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No seculo XVI, o Brasil Soi invadido pelos protestantes holandeses 
a 

que aqui queriarn implantar as suas ideias. Foi enti30 que o verdadeiro 

Brasil se manifestou. Unirarn-se as raps em torno da Patria e da Fe 

Catolica. A Santissi~na Virgern Maria iilterveio e os invasores foram 

expulsos, em um dos mais belss epis6dios de nossa Hist~ria. 
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"I enho p ) r  nreio rlestn solrcrtnr n ntualizaqdo do meu endereqo para en\-io tlo Rei~rsm 
"0 Ileshravndor" (lo nno preserlte. 
t'nra tanto pro\~itienciei rrrn c/ep(isito de apoio. Envio junto n esta umn ctipjn do recibo 
de depb~ito parn 1,ossa confer2ncin, subscrevo os datios cadastrais .solicitnrk)s. 
Sen1 mnis no ntoniento agrntieqo n aten~i io n nrim dedicada, e rogo que recaiani sobre 
vos as bdnqaos da Santissinra 1 'irgem Iniaculacla!". 

"k com imensa nlegria que 110s envio estn carta, pois foi atrnvis de trma nrniga que 
ti\,e conhecintenro da existPncia dessa revistn marcn~ilhosa que e "0 I>eshravndor". 
Eu simplesniente "ndorei", e tao bela a f i rn in  con1 que vocCs carissitnos irtnfios falanr 
cie? .Jesus, da I 'irgem Afaria e dos Santos, e magnifico. 1,bcCs estio de pamh fns. 
Ai  meu Deus. espero que niio seja tnrdc deniais e espero tambim que \*ocPs estejont 
trahalhnndo corn esta revista, se por acnso estiverem pep-vos ?ticnrecrtt~il,:.r.ciz qt i z  
me nrandem nlguns nunieros atrosados e osjirturos. 
..I qunnto tempo esperei por isso, a tninha nlma ansiava por ler algo novo e horn; o 
Senhor ouviu as minhas preces. Que henqiio. 
Clh I ?%en1 Santissin~a porclue niio conheci hh tenrpos atrcjs esta revista. Inns cotno tiiz 
o ditadc~: nunca e tclrde para se conhecer nlgo de novo, niio e mesnrn? 
Bonr, sendo assinr, espero receher en1 hre\v o nieu exenlplnr. Estorei no nguardo de 
sun revista e espero ser unra.futura colahorntlora destn grrmde ohm. 
Despeqo-nie cortiinlnrente no Sograd) ('ornqiio de Jesus e no nrnor cle .ifaria 
Santissinra. 

"(;os:o nitllto tlesta revrsta. Jri recehi 2 exenrplares e coloco conio sugestao o assunto 
dos ~4njo.v. Se vocPs puderent serra murto interessante. " 

Ai.4RlA ('t<LIN/l A 1  LIE iVL4.W'l~\ fbS'A17T) 
a0 Prl ULO - SI> 

"Em primeiro lugar quero peclir inrensns desculpns por sci ngora pegor tin coneln e 
escrever para vocCs. 1)igo sti agora, pois hd mais tie uni cec sou agraci5: PC::: 

leitura deste jornal. Recordando, o porque do recehimenio, foi ;%vidc c si;:; ;1c, 3::. 
1993, upcis a morte da nrinha avci (que me criou) que usnvo o escnpuldrfo -3~ N..5'r0 do 
Canno e depois da sua niorte nssuniimos usd-lo e tninha t ia  tendo um erexipic? ciesre 
jornal com esta mattria deu porn que eu lesse. Altm desta mctkria, aprecini :C,JCS as 
outras e escrevi para voc@s solicitnndo o recebimento". 
Neste montento estou tamhem corrigindo en1 parte outro erro que 6 o fnto de duronte 
este tenipo na'o ter enviado nenhutna contrihuiqiio, agora o f n ~ o  dentro das minhas 
possihilidades. Considero que por isso ntesnto vocds nresmo nre niandando a 
correspondCncia para a questa'o da contribuiqiio nunca interroniperani o etivio. -. 

Por isso peqo que Deus e a I i'rgenr Alaria os ahenqoetn sempre e fa~atn con1 que vocPs 
nunca desistam de evangelizar. " 
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Editorial 

Nossa capa mostra os quatro herois da 

gloriosa Insurreiqiio Pernambucana: o portuguss 

Joiio Fernando Vieira, o paraibano Andre Vidal de 
0 

Negreiros, o indio Antonio Filipe Camariio e o 

, negro Henrique Dias. Eles representaram as raqas 

que se uniram para expulsar os invasores 

holandeses, debaixo do lema: "Deus e Liberdade". 

A luta dos brasileiros, entilo, mostrou o 

que deveria ser o verdadeiro Brasii: todos unidos 

em torno da verdadeira Fe, a Catolica. 

0 s  guerreiros combateram, Deus deu a 

vit6ria. Fatos extraord~narios ocorreram, Nossa 

Senhora veio em auxiiio dos brasileiros e, contra 

toda a expectativa, a vitoria foi do Brasil Catolico. 

