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Editorial 

QUEM COMECA A ORAR DEIXA DE PECAR, QUEM DEIXA DE ORAR COMECA A PECAR 
Santo Agostinho 

lmprimimos 
I corn 

3' 

Por ocasilo das apariq6es de Nossa 
Senhora em Fatima, a hf$e de Deus mostrou hs 
criaqas o inferno para onde vlo os pecadores, 
por ocasib cia terceira apariq$o. 

Em outra apariqlo, a sexta, Nossa Senhora 
pediu que niro se ofendesse mais a Nosso Senhor 
que ja estava muito ofendido. 

t Esses dois fatos iriam nortear a vida dos I! 
pastorinhos Jacinta e Francisco. 

A menina, diante da visiio do inferno, iria 
rezar, fazer sacrificios, suportar dores pela 
conversiZo dos pecadores. Chegando a 'suportar 
enormes sofrimentos para que um d pecador se 
salvasse. Sublime misslo a sua: sofrer, rezar, 
sacrificar-se pelos pecadores. 

Ja Francisco, seu irmiio, diante do fato de 
Nosso Senhor estar muito ofendido, dedicou 
seus breves anos a consolar Nosso Senhor. E 
para isso rezou sem cessar terqos e mais terqos, 
suportou sofrimentos imensos, ofereceu urn sem- 
nrimeru de sacriflcios. Nissio tambtm 

y maravilhosa, a de consolar Nosso Senhor tlo 
ofendido pelos pecados dos homens. 

Essas duas missi3es s lo  indicativas para 
n6s. TambCm podemos nos dedicar a elas. 

Fazer algo pelos pecadores, pelos quais 
Nosso Salvador derramouate' a tltima gotade seu 
preciosissimo sangue e consolar a Nosso Senhor 
ofendido sto coisas a nosso aicance, pela 

q oraqiio, pelo sacrificio, pela nossa vida. 

E seria born que todos levassemos adiante, 
b essas metas, e esperamos leva-las confiando que 

os pastorinhos de Fatima intercedam junto a 
Mire de Deus e nos alcancem dEia o insigne 
favor de termos essas bandeiras desfraldadas por 
toda a nossa existkncia. 



Qucn~ quiscr scr boll1 c virtuoso tc~ii dc tcr 
pccado atd urn grau dc abomina~iio. 

Drogas, pornogralias, abortos, ho~nossc- 
xualismo, crimcs pavorosos, scqiicstros, fimili- 
as dissolvidas, tudo isso d comum (1120 norn~al) 
atualmcntc. h u111 ~nuerlo libel-t6rio quc diz quc 
tudv potic scr Scitr), SO 1120 sc podc csilicar lais 
abcrr-aqdcs. 

1'01- outro lado c unl  tnu~~do quc 1150 su- 
p011a qucln dcsfoc dclc. Ai da rrioqa cujas a~ni- 
gas sabcni quc cia d v i r~c~i i  llla c massacrada c 
logo qucrcln pcrvcrtC-la. Ela cst6 ccrta, mas cstc 
mundo dc hojc n5o supol.ta qucnl 6 cwrto. 

Ai, ta~nbdm, do cnsal quc licl hs Leis Di- 
villas tcm os lilhos clue Ilcus manda. Gstc casal 
d criticado, xingado, clc. c por qirc? I'orquc sc- 
gut o nobrc mantlatlo. "crcscci c multiplicai- 
VOS" . 

Ai, tan~bdm do moqo quc nZo accita dro- 
gas. h tido como carcta, sujcira, c atc louco. 

Coin isso vcnios quc qucln, Ilojc c111 dia, 
quiscr scr bom, tcrrl dc cnficntar - batcr dc 
frcntc - cstc niundo dcpravado c corrompido. 
Tc~n dc dizer nZo Tern dc cont~a~-iar a rnaioria. 
'Tcm dc scr difcrciitc. 

'I'cnliamos 116s taaibciln a ousadis c a co- 
ragcm da Vcr6nica para scguirmos Nosso Sc- 
nhor, consolarnios Nossa Scnhora c scrmos ficis 
i Vcr-dadcira Fd. Tctil~amos pois a coraycrn dc 
scr dil'crcntcs. 

unia coragcni maior quc a dos hcrbis dc gucrra. 
Tcm dc lutar contra os ataques dos mails, a risa- 
da dos cstultos, a zombaria cios inscnsatos. 

lsto d dificil, nlas isto d glorioso c hcrbico. 
Niio c para os Sracos, d para os vcl-dadciros he- 
r&. I 

04 SE DBUS NAO NOS CONCEDE 0 QUE LHE PCDIMOS, COM CERTEZA NOS ~ / i  OUTRA COlSA MELI-1OR 
S.50 Cr~sologo 

Siio hcrois assim, quc mudam o mundo. 
S2o hcrciis assi~n cuja mcmciria 1150 sc apaga. 

