s ao do sol na abobada cclcstc: a- havia uma cfigjc dc Nossa Scnhora, 
presenta uma luminosidade e um ela chora arnargamente seus pecados 
alorido cspcciais a cada hora do dia. c volta-sc para a M c  dc Miscricor- 
Todos esses brilhos - desde a aurora dia e Porta do Cdu, emntrando ai 
ao p n t c  - s2o bclissimos. Assim sua rcconcilia@o corn Dcus. 
tambdm a 1greja"emite resplendores Ao abismo de pecado sucede o 
distintos cm cada cra dc sua blda. abismo dc pcnitzncia: cla sc rctira 

Hoje, caro leitor, convidamo- para o deserto, onde durante 47 anos, 
lo a contcmplar urn raio dc luz da lcva a bida mais austcra. 
Igreja primitiva: a Igreja das grandes SiSo Z6zimo descobriu o seu 
momca@s, das grandcs pcnitzn- rctiro c lcvou-lhc a Comunhiio, no 
cias, dos grandes pecados que redun- ano 420. Por ocasiiSo da Phcoa do 
dam cm grandcs contriqiks, das ino- ano scguintc voltou a procura-la c 
encias virginais e da austeridade encontrou-a morta. 
rcquintada. 

E o velho som de um sino 
quc, rcpcrcutindo atravCs da Histbria, 
chega at6 n6s para nos lembrar aque- 
la gravidadc c scricdadc inigualivcis, 
tZio aptas a empolgar as almas que 
vcrdadciramcntc amam a Dcus c a 
Santissirna Virgem: Maria Egipcia- 
na, cognominada ao longo dos s&u- 
10s de "a Penitente". 

Ela nasccu no Egito, no ano 
de 345 e morreu na Palestina em 
421. Abandonou a casa patcrna aos 
12 anos e foi para Alexandria onde, 
durante 17 anos, levou uma vida li- 
cenciosa. 

Um capricho conduziu-a a Jc- 
rusalCm, onde o Deus e s  vezes san- 
to rcjcitou-a, d o  pcrmitindo sua 
entrada na basilica do Santo Sepul- 
cro. 

A rcspcito dc ti30 grandc san- 
ta, apresento a sua consideraflo, caro 
lcitor, urna pagina dc our0 dcssc li- 
vro de maravilhas que C "Legende 
Dork", dc Jacqucs Voraginc. 

Serh verdadeira a narraflo 
aprcscntada por csta obra? Mcsmo na 
a&ncia de documentos que possam 
confirmar o bclissimo rclato, uma 
piedosa traduflo do mesmo atraves- 
sou os Mas. E tanto bcm causa h 
almas a narrativa, que se 6 inclinado 
a considcrar a vcracidadc do fato 
histbrico. 

Apbs a leitu~a, niKo corn logo r 

as suas ocupaOZIcs habituais, mas 
detenha-se urn pouco. Fa@ uma bre- 
vc ora@o. Pap a Dcus por intcnxs- 
stio de Santa Maria Egipciana, uma 
contri@o vardadcira dc scus pccados. 
Uma contri@o na paz, sem escnipu- 
10s nem dilacxp#ks, verdadeira- 
mente santa, que aproxime sua alma 
d'Elc c da San tMm Virgcm. 

A big6ria de Santa Maria E- 
gipciana, tdmldm chamada a Pcca- 
dora, foi por qla mesma contada ao 
abadc Zhzimo, quc a cncontrou urn 
dia. Ao pf$dirt~ =ligioso que lhe dis- 
scssc qucm cra c dc ondc kinha, a- 
queia estranha figura de mulher, 
ncgra c curti& p l o  sol, rcspondcu: 
"Pai, p e w - m ,  mas se vos revelar 
qucm sou, fu4;ircis como A vista dc 
uma serpente, e vossos ouvidos serilo 
rnanchados por minhas palavras c o 
ar sed e m p e s w  p9r minha impu- 
rcza. 

Eu q g  charno Maria c nasci 
no Egito. Fbi p i t  Aleydria aos 12 
anos c d m t c  17 anos vivj como 
mulher Mlica, vendendo-me a 
qucm o quiscssc. Mas urn dia, mlno 
alguns hiibitantes dessa cidade fizes- 
scm uma pcppiw+o para adorar a 
Santa Cnrz, w lerusalbm, pedi aos 
marinhciros qqc mc dcixasscm cm- 
barcar tamMm. Eles me petgunta- 
ram sc cu tinha dinhciro, mas mc 
ofereci a mim nwma. E assim se fez 
a viagcm. 