A Holanda, uma das potCncias mundiais de 

entgo, perdeu para os brasileiros que as vezes so 

tinham arco e flecha para lutar. Ficou ciaro que na 

hora em que os nossos se uniram e combateram, o 

Hoje em dia o Brasil vive as voltas com 

mii probiemas. 0 que vaieu para o seculo XVI, 

vale ainda hoje. Se nosso povo se unisse em torno 

da FC Catolica, extirpasse seus vicios e pecados, 

tivesse uma authtica devogilo a Nossa Senhora, 

acreditamos que em pouco tempo seriamos a 
I 

Patria dos designios Divinos. Seriamos m a  

potsncia rnundial. 

Mas, ao inves disso, estamos vivendo uma 

era de depravaq6es que so atraem para o Brasil a - 

mil desgraqas. 

Que Nossa Senhora nos faqa ver isso e 

suscite almas verdadeiramente catolicas que lutem 

para colocar o Brasil no seu real caminho. Se os 

guerreiros combaterem, com certeza Deus dara a 

vitoria. 

lmprimimos 
corn 

I 

+ 

ceu veio em auxilio dos brasileiros. 
0 

PROCURAI ALMAS E NAO DINHEIRO, HONRAS, DIGNIDADES 
Si30 Job  Bosco 



Tludxha~lio de unra antiga tevL4 . t~  
cato'fica. Ibn pouco inginua t d  - 
ve z ,  mab encemando umn gmnde 
vekdade: o vazio d a ~  vaidada 
mundana , d i a ~ L t e  do inexotiivel 
da nrohte. 

Certa ocasiiio, o filosofo grego Diogenes, 
famoso por sua maneira excentrica, mexia numa 
pilha de caveiras quando o Rei Alexandre, o 
Grande, da Maced6nia Ihe perguntou o que 
procurava. Diogenes entiio respondeu: "procuro 
o crinio de seu pai, o Rei Filipe." Tal resposta 
calou Alexandre pois, corn isso, o filosofo estava 
a dizer que na morte todos se igualam. 

Ja neste nosso seculo XX ocorreu um 
episodio digno de nota: por ocasiiio do enterro 
do Imperador Francisco Jose do lmperio austro- 
hungaro, ao se dirigir o feretro para o convento 
aonde o enterrariam, ao chegar o cortejo, as 
portas se fecharam 

Quando os que levavam os restos mortais 
bateram a porta do convento, ouviram unia voz 
a dizer: "Quem vem la?" "0 Imperador da 
taustria." Foi a resposta "Niio .o conhecemos." 

"Quem vem la?". "0 Rei da Hungria.". 
"Niio o conhecemos." 

E um a um foram desfilando os titulos do 
ilustre falecido Nunca o conheceriam. Ate que 
pela enesima vez perguntado o "quem vem Ia?". 
Foi respondido "krm pobre mortal" e entio 'as 
ponas se abriram e o enterraram. Com isso 
dizia-se que ante a morte titulos niio bastam. 

Em meu lar aprendi de tnitiha mie que por 
sua vez ouviu de minha avo uma pequena trova ' 

italiana que dizia: 

"Belos e feios, 
ikos e pcbres, 
Todos ia devemos ir 
E diante de Jesus Cristo 
nos iremos apresentar" 

Sim a morte n5o distingue uns dos outros, 
mas Nosso Senhor Jesus Cristo nos julgara pot 
nossas obras, pelo bem ou pelo mau que 
houverrnos feito. De nada nos valeriio para a 
eternidade titulos, riquezas, prazeres ou farra. 

Valera sim o bem que tivermos praticado. 
Valera tambem e muito a intercessiio de Nossa 
Miie e Advogada Maria Santissima, mas para 
isso e preciso hoje, nesta vida, pedirmos seu 
valimento, pedirmos sua prote~iio, suplicarmos 
sua intercessiio. 

Quem recorre pedindo auxilio a Nossa 
Senhora, sera atmdido nesta vida e sera 
ate~dido na hora da morte, ou Ela deixaria de 
ouvir 2 atende-- o que 'santas vezes pedim~s ra 
AVZ nlii1;3?'1 

Scinos todos igt~ais na nlorte, mas nosso 
destino eterno sera diferente de uns para outros. 
Peqanios a ajuda de Nossa Senhora e Ela nos 
socorrera nesta vida e na niorte e sera Nossa 
poderosa Advogada no Juizo. 