Quando Nosso Scnhor ia para o Calvirio, 
a multidiio o oCclidia, a tusba cstava coiilra Glc 
Ncssa hora uma illull~cr ousou divcrgi~ dc tantos 
c cnfrcntando a n~ullidiio Ibi so cncontro dc 
Nosso Scnllor c coin ilnlil tonllia lin~poi~ SCLI / 
rosto cobcrto dc sanguc. Co~no rcwmpcnsa a 
filcc dc Nosso Scnhor cstampoil-sc no pano. Atd 
hojc scu fcito d Icn~brado c a Vcriinica passou 

I 

scr sirnbolo dc quan cnfrcnta tnnlos, a muitid50 
att,para ficar do lado cclto. 





Mais custoso ainda foranl os sacrificios quc 
Dcus Ihcs mandou. Estcs sofiimcntos foram as 
zombarias, os castigos, a. prisZo c pcrscguiqiio, c 
dcpois a longn docn~a dc Jacinta e Francisco. 0 
nicnino 1icoi1 docntc ccrca dc scis nlescs. 

Tantos sacrilicios c sofrimcntos Francisco 
si~portou c ol'cr-cccu para collsolar Nosso Scnhor 
tlo olk~~dido pclos pccados dos homcns. Nossa 
Scnhora disscra i s  crianqas "idcs tcr liluito quc. 
sofrcr". Iirancisco accitou a inissilo dc tudo 
lilzcr, dc tudo suportar para desagravar Nosso 
Scnlior. 

Essas abcnqoadas crian~as a partir do 
momcnto CIII quc fi>ram agraciadas con1 as 
apariqGcs do AIIJO dc I1ot-tugat c principalnicntc 
cia M2c dc Dcus carregaram uma grandc cruz. 
Mas, corn isso cnn~inharam a largos passos para 
0 Cku. 

Born d quc saibnmos: os vcrdadciros 
scguidorcs dc Nosso Scnl~or tcriio sclnprc dc 
carrcgar sua cruz. Conccda-nos Nossa Scnhora a 
graqn dc suportar corn alcgria todos os 
ciotiimclltos c conlrilricdadcs quc tivcrlllos para 
assini collsolaslnos os Sagrados CoraqGcs dc 
Icsus c dc Mariil tiio oikndidos pclos homcns c 
tambdm para scrmos vcl.dadciros discipulos dc 
Nosso Scnlior c Salvador Jcsus Cristo. 

Dcntre os varios 'aspcctos quc a nienina 
Jacinta apresenta, a nos uni cliama 
particularlnente a atenq80: sua sede de almas. - 

Ela comprecndeu pcrfcita~ncnte o valor dc 
uma alma, entcndcu o que significava a 
condcnaqzo etcrna ao inferno, e viu o bem que 
puclcli~ fazer cczando e sacrificando-se pelos 
pecadores. Ao que cm outras partes dcssa 
ediqiio mostramos gostarianlos de acrescentar 
urn dialog0 que Jacinta teve, para corn isso mais 
despertar nos leitores o desejo dc rczar e fazcr 
sacrificios pelos pecadores. Pedimos a Mile dc 
Dcus que tiio s~~blimerncntc ins.pirou isso em 
Jacinta que faqa o v mesmo colh os nossos 
Icitores. 

Quando Jacinta foi lcvada para o hospital cm 
Lisboa, ela sofria muito. Era necesdrio para 
tentar salvar sua vida, ulna cin~rgia, ondc scria 
abcrto scu pcito para retirar pus. 

A cirurgia foi fcita, mas como cla cstitva 
muito fraca, niio p6dc rcccbcr ancstcsia. 
Durantc a opcraqzo, grandc era sua dor. 
Entrctanto, niio gritava, ncln sc queixava, 
somcnte dizia: 

"Ai meu Jcsus, ai mcu Jcsus, agora o Scnhor 
podc salvar mais urn pccador, pois estou 
soiicndo muito". 

Sim, Jacinta ofcrecia todos os scus 
sofrimcntos c sacrificios para salvar as ai~iias. 

Tcndo visto o infcrno, para ondc viio os 
pccadorcs c ataidcndo os pedidos dc Nossa 
Scnhora, Jacinta fcz da convcrs5o ddos pccadorcs 
a raziio dc scr dc sua brevc cxistEncia. 