"ANTES MORRER QUE PECAR" 
(Saa IhnniIkgos Shvio) 



Mas eis que em JerusalCm, E tendo feito o sinal da cruz 
como cu mc apfcscntassc com 0s sobrc as hguas andou sob= ~ 1 %  C 

outros peregrines na porta da igreja, assim chegou ate o anciao. Este, ma- 
scnti-mc rcpclida por vma form invi- ravilhado quis sc prostrar humildc- * 

sivel que d o  me permitiu entrar na mente a seus p6s. Mas ela lhe disse: 
Igrcja. Divcrsas vczcs aproximci-mc "Mcu pai, guardai-vos dc vos pros- 
da porta, sofrendo a humilhaplo de ternar diante de mim, sobretudo ago- 
scr rechamda cnquants os outros ra quc trazcis o Corpo dc Cristo. Mas 
entravam livremente, sem que nada dignai-vos, eu vos suplico, voltar 
os impcdissc. Dc tal sortc quc, vol- ainda o an0 quc vcm". 
tmdo ao albergue, compreendi que No an0 seguinte, Z6zimo nil0 
q d o  cra uma conscqiiencia dc mi- mais a cncontrou na margcm. Elc 
lnhzs vida criminosa. E eu pus-me a atravessou o rio e se dirigiu ao local 
batcer no pcito com as mfios, a vcrtcr on& a vim pcla primcira vcz. E 18 a 
l h g h a s  amargas, a suspirar do mais viu morta. 
profundo do mcu cora$io. 

Depois, levantando a cam EnGo ele chorou amargamen- 
vi rzi parcdc u~na imagcm da bcm- tc c MO ousava tocar scus rCstOS, 
avenmda Virgem Maria. Supli- temendo ofendbla. Mas enquanto 

I q~ci-lihc cntrc lagrimas quc ~ n c  obti- pcnsava no mcio dc cntcrrh-la, lcu 
vcsx  o perd2o dos pecados e a per- uma inscrigo sobre a areia ao lado 
~IXS&O dc cntrar na igrcja para ado- da cab* da santa: "Zbzimo, cntcrrc 
r& a Santa CM. Em troca, prometi o corpo de Maria, entregue suas cin- 
a ,z zxiar ao mundo c vivcr na casti- zas a tcrra c pcdc por mim ao Scnhor 
&-&. que me libertou do mundo no segun- 

8 do dia de abril". v* 
Assim, o ancib abriu-lhe 

Ap6s cssa oraplo, scntindo uma cova scndo para isso milagro- 
confiaqa no nome da Virgem Mari- samente auxiliado por urn l&o que ai 
a, dc novo mc aprcscntci As portas da aparcccu. E o anciiio voltou ao scu 
igeja. E eis que agora pude entrar mosteiro, glonficando a Deus. (Jac- 
scm mcnhum impcdlmcnto. qucs dc Voraginc - "La Lcgcndc Do- 

Tendo adorado piedosamente r W  - Edi@o Garnier Flammarion - 
a Santa Cruz, urn dcsconhccido dcu- vol. 1, pags. 284-286). 
me t& moedas, wm as quais eu 
comprci trts pacs. E owi uma voz 
que dizia: "Atravessa o Jord2o e se- 
rris salva". Atravcssci cnao o Jordiio Entilo, o ancigo, prostrando-sc lmprimimos 
e vim para esse deserto, on& hi 46 em terra, bendisse ao Senhor na pes- corn 
anos vivo, scm jamais tcr visto figura soa dc sua scrva. 
humana, alimentado-me dos &s E esta lhe disse: "Ouvi o que 
pacs quc trouxc comigo, c quc sc vos vou @r: no dia dc P h a  atra- 
tendo tornado duros wmo pedra, vessai novamente o JordAo, trazendo 
ainda si3o suficicntcs para minha convosco uma h6stia consagrada. Eu 
alimentaplo. esperarei na margem e receberei de 

Quanto aos mcus vcstidos, hi vossas m?[os o Corpo do Scnhor, por- 
muito que se fi7Rram em pedaps. que nil0 mais comunguei, desde que 
Durantc 0s primci,ms dczcssctc anos aqui chcguci". 
de minha pe-Cncia no desert0 fbi 0 anciao voltou ao seu mos- 
atormcntada dc tcntams contra a tciro c no ano scguintc, c m d o  pro- 
came, mas no &om&nto, pela grap xima a festa da P&ma, voltou ao 
dc Dcus, cu as.vcnci intciramcntc. Jordiio lcvando consigo uma hostia 
Eis minha historia. Eu a contei, para consagrada. E eis que percebeu a 
quc p@s a Dcus por mim". mulhcr, dc pi, na outra margcm. 