04 ()IIEhl SI- A1;AS.l.A 110 VT:RDADEIRO 1 1Jh1IZ. ISTO E, DE DEUS. -1'ORNA-SI': 1 '  OIATAMENTE CEC;O 
$:lrt~n Agosti~~lio 



urn triunfo de Maria 
A HistciPia do Brasil esth repleta de S6 para c i tmos um acontecimeuto, 

belos acontecimentos. Urn dos mais "n6s mencionaremos 0 dos miittires do Rio 
significativos ocorreu 'no skculo XVI: a Grande do Norte, que, por se manterem fikis ' 
Insurrei@o Permmbucana. B Santa Igreja, foram mortos pelos invasores 

0 Brasil havia sido invadido pelos holandeses e indios renegados a eles aliados. 
holandeses, calvinistas, que visavam 
introduzir a heresia em nossa terra. Aqui, L 

eles praticaram enormes atrocidades. 
I 

SINTO 0 MAIS AMARGO PESAR PORQUE EM MINHA VIDA NAO AMEI BASTANTE 0 SENHOR , 

COMs ELE MERECE (Francisco Besucco, A l m  de Dom Bosco) 05 



Em nenhurn momento os brasileiros 
se conformaram com a estada em nossa 
Patria dos invasores. Haja vista que por 
muitos anos os nossos lutaram bravamente a 
partir do h a i a l  do Born Jesus, chefiados 
por Matias de Albuquerque. 

Por volta de 1640, os brasileiros se 
levantaram na Insurrei~80 Pemambucana, 
corn o lema'beus e ~iberdade",e escreveram 
belissima historia de Fe e Patriotismo. 
Chefiados por 4 herois de procedencia 

q diversa os patriotas empreenderam vigorosa 
luta contra o inimigo. 

Comandavam os brasileiros o 
portugues Joiio Fernandes Vieira, o 
paraibano Andre Vidal de Negreiros, o 
negro Henrique Dias e o indio poti Antonio 
Filipe Camariio, numa inedita uniiio de 
pavos que formariam o autsntico Brasil. 

- 
A luta foi encarniqada mas as 

vitorias brasileiras foram se sucedendo. A 
bataiha do Monte das Tabocas, primeira e 
segunda htalhas de Guararapes fo rm 
retumbantes vitorias brasileiras que fizerm. 
os invasores assinar a Paz de Campinif 
Taborda epe retirar do Brasil. -. -- 

Como explicar? 
Recentemente recebemos urn liwo 

de Historia aonde os autores ao tratar do 
tema deste artigo, dizem textualmente: "E 
cornurn afirmar que os holandeses foram 
expulsos do Brasil em 1654, numa guerra 
valente movida contra eles por indios, 
negros e portugueses. So faltou explicar 
como essc gente m a d a  de espingarda, 
espada p: zbio e flecha foi capaz de vencer a 
principal potencia ecsnanlica e niilitar do 
seculo XVlI na Euroya." (Jose Jobson de 
Amda e Nelsbn Pilleti, Toda Historia, 
Editora Atica, 8" Ediqgo, pg. 199). 

FlLlPE CAMARAO (1601-1648) 

' C  

06 E D U R ~ X T E  A SOITE QUE E BELO A C R E ~ ~ I Z X R  N A  LUZ 
Edmond Rossand . 



Sern o dizer, a resposta a essa 
indagaqio esta na pagipa anterior do liw 
aonde se reproduz urn quadro sobre a 1" 
batalha de Guararapes, cluando 2500 dos 
nossos venceram 5000 holandeses. Nesse 
quadro se vE Nossz Senhora com o Menino 
Jesus nos bragos vindo em socorro de seus 
filhos brasileiros. Na verdade, livros como 
"o valoroso LucidenolW e outros da epoca 
falm do auxilio de Maria Santissima nas 
vitorias brasileiras. 

despedagados, os agravos dos sacerdotes 
escam.nossi&s? SmIo amas que a C6u nos d4 
para destruir esses hereges ". g 

A batalha se iniciou com resultados 
1 ."I. . .... ' "' 

excelentes -para os brasileuros, entretanto por 
volta &s 5 da tar&, por causa da exaustiio 
dos nossos, os hokndeses avm~arm. 
Lmv" " 1 5  

b 
Foi. em que o padre Manoel de 

B Moraes ievnntou o estandarte de Jesus ; 

Crucificado e exortou os soldados a lutar - 
valorosamente e a fazerem seus votos a 2 

.,. * - 
Nosso ,Senhor e a Santissima Virgem. Joiio 
Fernandes Vieira prometeu construir duas . 

igrejas, uma a Nossa Senhora do Desterro e 
outra a Nossa Senhora de NazarC. 0 s  nossos 

A Batalha do Monte.das Tabocas entio atacaram corn valentia, os holandeses 
sen.tiram o , golpe e, acuados, resolveram 

0 s  holandeses e os indios tapuias contra atacar. 
seus aliados praticavam contra os catolicos 
atrocidades enormes como foi a morte do 
Bem Aventurado padre Andre Soveral. 0 s  
pais catolicos temiarn que apos sua morte I A N D R ~  VlDAL DE NEGREIROS 0-1680) ' 1 
seus filhos perdessem a FC. ~ o i  entio que 
Joiio Fernandes Vieira com o auxilio dos 
outros lideres conclamou os brasileiros a 
rea~io.  