0 I T C A D 0  MORTAL E A OBACAO NAO PODCM V I W R  JUNTO 
Santa Teresa 



QUEM NADA PEDE NADA ALCANCA 
Santa Teresa 



"Sofro tudo pcla convcrsiio dos pccadorcs c 
pclo santo padre. Gosto tanto dc sofrcr por amor 
dc Jcsus c dc Maria! Elcs gostam dc qucm sofic 
pcla convcrsao dos pccadorcs" (Jacinta). 

Algumas scnhoras aprcscntava~n-sc junto 
dcia coln os vcstidos luxuosos c dccotados. 
Jncinta cntzo, dizia muito tristc 

- Dc quc scrvc ludo aquilo? Sc aquclas 
scnhoras pcnsasscm quc tern dc morrcr c 
so~ibcsscnl o quc d a ctcrnidade ... tcria~n 
mais cuidudo!"". 

Urn dia, pcdiu iluc Ihc cscrcvcsscm uma carta 
para Liicia. Ncssa carta contava i prima quc 
Nossa Scnhora Ihc tinha dito cn1 quc dia havia 
dc morrcr e quc pcdira quc co~ltinuassc a scr 
bcm comporlada, picdos;l c boa. 
Dissc aincta a MZc do Cdu: 

- "0s pccados clue Icvam inais alinas para 
o infcrno sEo os pccados da carnc". 

E a pcclucl~ina acrcsccntava: 
- 1-120 dc vir ilnlas modas quc 1150 dc 

ofcndcr muito a Nosso Scnhor. Estas 
modas ;lmargilram o Coraqiio dc Jcsus c 
dc Nossa Scnhora. 

E coin grande tristcza'acrcsccntava "que tais 
modas atrairiam grandcs castigos sc, as pcssoas 
que as usavam, nZo sc emcndasscm". 

Quando Nossa Scnhora apareccu aos 
pastorzinhos em Fatima, cla disse que Lucia e 
Jacinta irialn para o Ceu c que Francisco iria, 
mas "tinha de rezar muitos Tcr~os". Francisco, 
que niio ouvia o quc Nossa Scnhora dizia, 
quando soubc dessas palavras, afirnlou corn 
Angelica inoc6ncia: "oh minha Nossa Senl~ora, 
rczo todos Terqos quantos vos quiserdcs". E, a 
partir dai sua vida era uma continua oraqgo, c 
quando ficou doente, a maior tristeza de 
Francisco era siquer co~seguir scgurar o seu 
Terqo. 

Pcrguntavam a Francisco sc clc qucria scr 
padre. Elc dizia quc nHo. Pcrguntavam se qucria 
scr fcrrciro, sc qucria se casar, clc dizia que niio. 
Dizia cntiio quc qucria nlorrcr c ir para o CCu 
conlo Nossa Scnhora disscra. 

Sua maior alcgria cra cstar na Igrcja, diantc 
do Santissimo Sacramcnto, a rczar o Tcr~o, para 
consolar a Jcsus, quc clc sabia cstar ofcndido 
pclos homcns. 

0 s  pequcnos pastorcs de Fitima, em 1917, cpoca 
das apari~des: a partir da esquerda, Lucia, 
Francisco e Jacittta 

08 A IGIZEJA CAT~LICA E A '~NICA IGREJA DE DEUS. 
SO ELA, EM FACE DE TODAS AS OPOSIC~ES, PROCLAMOU TODA A VERDADE (Louis Veuillot) 



A Biblia 

Nosso Senlldr Jesus Cristo ao instituir 
Sua lgreja deu-lhe o carater de unidade, f6-la a 
unica verdadeira. Assi~n no capitulo XV1 do 
Eva~lgclho de SBo Matcus vemos quc quando 
o Salvador prolncteu o prilnado a Siio I'cdro, 
Elc fdou cm "minha Igrcja", niio em minhas 
igrejas. 

No Evangcll~o de S5o Joiio, ao falar do 
Bom Pastor, o Divino Mcstre fala cm "utn so 
rcbanho c um so Pastor". (Evculg.Si?io Joiio, X, 
1 6)  

V6-sc pois quc Nosso Senhor ao instituir 
a lgrcja quis quc Ela fossc Una, isto C, uma so, 
corn uma so doutrina, ulna so chefia, com os 
mcstllos sacramcntos. 

Ademais disso a propria raziio nos 
mostra quc a vcrdadc C unla so, ni5o podem 
duas idcias contraditorias screm ao mesmo 
tctllpo c sob o mcsmo aspccto, vcrdadciras. 