. 
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A sociedade moderna valoriza o homern 
fanoso. Como siio exaltadas as pessoas de 
dinheiro, os grandes esportistas, os artistas, 
cantores, musicos etc. 

E essa notoriedade leva sutros, em particular 
os jovens a buscar a notoriedade, a trilhar 0s 
caminhos dos famosos, a quererem ser uspeciais. 
Mas, perguntarnos, qual e a verdadeira 
especialidade? . 

Nos nos lembramos entiio do escritor Vitor 
Hugo na epoca em que se tornou membro da * 

Academia Francesa e foi chamado de imortal. 
Nessa kpoca, visitava Paris SZo Joiio Bosco que 
buscava auxilio para suas obras e causava por 
toda parte fe&or e entusiasmo. Vitor Hugo 
entio afinnou que ele, Hugo, niio era irnortal, 
mas sirn D.Bosco, este era imortal. 

Com isso queremos dizer que somente e 
grande o homem que trilha os caminhos de 
Deus, solmente e especial quem 0 ama e procura 
v i k  er na Sua graqa e longe do pecado. 

fi' 

0 menor'dos servos de &us 6 maibr que o 
maior dos horneni do mundo; Um mendigo, que 
vive na h z a d e  de Deus, e'mgs rico que o 
maior endinheifqdo que existe, se este vive longe 
de Deus. b menor dos .)ilhas de Deus 6 
grandios~~aod blhos do Senhpr d 6 mais que os 
Reis que esiiverem separadosda Sua graqa. 

E, niio.'d isso, os santos d o  caem ,no 
esquecimentd.pbis passarsm esta vida a fazer o 
bem. ~ a s s a h s  mais de 1600 anos, por exemplo, 
escondido eremita que foi Santo Antiio e ainda 
reverenciado e lembrado como heroi de nossa 
Fe, ou Siio Francisco e escolhido como o 
hornem do milsnio. 

Mas, alem de tudo isso, o santo, o homem de 
Deus, vai possuir uma recompensa sem fim, um 
premio imorredouro: a Vida Eterna. 

+ - =  os Santos 
dn%o caem no 

esquecimento pois 
passaram esta vida 

a fazer o bern .. . 

I 

"A ~ S M  PESSOA'E MiiE E ~ G E W  
(S. Gregorio de Nissa. referin- A Sand 
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ETERNAS 
 HA^ D€ MORRGR 

PIA HQRA MGWOS PCNSADA, 
QU€R P€NS€S. 

QO€R WAQ PGPISGS NlSSO. 
OorF;rr ACR€Dlt€S. 

QO€ MQQV€RES PRAtlCABO: 
prsso NAQ GSCAPARAS 

POR MAIS QO€ DIGAS 
QO TAGAS. 

c ~ o o ,  VG APROVCI~ARA 
CANHAR f ODAS AS RIQOCZAS € 
ALCANCAR TOPAS AS HONRAS, E 

PAR AQ CQRPQ TOPOS OS PRAZGRCS, 

S€ P€RD€S tOA ALMA? 

AS RIQOCZAS € 
AS HONRAS 

~ C A R A Q  N€St€ MONDQ 
0 CQRPQ HA SEPOLtORA, 

PARA SER COMIDQ 
P€tQS V€RM€S; 

€ A ALMA €M PCCADQ, 
COMQ A PQ R~CQ DO €vANG€LHO, 

NO lNT€RNO. 
ONDG DIZ 0 MGSMO GfANGE&HO 

QOf. FOI S€POLtADA. 

<<qrE APROVE~A AO HOMEM ~ m m  TODO o MUNIXP, SE VZER A I 
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PERDER A SUA ALMA?" (Nosso Senhor Jesus Cristo in S. Maleus AW, 26) 
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