Em 13 de junho de 1645 Joio 
Fernandes Vieira anunciou a insurreigio ao 
povo. Em 3 de agosto daquele ano, no 
Monte das Tabocas, estavam fiente a frente 
brasileiros e holandeses. 0 s  nossos s6 
tinham 230 homens com armas de fogo. 
Fernandes Vieira em inflamado discurso, 
disse antes da batalha: "Niio pode duvidar da 
vitoria quern tern a Deus em seu favor e nos Entiio o Padre Manoel de Moraes 
sabemos que pelejamos corn gente que faz bradou: "Senhor Deus, misericordia" e 
gala de ofender a Deus, o que sio os conclarnou "irmios, digamos todos uma 
pedac;os das irnagens sagradas, as pedras dos Salve Rainha". E os brasileiros, enquanto 
templos, os corpos dos catolicos feriam o inimigo, rezavam; os holandeses 

~ouco ME IMPORTA o QUE o MUMM;) PENSA DE MIM, NAO PROCURO A MINHA GLORIA, 07 
MAS A GL~PJA DE DEUS (Sam Afonso Mark & Ligbrio) 



fug~ram entji* 'I .  . &* 

u p d v ~ ~ a u ~ ~ .  Depois da ~ i l a g r e s  aconteceriam e corn 
bat$'" --I s s  holandeses .'feitos pri6ion~im8 rwilia d@ Nossa Senhora a Terra de San 
Gsseram que viram entre os nossos uma crw Seria a PatIia fie1 & sua vocaqb. 
Belissirna Senhora corn urn Menino nos 
bragos e junto a Ela urn anciiioavestido de 
branco. Eles deram armas, polvora e 
muniqiio aos nossos. 0 esplendor da 
Senhora era tal que cegava a vista dos 
kolmdeses, polr isso eles fugiram 
apa~wxados. 

A partir dessa vitohosa batalha, os 
hereges holandeses so foram perdendo 
ternens e isso ate sua rendigiio total. 

Quando a Patria esteve em perigo, 
os hsmens de FC e patriohsmo sedui~imY e 
ss ckus vieram em a d l i d  dos brasilekos. 
Com o Brasil, na luta iela verdadeira Fe, 
fornos vitoriosos. 

II 

Niio seria o caso de 'hoje os 
brasileiros, reconciliando-se corn Deus, na 
Verdadeira Fe, a Catolica, corn respeito aos 
mandamentos de Deus e da Igreja levarem o - - 

nosso Pais para Deus? 

COLABOHE COh.1 

e Atravessa~nos d m  d~fictis E sabido que ocorrem d:ficu\&des financeiras em nosso pnis 
o (luanto a 116s. os gaslos kresceF;am de forrna ass~lslado. . So p r i i  Qrmos urn esemplo. a tarlfa de correlo 

aumentou-nos considera~elmenle 
0 NZIO quereliios e 1180 podenios inudar o que 110s pi3&;1W133 c-st'e c :53;3 prime-ro fiiin:ei>. q u ~ i  sqa. "0 

Dcsbra~ador" dc\e ser gratuito e. con1 a~ivilio dc Nosx ? ?Acra. con:'r,~~:a a sC-10 
o Mas. mais unin ve-/ ped~tnos $"a colabor;nc$o Quai~ ,~re~  qua,ltia e ;~re~iosa. Basta voc& ir aos balicos 

nienciotiados. etn qualquer ag6nc1a deles. e fu..ei o dcpbsi o nas contas que segueln ' 
BANCO 1 ~ ~ 1 1  

CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agsncia 0003 - Mercur~o) §lo Paulo - SP 

ilR~4l)ES<'O 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (aginc~a 278-0 - Gasonletro) S5o Paulo - SP 

Ej11 lioliie dc G R ~ ~ I I O  SAN7'A lLlGRlA 

Q l l E  NOSSA SENHOKA 0 RECOhlPENSl 

08 A VITORIA MAIS BELA-QUS sk PODE ALCANCAR VENCER-SE A SI MESMO 
Santo Inacio de Loyola 

I*. . , * ' 



Santo 
Inacio 

lnicio do seculo XVI, ano de 1521. 
~ ~ o c a  de acontecimentos promissores e 
infelizrnente de profbndas revoltas. 

0 s  novos mundos haviam sido 
descobertos por Espanha e Portugat e milhdes 
de almas poderiam ser catequizadas e adentrar 
na Santa lgreja Catolica. Para essa tarefa 
exigiam-se missionfirios valorosos. 

Por outro lado, nessa epoca, Lutero 
revoltava-se contra a Santa lgreja Catolica e 
afastava povos inteiros em sua rebeldia. Ele seria 
seguido por Calvino,Zuvinglio, Henrjque VlII e 
outros na sanha anticatolica. Era preciso lutar 
contra essa revolta. 

Nesse momento, um jovem capitiio 
espanhol de 29 anos sonhava em ser grande, mas 
niio grande para Deus e sim para o mundo. Seu 
nome era IRigo Lopes de Recalde. Queria ser 
famoso, queria ser um grande general, queria ter 
dinheiro e principalmente conquistar a dama de 
seus sonhos, que seria a irmz do 
lmperador Carlos V. 

Loyola 

Fundador 

Ordem dos Jesuitas 
Santo Ignacio de Loyola 

o Santo eprescnta no Pal>a Paulo 111 a negra da 
Companhia de Jesus, por elle fundada. 