Dcstartc sc nlgubn diz quc urn objctb e 

azul, outro diz quc ele 6 preto, outro que ele e 
atnarclo, somcntc u111 dclcs podera estar coin a 
vcrdadc, sc c quc todos niio cstariio errados. 
Pois sc clc i azul, somentc queln afirtnar que 
elc e azul estara ccrto. 

Dito isto devemos dizer que observamos 
periodicamente uma proliferaqiio de igrejolas 
protestantes umas diferentes das outras, umas 
contraditorias As outras, mas todas tendo cm 
comum um 6dio B Santa Igreja Catolica. 

Siio elas milharcs, suas denominaq6es as 
mais variadas: igreja do evangel110 
quadrangular, igreja adventista da promessa, 
igreja adventista do dia, igreja presbitcriana, 
co;lgl ~gagiio cristii do Brasil, assenlbleia de 
Dcus, igreja pcntcc~stal Deus 6 amor, igrcja 
batista, latitudiniii-ios, arminianos, anti- 
latitudinhrios e uda strie / de nomcs quc se 
fossern arrolados &ui enclleriam inutilmcnte 
folhas de "0 ~esbiavador". 

Aqui s6 ex7mplific&nos algumas para 
mostrar cotno siio antag6nicas e variadas, as 
seitas protestantes, a ponto de em congress0 
havidos entre elas', ao se procurar estabeleccr 
um credo comum nSio se chcgou a nenhum 
acordo sobre dogmas da fe, tais como a 
Trindadc, o pecado original e a Divindade de 
Cristo. (1) 

Evidentemente niio esta ai a unidade 
pretendida por Nosso Senhor. 

PAIW VENCER 0 D E M ~ N ~ O  NADA MAlS FORTE QUE 0 *RCO DE MARIA SANT~SSIMA 
09 



Algvm leitor perguntara de onde vem tal 
numero de seitas. E, para tanto vamos voltar a 
examinar Lutero, desta vez sob o aspect0 de 
uma das leis primeiras do protestantismo, lei 
por ele formulada: "0 livre exame das 
~agradas' Escrituras por cada fiel" e a norrna 
segundo a qua1 "a Biblia e a unica regra de 

Analisemos a ultima. Dizem os 
protestantes que a Biblia e so a Biblia e a regra 
da salvaqiio. Primeiramente, perguntamos 
onde esta nas Sagradas Escrituras que elas siio 
verdadeiras? Onde esta sua obrigatoriedade 
como unica regra de salvaqiio? Alem disso, 
mesmo que tal norrna estivesse contida na 
Biblia, niio seria suficlente para lhe dar o 
carater de veracidade, pois os Vedas, o Y- 
King, o Zend-Avesta e o Coriio deveriam 
entiio constar das sagradas Escrituras, pois tais 
publicaq6es se afkmarn verdadeiras. 

Por outro lado quem garante que a 
tradugiio do texto e fidedigna? Quem garante 
que a traduqiio que se tem em miios e correta? 
(2) 

Ademais disso perguntamos: quem 
conservou as Sagradas Escrituras nos seculos 
que niio havia o protestantismo? Foi o 
Catolicismo, mas para os protestantes a Santa 
Igreja se corrompeu, como (na absurda 
hipotese da corrup~iio) niio teria Ela 
corrompido tarnbem as escrituras? Em verdade 
se niio se aceita a Igreja Catolica niio se pode 
aceitar as Escrituras, bem o dizia Santo 
Agostinho que niio acreditaria no Evangelho 
se a autoridade da lgreja- Catolica niio o 
mandasse. 

Por outro lado ao examinannos os 
Evangelhos, niio vemos Nosso Senhor mandar 
que se escreva algo. 0 Divino Mestre vhrias 
vezes insiste na pregaqiio oral, mas nunca 
mandou que se escrevesse nada. 

Mandou pregar: "ide, pois, ensinai todas 
as gentes". (S.Mat. XXVTll, 19) 

Ademais disso ja se propagava o 
Cristianismo e nenhum limo do Novo 
Testamento fora escrito, ou seja, o Evangelho 
era pregado oralmente. 

Por seu lado Siio Paulo em vkias 
passagens insiste na necessidade de tradiqiio 
oral para os fieis (2 Tess, 11, 15; 2 Tess, II1, 6; 
2 Tim, II,2; 1 Tim, VI, 28; 2 Tim, 1, 14; 1 Cor, 
I, 14). 