Para realizar esses sonhos, seria preciso 
grandes feitos mflitares. E, a ocasiiio era 
propicia. Espanha e Franga estavam em Guerra e 
o jovem capitiio estava com alguns oficiais e 500 
soldados cercado em Pamplona por 1 5.000 
fianceses. 

Era a ocasiiio para os heroismos que 
esperava. Mas, seu comandante achava mais 
prudente render-se. Iiiigo, na reuniiio dos ' 
oficiais, esbravejou e os espanhois foram a luta. 

0 cerco dos franceses foi terrivel, mas a 
bravura do jovem capitgo foi tal que os 
espanhois resistiram, ate quC uma bala de canhiio 
esmagou sua perna e a luta cessou. Todos, 
inclusive os fianceses prestaram homenagens ao 
capitiio espanhol e ele foi levado ao cistelo de 
seu inngo D.Martim de Loyola. 

Ali esteve entre a vida e a morte, mas 
no dia 29 de junho a febre cessava. Visitado por 
seu irmiio soube que viveria. Mas, sua carreira 
militar acabava e corn um ssso saliente na perna 
niio poderia mais montar a cavalo e usar as 
roupas que eram moda na epoca. 

JESUS, MANS0 E HUMILDE DE CORACAO. FAZE1 0 NOSSO CORACAO SEMELHANTE A 0  VOSSO 
Da ladainha do Sagrado CoraGo de Jesus 09 



"Chamas isso de viver?" Disse ao inngo 
e perguntou se niio havia alternativa. Havia sim: 
cerrar a salisncia do osso. Ele concordou e sem 
anestesia suportou a cirurgia. Dias depois seu 
iimiio o visitou e alegre lhe disse que voltaria as 
armas. Disse ademais que iria viajar e Iiiigo Ihe 
pediu livros de cavalaria para ler. 

Foram-lhe enviados a Vida dos Santos 
e a Vida de Cristo de Ludolfo, o cartuxo. 

liiigo n2o gostou dos livros enviados, 
mas na fdta do que fazer comewu a ler os 
livros. Lia uma vida de santo que fora tudo o 
que ele queria ser, mas a tudo renunciara para 
seguir a Cristo Crucificado. Ifiigo achava isso 
loucura, abandonava a leitura, mas logo a 
retomava,Comeqou a ver que os santos assim 
agiam para dar gloria a Deus e sdvar almas. 

Em certa ocasiHo leu que quando Santo 
Agostinho ouviu Santo Ambrosio pregar viu este 
ultimo dizer: "Se os santos foram santos porque 
nZo eu Ambrosio?" ao que Santo Agostinho se 
perguntou: "E porque nHo eu Agostinho?". E 
liiigo se perguntou entiio: "E porque niio eu 
Iiiigo?". 

Pe. ANTONIO VlElRA (16081697) 1 

A partir dai, sua convalescen~a se 
tornou uma tormenta. Ser ou nHo ser santo? Era 
a luta do homem velho contra o novo. 

, i 364 prestes a voltar ao mundo, numa 
.mitei na sua luta interior ajoelhou-se diante de 

' 

uma hagem de Nossa Senhora e como que A 
ouviu perguntar se queria ser soldado de Seu 
Filho Jesus. 0 capitgo ponderou o que deveria 
renunciar, o que deveria seguir e disse '"'JO , 
QUERO" (eu quero). Diz a historia que nessa 
hora a parede do castelo rachou por fiiria do 
dem6nio. 

MANUEL DA N ~ B R E G A  (1517-1510) 

Saindo do castelo, Iiiigo foi a 
Montserrat aonde fez uma confissiio geral de 
todos os seus pecados e depositou nas mHos de 
Nossa Senhora sua espada. Moma o capitgo do 
exercito espanhol e nascia o soldado de Deus. 

Ai Ifiigo foi ao hospital de Manresa 
cuidar de doentes. Estes o odiavam e ate o 
agrediam, mas ele exercitava a humildade e com 
mais carinho cuidava deles. 

Depois foi a gruta de Manresa para 
rneditar e foi atormentado por escnipulos 
terriveis. Foi nessa ocasiiio que surgiram os 
"Exercicios Espirituais". 

r.) 

Iiiigo comegava a sonhar. E ai eram 
santos sonhos. Foi a Terra Santa visando rezar 
no Santo ~e~u lc ro ' e  converter os infieis, mas de 
medo que ele provocasse os mugulmanos foi ' 
enviado de volta para a Europa. 

Foi a Italia aonde continuava a Guerra 
Franqa e Espanha. Foi preso por franceses e 
espanhois. Dos dois lados foi surrado. 

Vai a Espanha e ali conserta, corn seus 
conselhos e admoestag6es, um convent0 de 
fieiras, corn isso apanha outra vez. 

10 TODOS OS HEREGES, QUE SAO FILHOS DO DlABO E QUE LEVAM OS SINAIS EVIDENTES 
DE REPROVACAO TEM HORROR A AVE MARIA ( S ~ O  Luis Maria Grignon de Montfort) 



I Volta a estudar, ja homem maduro, em 
classe de jovens, visando ser padre. Consegue 
entIo um grupo de seguidores, mas e perseguido 
e tem de se mudar para Paris. 