0 s  primeiros Padres da Igreja viio insistir 
na mesma ideia. Aqui citaremos apenas Siio 
Policarpo, discipulo de Siio Joiio que dizia: 
LC ' sigamos a doutrina que possuimos por 
tradiqiio desde o principio" (3) e Siio 
Clemente, Papa e discipulo de Siio pedro que 
testemunhava: "0s Apostolos.. . recebidas as 
ordens.. . partiram para pregar". (4) 

A VITORIA MAIS BELA QUE SE PODE ALCANCAR E VENCER-SE A SI MESMO 
Santo Mcio de hiola 



Ern suma vcmos pclas Escrituras e pclos 
documcntos cristiios pritnitivos quc llavia ~ u t r a  
Sontc dc vcrdadc, outra fontc da Rcvclaqfio 
Uivina quc c a l'radi~iio. Tcstcmunl~o 
maravilhoso disso c o linal do Evilngclho dc 
SGo Jo5o; ondc sc IC quc Jesus fez ti~uitas 
outras coisas quc 1150 sc acharn escritas no seu 
livro ncm ctn livro algum (S.JoZo, XX, 30 e 
XXl, 25). 

Cotn tudo isso cstatnos mostrando quc 
accitamos as Sagradas Escrituras, tnas cotn a 
Satlta Igrcja vcmos nclas utna das formas da 
Oivitla Rcvela~50 sctldo a outra a Tradiqiio, da 
qua1 a Santa Igrcja c a dcpositiu-ia e iicl 
inl6.prctc. 

I'or outro Iado, a scr vcrdadc a Ici 
protcstar~tc da ncccssidadc dc lcitura da Biblia, 
os ccgos niio sc salvariatll pois niio sabcln ler, 
os alalfabctos tcriatn igual sortc, e aqucles que 
viveran antcs da dcscobctta da imprensa 
raranctltc irirun para o Ctu, pois rarissimas 
cran as Biblias naqucla cpoca. 

Nosso Sct~hor 1150 colocou a lcitura da 
Biblia como fonte primordial de Salvaqiio, Ele 
mandou que se pregasse e aquele que fosse 
batizado e cresse seria salvo. (5) 

Por outro lado, caetn os protcstantes no 
err0 de interpretaqiio das Escrituras cada qual a 
sua mruleira, falo que C rcsponsavel pelo setn 
n~imero de seitas acima mcncionadas. 

G 

Pois o pastor X diz quc tal passagern 
deve ser lida assim, o pastor Y diz que dcve 
ser o contrhrio e entiio ja se fornlarn duas 
seitas. Lutero chatnava a Epistola dc Siio E, 

Tiago de "epistola _de palha", Calvino a 
aceitava, cada qual interprctandr! as Escrituras 
a seu be1 prazcr. ... . 

So~nctltc se Gm ulna icrdadc, uma sb e 
reta intcrpreta$50 das Escrituras quatldo se tetn' 
utn intcrprcte autorizado c ficl dclas. E este C a 
Santa lgrcja quc nos diz qual o significado dc 
cada passagem biblica, quais os livros 
inspirados, en1 sutna c una, c como unica nos 
ensina uma verdade perene. E a lgreja de 
Nosso Senhor, que a denominou "Minha 
lgrej a". 

N I N G ~ M  QUER DORMIR NUMA CASA QUE AMEACA RU~NAS, E V ~ S ,  NUM CORPO FRAGIL, 
OUSAIS VIVER SEMANAS, YESES E ANOS EM PECADO MORTAL (Silo Viccntc Fcrrcr) 11 



OBS.: 
1) Alian~a evangdica, reunindo em quatro 
assembleias protestantes em Londres, Berlim, 
Genebra e Paris, com 800 delegados de 50 

[ ' denorninaqaes diversas. 

2) Um exemplo: c& nas miios de urn leitor uma 
biblia luterana. L2 na Epistola aos Romanos que o 
homem 6 justificado so pela fe (III, 28). E' o 
pobrezinho que mui provavelmente ignora que 
aquele so n b  e do Espirito Santo, mas de Lutero, 
formula o seu dogma: esta escrito que basta a fe 
sem obras para me salvar. A outro simples operiirio 

h impingem-he corno inspirada urna biblia he 
Zwinglo. Onde Cristo hsse: "este 6 o meu corpo", 
o reformador suip traduziu: isto significa o meu 
corpo. E o lnfeliz a concluir que Jesus Cristo n b  
esta realmente presente na Eucaristia! 0 Dr. ' Harrison, beneficiado protestante de Cantdria, dh 
tambem ele sua ' ed i9b  cia Biblia, e, sem mais 
cerimhnias, corta todos os trechos que se referem 
ao mferno. Eis o que valem as Biblias protestantes! 

3) Epistola ad Phlipenses, Cap. VLI, 2. 

4) Epistola ad Corinthios, Cap. XLZI. " 

5) Evangelho de Sib M m s ,  Cap. XVI, 16. 

COLABORE COM 0 D&sBI!%+$-VdkDOR 
4 Atravessamos dias dificeis. E sabido que ocorrem dificuldades financeiras em nosso pais. 
4 Quanto a nos, os gastos cresceram de forma assustadora. So para darmos um exemplo, a tarifa 

de correio aumentou-nos consideravelmente. 
4 Ni5o queremos e 1150 podemos mudar o que nos propusemos desde o nosso primeiro numero, 

qua1 seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, com auxilio de Nossa Senhora, continuara a 
~6-lo. 

4 Mas, mais uma vez pedimos sua colaboraqiio. Qualquer quantia e preciosa. Basta voc6 ir aos 
bancos mencionados, em qualquer agcncia deles, e fazer o deposit0 nas contas que seguem. 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agdncia 0003 - Merclirio) STio Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agencia 278-0 - Gadmetro) S2io Paulo - SP 

Em nome de G&MO SANTA MARIA 

11 QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE a ! 

12 AMAIOR G-RACA QUE DEUS PODE CONCEDER A UMA F ~ I A  E UM FILHO SACERDOTE 
.S2o J&o Bosco 



Estamos comemorando os 500 anos do Hoje em dia porem, a obra colonizadora, 
Descobrimento do Brasil. Essa descoberta foi civilizadora, apostolica das duas grandes na@es 
h t o  de uma verdadeira epopeia na qua1 duas catolicas vem sendo duramente atacadas, ate por 
naq6es catolicas, Portugal e Espanha, levaram a aqueles que deveriarn exalth-la. 
verdadeira Fe por todo o mundo. E, talvez a principal critica que e feita diz 

Esse, alias era o objetivo das duas grandes respeito aos indigenas. Assim, estes teriam sido 
naq6es. dizimados, e teriam tido sua "cultura" destruida 

Para nPo prolongarmos as citaq8es a esse e sua crenqa substituida por outra vinda de fora, 
respeito, citaremos duas. Uma do grande Padre o Catolicismo. 
Manuel da Nobrega, primeiro provincial dos Quanto ao primeiro topico, a suposta 
Jesuitas no Brasil, sobre Dom Joiio 111, rei de destruiqPo dos indigenas, gostariama de 
Portugal: "a intenqiio de nosso santo rei nPo foi salientar duas coisas. Uma e o fato que as tribos 
tanto povoar por esperar da terra ouro nem eram destruidas sim, mas por outras tribos. 
prata, que 1150 tem ... quanto pela exaltaqiio da Isso quemo diz siio os insuspeitos 
Fe Catolica e salvaqiio das almas.. ." (1) indigenistas, os irmiZos Vilas Boas. 

E, sobre a missiio espanhola nas terras De outro lado houve uma grande, uma 
descobertas, a propria rainha Isabel, a Catolica, imensa miscigenaeo, um grande procesw de 
dira a Colombo: "Descobre estas regiBes mestiqagem tanto no Brasil, quanto nos paipes 
incognitas e leva o Cristianismo civilizador ao da America Espanhola. Basta olhai-mos em 
outro lado dos mares e dihnde a Fe Divina torno de nos que veremos como a nossa 
entre esses desventurados habitantes parte popula&o C mesti~a e como guarda traps da 

I 

ignorada do universo". (2) r a p  indigena. 
Por outro lado precisamos falar da 

destrui@o da suposta cultura indigena e a 
subsequente pregago do Catolicismo aos 
nativos. 

Vamos aqui citar alguns dos traqos 
mmuns as vbrias tribos indigenas das trGs 
Americas. 

PARA SALVAR-SE E PRECIS0 TER A ETEiRNIDmE NA CABECA, DEUS NO C O ~ A ~ A O  
E 0 MIND0 DEBAIXO DOS PES (Santo Antoniq Maria Claret) 13 



Sacrificios hramanos 

Em 1487, cinco anos antes do 
Descobrimento da Amcrica, os astecas 
inauguraram o suntuoso templo dedicado ao 
"dcus da guerra", Huichilobos. Durante sua 
cotistruqiio o in~perador Ahuitzoltl fez guerras a 
seis povos vizinhos, e os capturou para depois 
sacrifica-10s na inauguraqio do templo. 