Ai comeCa a estudar Filosofia e 
intensifica seu apostolado, mas acusado de 
feitigaria, fica sem discipulos. 

0 tempo passa e IBigo ja com cerca de 
40 anos consegue enfim um seguidor: Pedro 
Fabro. A ele seguem-se mais 4 jovens e um 
quinto que valeria por urn exercito: Francisco 
Javier Gasso. 

, Corn esses 6 arnigos, lnacio (ele 
mudara seu nome) hnda na Capela de Mont 
Martre a Companhia de Jesus, logo aprovada 
pelo Papa Paulo Ill. 

Esse grupo cresceu e logo estavam 
correndo mundo "Ad Maioren Dei Glorian", 
para a maior gloria de Deus 

Ademais disso seriam os jesuitas os ' 
grandes lutadores contra o protestantismo, seja 
reconquistando territories, como foi o caso de 
Sgo Pedro Canisio com o sul da Alemanha, seja 
confirmando naq6es inteiras na Fe Catolica. 

E, isso, sem nos esquecermos do papel 
fundamental que os jesuitas tiveram no Concilio 
'de Trento aonde foram decisivos em definiq6es 
doutrinirias desse Concilio. II 

0 s  novos mundos descobertos logo 
receberiam '0s membros da Companhia de Jesus, 
ou jesuitas que fariam um trabalho missionario 
monumental. So para dar dois exemplos, SHo 
Francisco Xavier converteria na ~ndia, Japb e 
Sudeste AsiQico cerca de 2 milh6es de pessoas a 
Fe Catolica. Por outro lado os jesuitas Nobrega 
e Anchieta semeariam no Brasil a verdadeira Fe. 

Em breves linhas resumimos a vida e a 
obra de um santo que fez historia, abalou o 
mundo, ajudoh a levar almas para o cCu. 

L 

NIo estaria este conturbado fim de 
seculo tambem precisando de alguem como 
Santo Inacio de Loyola? 

Se ele foi santo por que n2o eu? Por 
que n3o voce leitor? 

Se isso lhe tocou reze uma Ave Maria, 
pega o auxilio de Nossa Senhora do Bom 
Conselho e de Santo Inacio e o imite, ajudando a 
mudar o mundo. 

PELA AVE MARIA o PECADO SE DESTRUIRA: PELA AVE MARIA TODA GRACA DE vos vmi 
S2o Luis Maria Grignon de Montfort 11 



e os Mhrtires de Uganda 

Uganda e um pais da bifrica. 0 s  
padres Brancos do Cardeal Lavigerie 
comepram a evangelizar esse pais e logo 
houve muitos convertidos ao Catolicismo e 
isso transformou notavelmente seu mod0 de 
pensar e agir. 

Aconteceu que o chefe dessa naqlo, 
chamado Muanga, tinha o vicio da 
homossexualidade. E quando o chefe dos 
mensageiros do palacio Jose Makasa, 
converteu-se ao Catolicismo, avisou 
Muanga que a Sagrada Escritura condena e 
proibe totalmente a homossexualidade e que 
a denomina uma "aberraqio", ou seja, algo 
abominavel, que vai contra a Lei Divina e 1 
totalmente improprio da pessoa humana. E 
que o Livro Sagrado diz que "a 
homossexualidade e um pecado merecedor 
da morte" (Levitico 18) e "algo que vai 
contra a natureza (Rom. 1, 26) e que os que 
o praticam nio possuiriio o Reino de Deus 
(1 Cor. 6, 10). 

Isto indignou tanto o rei, que ordenou 
o assassinato de Jose Makasa em 15 de 
novembro de 1885, e assim esse foi o 
primeiro dos 26 miuZires de Uganda. Outra 
causa do assassinato de Jose Makasa foi ter 
repreendido o rei pela morte dos 
missionh.rios. 

Ao saber desta terrivel noticia, os 
demais catolicos que trabalhavam no palacio 
real como mensageiros ou ajudantes, em vez 
de se acovardarem, animaram-se mais 
intensamente a preferir a morrer que ofender 
a Deus. 

A segunda vitima foi urn pequeno 
mensageiro charnado Denis. 0 chefe 
Muanga quis desrespeitar a um menino 
chamado Muafa, mas este lhe disse que seu - 

corpo era um templo do Espirito Santo, e 
que ele se faria respeitar a qualquer custo. 0 
rei averiguou quem havia ensinado ao 
menino estas doutrinas e lhe disseram que 
era outro mensageiro, de nome Denis, e 
mandou mata-lo. (Antes, o rei lhe 
perguntou: "voce e caistiio?" e o menino 
respondeu: "Sim, sou cristiio, e o serei ate a 
morte".) 