Nela foram sacrificadss 80.400 vitimas. A 
cerim6nia durou 3 a 4 dias. Cada vitima era 
agarrada pelos pes e mzos, tinha o peito aberto, 
o coragiio arrancado e oferesido ao sol e outros 
"deuses". Depois os liibios de Huichilobos eram 
untados can o sangue das vitimas e por fim as 
partes do corpo eram dadas ao povo que as 
comia cozidas. (3) 

Em certa ocasiio foram encontrados no 
templo maior do Mcxico 136.000 cadaveres de 
cativos sacrificados. 

Essas praticas eram comuns em outras 
partes. Assim, no Equador havia o sacrificio 
Capac Cocha, quc consistia cm entcrrar vivas 
criangas de cinco a seis anos, oferecidos ao 
diabo. (4) 

Descrcvc Frei Vicente de Salvador o que 
, acontecia no Brasil corn os prisioneiros de 

guerra. 
Eram presos, comiam, eram engordados, 

tinham festas com parentes e amigos e depois, 
adornados, e tinham a cabeqa quebrada, seus 
intestines tirados e $evorados e suas carnes 
eram repartidas pelas casas para serem comidas. 
( 5 )  

0 Bem-Aventurado Jose de Anchieta 
dizia: "Estes indios de Piratininga (atual Sio 
Paulo) tern sumo dclcite em dcvorarem-se uns 
aos outros. (63 

0 histomador Padre Galanti fala que os . 

"amerindios do Brasil eram geralmente todos 
antrop~fagos pelo odio que tinham a seus ( 

inimigos e tarnbkm por guld1(7) 
POI- seu lado, os indios dc Nova Granada e 

os Sioux, norte-americanos comiam coraq6es 
hurnanos. (8) 

O quechuas - atual Bolivia - por sua vez 
devoravam todos os que prendialn e bebiam seu 
sangue, qhaando os degolavam. (9) 

1.1 AS PESSOAS QUE SERVEM A DEUS NAO DEVEM ANDAR COM A M D A ,  A IGREJA NAO TEM MODAS, 
NOSSO SENHOR E SEMPRE 0 MESMO (Nossa Scnhora i$ Bern Avcnlunda Jacinta Marto) 



Na, America prk-colombiana diz o 
Monsenhor Emilio Silva (pg 52) nZo havia entre 
os homens a virtude do anor ao proximo. Havia 
guerras continuas e interminaveis, sumamente 
ctuentas, entre as diversas tribos. EscravidZo 
durissitna, odios e vingangas eram o habitual. 

Fala um historiador que os apaches eram 
malignos e crueis. Cornetiam tais atrocidades 
com os vencidos na guerra que parece que d os, 
dem6nios seriam capazes de tal barbaric. (10) 

0 s  incas siio tidos como o povo que era 
menos barbaros cntre os indigenas. Pois bem, 
quando Atauhalpa venceu seu irmiio Huascar na 
luta pelo trono inca, prendeu seu irmiio e 
eliminou todos os inembros de sangue real. 
Matou 200 irmilos seus, filhos de Huayna Capic 
e passou a beber o sangue deles e de seus 
sobrinhos, tios e yarentes. (1 1) 

Por sua vez Carlos Pereyra nos fala de 
indios que tcndo fcito oulros de escravos, para 
que-niio fugissem, cortavam um pe deles. (12) 

A crenqa dos i~rdios 

Quanto ao lado religiose eram terriveis ac 
crenqas dos indios. 0 s  humanacas da Argentina 
eram idolatras e adoravam o sol. 

0 s  maias, por sua vcz, possuiam 190 
"deuses". 

No Equador adorava-sc as arvores e a lua, 
ou seja viviam nas trevas do a paganism0 os 
pobres selvagens. 

0 que fazer? 

Diante do quadro acima descrito, o que 
deveriam fazer os catolicos espanhois e 
portugueses: deixar os indios na idolatria, na 
falta de caridade, nas matanqas entre si, nos 
sacl.ificios humanos e prkicas antropofagicas? 
Ou obedecendo ao inandamcnto de Nosso 
Senhor, ir a estes povos e batiza-los? 

0 que fazer? Aceitar tantas barbaridades 
como "cultura" indigena e intocavel, como 
dizem certos autores "politicamente corretos"? 
Ou trazer os indios a verdadeira FC, a verdadeira 
e unica Igreja de Cristo? 

0 que fazer: manter os selvagens em suas 
praticas diabolicas que os fariam infelizes nesta 
vida e os condenariam ao inferno? Ou fazglos 
membros do Corpo Mistico de Cristo e 
proporcionar-lhes a vida cristZ e civilizada na 
terra e o ceu pela eternidade? 

As respostas ngo deixam duvidas e foi o 
que fizeram homens da visa0 de um Colombo, 
do heroism0 de um Cortez e da Santidade de um 
STuribio de Morgrovejo, de um s.~rancisco 
Solano, de um S. Pedro Claver, de um Bem- 
Aventurado Jose de Anchieta, de um Frei 
Junipero de la Sierra. 

NAO OFENDAM MAIS A DEUS, NOSSO SENHOR, QUE JA ESTA MUITO OFENDDO 15 
Nossa Scnhora, ern Fhtha 



E foi tambcm a resposta que Nossa 
Senhora deu protegendo toda a epopeia 
civilizadora e evangelizadora que sucedeu aos 
descobrimentos e da quai ainda hoje 
agradecenios a Deus e cotn alegria festejatnos 
por ocasiiio dos 500 anos que os portugueses 
aqui chegaram, plantarain a cruz e trouxeram a 
Fd Catcilica. 

Gostariamos dc enccrrar o nosso artigo 
corn os palavras do Papa Lea0 XI11 sobre o 
assunto nele abordado: "centenas de milhares de 

. seres huinanos forani livrados das trevas em que 
jaziam e devolvidos ii sociedade: e da barb&ie 
reconduzidos a civiliza~iio e a hutnanidade. E o 
quc e muito mais importantc: E-10s voltar da 

E 
morte para a vida eterna pcla comunicaqiio dos 
bcns que Jesus Cristo adquiriu". (1 3) 

Todos os nictilbros da tribo participavanl das 
ccri1li6ilias dc atitropofagia c ate coiividados 
cspcciais havia para o funcbrc banquctc. E 
intcrcssantc notar, hmbdni, quc dias a~ltcs da 
cxccur;5o do prisionciro, cstc era muito bcni tratado. 
Ofcrcciam-lhc at6 uma csposa quc, algumas vczcs, 
dava a luz, nicscs apos a cxcci1~5o do prisionciro. 
Dcvcria cnt5o cntrcgar a crianqa a uni parcntc niais 
proximo para quc cstc a rnalassc nutna solctiidadc 
dcnomi tiada cunh51nb ira, (fcsta do filllo do inimigo), 
otidc scria a priiiicira a coliicr a cariic do proprio 
fillio. Mas tictii scmprc isto acoiitccia, pois o instinto 
niatcnio cra, niuitas vczcs, mais fortc quc os vicios 
da tribo c a india tcntava obstar a cunhZmbira, 
fazclldo corn quc a tribo adotassc scu filho 
dcfinitivarncntc, ou fugia com a crianqa. (I-Iist6ria do 
Brasil, A. Souto Maior, pag. 39) 

E nos pcrguntainos: os niodcrnos tribalism 
gostariam quc os indios continuasscm con1 
rnoristruosidadcs conlo cssas'? 

Foi cvidcntcmcntc otimo o quc o Padrc 
Anchicta fcz con1 o famoso canibal Cunhambcbc, 
convcrtcu-o c batizou-o, abrindo-lhc as portas do 
cdu. 

Notas 
1) - Cartas do Brasil, EdiGo da Acadcniia Brasileira 
dc Letras, RJ 193 1 - pags. 198, 199. 
2) - Navasal c Mcndiri 
3) - Sahagun 
4) - S. L. Haro Alvcar - Mitos e Cultos do Rcino dc 
Quito - Quito, Edigo National, 1980, pagina 170 
5) - Frci Viccntc dc Salvador - IIistoria do Brasil no 
tctilpo do seu dcscobrimcnto, S. Paulo, 
Mclliora~nciitos, 3". Ediqiio de 193 1, pags. 68,69 
6) - Catrs, informaq6cs e scrinacs do Padrc Josd dc 
Anchicta (1554-1594) Rio dc Janciro, 1933 - pag. 
74 
7) - Historia do Brasil - Padrc Rafacl Galanti - S.J. 
8) - Vida J. P. Garrido Ruiz, Grandc Enciclopddia 
Rialp - vochbulo antropofagia 
9) - Idcm, pag. 185 
10) - J.P. Dunn - Masacrc of tlic Motitai~is 
11) - Garcilaso dc la Vcga - "0 Inca" comciitirios 
rcais - Mexico 1982, vol. 11 pags. 407,408. 
12) - Carlos Pcrcira - As "Hucllas"(pcgadas) dos 
conquistadorcs 
13) - Lciio XI11 - Dc Christoforo Columbo, Carta - 
16/07/1882 