0 BEM QUE FAZEMOS NAO PASS& JAMAIS 
Santa Maria Mazzarello 



Enquanto isso num saliio do palacio, 
o novo chefe dos mensageiros, Carlos 
Luanga (que havia substituido a Siio Jose 
Makasa) reunia a todos os jovens e 
lembrava-lhes o ensinamento de Silo Paulo 
nas Sagradas Escrituras, que diz: "0s que 
cometem o pecado de homoslsexualismo 
ter8o urn castigo inevitavel por seu extravio" 
(Rom. 1, 18) e recordava que 
"homossexual~smo e a tendincia em 
corqeter a@es impuras com pessoas do 
mesmo sexo", e isso n8o e arnor de caridade 
que busca o bem de outra pessoa, mas sim 
"amor de concupiscincia" pel0 afeto que se 
sente por pessoas bem parecidas do mesmo 
sexo. e busca apenas satisfazer seus apetites 
e iriclinaq6es anormais. E narrava-lhes como 
as cidades de Sodorna e Gomorra foram 
destruidas por urna chuva de fog0 por 
cometerern esse tip0 de pecado, e como a 
Sagrada Escritura anuncia trernendos 
castigos para os que o praticam. Carlos 
encerra suas conversas lembrando aquelas 
palavras de Jesus: "Aquele que se declarar a 
rneu favor aqui, Eu declararei a seu favor no 
ceu". 

N&u, Frnhor.  A u % U L . O o n  

r 0,mr p o r  l.61 

Corn estas instruq6es de Carlos 
Luanga, todos os meninos mensageiros e 
empregados do palacio real de Uganda 
tomaram a resoluqiio de antes perder a vida 
que renunciar a fe catolica ou perder a 
pureza de sua alnia corn um pecado de 
hornossexualidade. E agora iria acontecer o 
desfecho fatal e sangrento. 

0 rei tinha como primeiro-ministro o 
terrivel bruxo Katikiro, que estava 
desgostoso porque os que se tornavam 
catolicos, ja niio se deixavam enganar por 
suas bruxarias. E entiio se prop6s convencer 
o rei de que deveria mandar matar a todos 
que se declarassem cristiios. 

0 cruel Muanga reuniu todos seus 
mensageiros e empregados e lhes disse: "a 
partir de hoje fica totalnlente proibido ser 
cristiio em meu reino. 0 s  que deixarem de 
rezar ao Deus dos cristiios, e deixarem de 
praticar essa religiiio, ficariio lines. 0 s  que 
quiserem seguir como cristilos irio para a 
prisiio e depois morreriio". E logo deu uma 
ordem fatal: "0s que quiserem seguir como 
catolicos devem dar urn passo adiante". 

NAS FADIGAS E S O F R I ~ ~ E N T O S  NAO NOS ESQlJECAblOS DE QUE NOS AGUARDA 
IJM GRANDE PKEMIO NO ('Eu (SSO JOAO BOSCO) 
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lrnediatamente Carlos Luanga, chefe 
dos empregados do palacio, deu um passo 
adiante. Foi acompanhado pelo menor dos 
mensageiros, que se chamava Kisito. Em 
seguida mais 22 jovens deram o passo 
decisivo. lmediatamente foram levados para 
a prisiio entre golpes e humilhag8es. 

0 padre missionhrio ngo havia ta  

batizado ainda alguns deles, e entlo estes 
jovens valentes vendo que sua morte estava 
proxima pediram a Carlos que os 
batizasse, E ali na obscuridade da prisHo 
Carlos Luanga batizou-0s. 

o rei voltou a reunG~os e perguntou- 
lhes: "Estiio mesmo decididos a seguirem 
como cristiios?" E eles responderam em 
coro: "Seretnos cristiios ate a morte". Entlo 
por ordem do cruel rninistro Katikiro forarn 
levados prisioneiros a m a  distkncia de 60 
quil61netros do caminho e ali mesmo foram 
assassinados pelos guardas. 

Pelo caminho os carrascos levaram 
mais dois martires, estes ja maiores de 
idade. Urn por haver convertido e batizado 
alguns merlinos (Slo Matias Kurumba) e o 
outro por haver conseguido que sua esposa 
se fizesse catolica (Santo Andre Kawa). Eles 
se uniram aos outros mhrtires e no total 
rnorrerarn 26 mhrtires catblicos por 
defenderen1 sua fe e sua castidade. 

0 cruel Katikiro foi fuzilado e 
abarldonado aos ciies alguris arlos mais tarde 
depois de uma revolu@o. -0 rei Muanga foi 
derrotado por seus inimigos e condenado ao 
exilio numa ilha solitaria. E os 26 martires 

/ de Uganda. corn Carlos Luanga a frente, 
foram declarados santos neste seculo, e 1 atualmente h6 em Uganda urn milhio de 

1 catolicos. 

I I 0 INFlJRNO ESTA CHEIO LIE RONS DESEJOS NAO REA1,IZADOS 
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Fundddor do Moste~ro da 1 uz - Sdo  Paulo 

0 s  italianos quando lhes cobram mais 
enipenho, rnaior presenqa, dizem: "eu niio sou 
Santo Antonio para estar, ao mesmo tempo, em 
dois lugares " 

Esse dito que os peninsulares falam se 
origina de um dos episodios mais significativos 
da vida de Santo Antonio de Padua ou de Lisboa 
como o chamam os portugueses. 

Santo Antonio nasceu em Lisboa, 
Portugal, mas foi em Padua, na ltalia, que teve o 
apogeu de seu apostolado. Certa ocasilo, nesta 
ultima cidade, estava no pulpito a pregar quando 
recebeu um aviso dos ceus dizendo que seu pai 
seria erlforcado em Lisboa naquela hbra, 

Disse ao povo que rezasse e ajoelhou-se 
em silsncio Ao mesmo tempo aparece em 

C 

Lisboa e v6 seu pai sendo levado para a forca, 
acusado de ter matado um homem. 0 Santo 
pede que parenl e vai com todos ao tumulo do 
falecido. Este, entiio, ressuscita e diz que n8o 
fora o pai de Antonio quem o matara. 
Perguntado sobre quem fora, o homem diz: 
"quem foi, Deus ha de perdoar" Mtes  de voltar 
ao tumulo pede a Santo Antonio para confessar- 
se. Recebe a absolviqiio, cumpre a penitencia e ai 
morre 0 pai do Santo entlo C'solto Em seguida 
o sermiio em Padua e retomado para 
rnaravilha dos fteis 

ao mesmo 
tempo 

Fatos sobre Santo Antonio de 
Lisboa ou Padua e S e m -  
aventurado Frei Antonio de 
Sant Xna Gdvao 

Alguem dira: "isto foi na Europa, quero u 
ver isso acontecer no Brasil." Pois saiba, amigo 
leitor, que isto aconteceu corn Frei Antonio 
Santana Galviio, recentemente beatificado. 

Vamos ao fato. 
Certa ocasilo o Beato Frei GalvSio pregava 

e imediatamente interrompe o sermSio pedindo 
orag6es por um enfermo que estava a morte. 

Sem deixar o local, o fiade apareceu em 
Jau, Siio Paulo, a centenas de quil6metros, a 
cabeceira de seu amigo, o roceiro Manoel 
Pontes que se ferira mortalmente 

Nlo tendo padre por perto, pediu que 
Deus Ihe enviasse seu amigo, Frei GalvSio, para 
atendG-lo 0 Frei GalvSio ouviu-o em confisslo e 
ele morreu em seguida. 

A seguir, no local da prega~iio, levantou-se 
e continuou o sermlo como se nada ocorrera, 
mas o public0 percebeu que algo de sublime 
ocorrera pelo brilho da luz sobrenatural que 
vinha da sua face 

Para comemorar o milagre em Jau, existe 
uma capelinha, no local da bilocaqiio, em honra 
de Frei Galviio -1 

Fatos como esse so existem na Santa 
lgreja Catolica. SSio fatos maravilhosos que 
Deus opera, por meio de seus servos, para o 
bem das almas e que manifestam a gloria de 
Deus. 

Tais fatos nos fazem pensar na maravilha 
sublime que e o ceu, para onde iremos se 
tivermos a ventura de morrer na graqa de Deus 

SOU 0 TRIG0 DE CRISTO E POlS NECESSARIO QUE EU SEJA MOIDO PELOS DENTES DOS LEOES 15 
PARA QUE ME TRANSFORME EM PAO DIGNO DE MEU MESTRE (Santo Mcio de Antioquia) 



Promessas do Roshrio 
Promessas que Nossa Senhora fez ao Beato Alain de la Roche 

aos devotos do Rostirio 

I .  Prometo minha essencialissima proteqiio aos que devotamente rezarem ao mew 
Rosario. 

2. A alma que, por meio do Rosario, recorrer a mim, niio perecera. 

3. l'odo aquele que rezar devotamentcj o Rosario, comtemplando os misterios, lli0 

sera oprimido pela desgraqa, niio serh cusligado pela justiqa de Deus e niio morrer8 
de nlorte repentina, mas se converter6 se for pecador, se conservarh em graqa se for 
justo e em todo caso sera admitido a vida eterna. 

4 . 0  verdadeiros devotos do meu Rosario, niio morrerlo sem receber os ultimos 
Sacramentos. 

5. Seriio libertados logo do purgatorio, os verdadeiros devotos do meu Rosario. 

6 . 0 s  filhos do  meu Rosiirio, gozariio de grande gl6ria no cku. 

7. Tudo o que for pedido pelo Roshrio, obter-se--a prontamente. 

8 . 0 s  que propagarem o meu Rosario, ser-Go por mirn socorridos em todas as suas 
necessidades. 

9. A devoqio do meu Rosario C um grande sinal de predestinaqiio. 

"Ainda quando estivesseis na borda do abismo ou bvesseis ja urn pe no inferno; ainda 
quando houvesseis vendido vossa alma ao diabo; ainda quando fosseis urn herege endurecido 
e obstinado como um dem6ni0, tarde ou cedo, vos convertereis e vos salvareis, contanto que 

, rezeis devotamente todos os dias o Santo Rosario ate a morte, para conhecer a verdade e 
oker  a con t r i ~ i o  e o perdao de vossos pecados" 

S io  Luis Maria Grignon de Montfort 

0 PECADO E A MORTE, PORQUE NOS SEPARA DE DEUS, NOSSA VIDA 
16 Santo Izidoro 




