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0 DESBRAV 
ii 

ORGAO DO G R ~ M I O  CULTURAL "SANTA MARIA" 

0 s  navegadores e o s  rnissionbrios da kpoca do5 Beseobrirnentos 
desbravaram novas te r ras  e trouxerdrn para o grCrnio' do 5anfa  lgreja 

Catblica incont6veis almas. Em urn rnundo conturbado e eorrompido como o 

nosso existern muitas alrnas esperando;'quem lhes conduza b Verdodeira Fe. 
E? hora de reconquistar o rnarndo p a r d  Deus. Nossa Senhora. Rainha dos 

Apbstolos nos d$ a graGa de p ~ r t i c i p a r  dessa sublime missZlo. 

.AN0 XXI 



" ... portanto as correspondEncias de agora em diante devercfo ser enviadas 
para este novo endere~o:.. . " 

'Gosto muito da leitura e gostaria muito de receber todos os exemplares. 
Desde ja agradeqo". . 
MARL4 LORETH P. COUTO 
IPIRANGA - PR 

"Tomei conhecimento de seu jornal ha cerca de uns dois meses e estou 
encantada com o trabalho de vocts, em especial quando escrevem sobre a vida 
dos santos. Peqo, por fdor, que passem a me enviar regularmentet10 
Desbravador " ". 

SUZETE DA SILVA SILYEIRA 
I CAMPOS-RJ 

"Sou leitor dew 0 Desbravador "e considero-o como uma obra prima, de 
grande valia para todos que o Item. " 

VALCIR LLMA SANTOS 
PONTA GROSSA - PR 

"Em anexo envio recibo de deposit@ ao GrEmio Santa Maria. Agrudeqo muito 
pelas revistas recebidas, pois siio obras muito boas. Que Deus r Nossa 
Senhoru os abenqoem. " . 

CARLOS ALBERT0 BERSSOT 
C O N C E I ~ O  DE MACABU - RJ 

Gostaria de receber imensamente, a revista "0 Desbravador", anteriormente 
ja havia escrito, n io  sei se chegou ate a minha casa, pois agora atualmente 
estou morando no Japio, e gostaria de receber a revista aqui, caso ni7o haja 
nenhum obstaculo, claro. 

ALEXANDRA R. F. OGA 
O I Z W -  JMO - 
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Editorial 

Quando conheceu ~ a G o  Inacio de Loyola, 
em Paris, Siio Francisco Xavier era um jovem 
professor de Filosofia, brilhante, que aspirava 
alcanqar fama e sucesso no mundo. 

Niio se corrompera por um motivo 
merarnente humano: tinha medo de contrair 
doenqas com deprava~des. A gloria do mundo 
era sua meta, sabia de suas qualidades e queria 
ser grande, muito grande. 

Quando conheceu Santo Inacio, de inicio o 
repeliu, mas acabou amigo dele. 

Por muito tempo, Santo Inacio perguntava a 
Xavier: "que , aproveita ao homem ganhar o 
mundo se vier a perder a sua alma?" 

SZio Francikco Xavier converteu-se e, ao 
inves das glorias do mundo, comeqou a buscar a 
gloria de Deus. Tornou-se padre, ajudou a 
fbndar a Companhia de Jesus, e por fim foi 
enviado para a fndia e Extremo Oriente, aonde 
realizou monumental trabalho rnissionirio. 
Morreu as portas da China, que pretendia 
evangelizar. Deixou plantada naquelas plagas 
cristandade pujante e fervorosa. 

.. Batizou milh6es, pregou, converteu e ficou 
conhecido como o padre santo. Seus rnilagres 
ficaram famosos e ao morrer seu corpo 
permaneceu incorrupto ate os nossos dias. 

SZo Francisco Xavier foi um jovem que fez 
Historia, dando almas a Igreja e moradores para 
o Ceu. Seu nome e sua fama permanecem 
porque ele dedicou-se ao serviqo de um Senhor 
que n8o morre e que recompensa ate um cop0 de 
agua dada em seu nome. 

Como seria bom se hoje surgissem jovens 
assim, que fizessem do serviqo de Deus a razZio 
de suas vidas, que convertessem as almas a Fe 
verdadeira e mudassem o mundo. 

NZo sera voci2, leitor amigo, este jovem, esta 
alma? Reze, pede a Nossa Senhora a graGa de 
corresponder a sua vocac$io. Pede a Ela que o 
faqa instrumento docil da vontade Divina e se 
essa vontade for que voc2 ajude a mudar o 
mundo, f a ~ a  isso com amor, ardor e alegria. 



Um dos maiores problemas dos 
homens 6 centralizar seus planos e seus 
projetos na curta vida terrena. 

Na realidade esta vida e passageira, e 
fugaz. Quem vive muito, vive 90 anos, e siio 
poucos. Por outro lado, o que silo 90 anos 
diante da eternidade? 

Se fizermos uma pesquisa siio raros, 
por exenlplo, os sobreviventes. hoje, da 
PI-imeira guerra.mundia1 e rarissimos siio os 
que nasceram no seculo XIX e estiio vivos. 
Niio ha ninguem do seculo XVItI vivo. 

Isso quer dizer que a vida 6 curta. Tiio 
curta que num sopro ja nos vemos velhos. 
Quem escre\-e estas linhas lembra-se, como 
se fosse hoje. de sua rneninice e no entanto 
quanto tempo ja se passou. 

Apesar disso a grande, a imensa 
maioria dos homens so vive para esta vida. 
Planeja. sonha somente para esta fugaz 
existhcia. Como conseqiiencia a frustraqiio 
e a resultante. Assim elaboram-se planos. 
fazem-se projetos e vem a morte e desfaz os 
sonhos humanos. E perguntamos: como fica 
a etel-nidade? 

0 homem aspira ser feliz. quer ser 
feliz. quer uma felicidade plena. mas nessa 
vida quem ten1 tal felicidade? 

Somente Deus pode preencher o 
coraqiio do ser humano aqui na terra. e fazi- 
lo totalmente feliz no Ciu. Quern n5o vir 
isso em \-50 plantara. pois so colhera 
desil us6es. 

Quem sonha sonhos terrenos sempre se 
desiludira. Quem olha para a eternidade niio 
sera logrado. 

N5o ha palavras meramente hurnanas 
que possam exprimir a felicidade do Ceu, 
bastando dizer que Deus mesmo sera nossa 
recompensa. 

E, entretanto ha sonhadores loucos que 
so visam esta vida e - repetimos - sempre 
saem hstrados. 

I 

a 

Niio sejamos do .infinit0 numero dos 
loucos que vivem para prazeres, fama, 
dinheiro para n5o sairmos desiludidos da 
peleja, sejamos sim almas que vejam que a 
vida nesta terra 6 passageira, que'aqui e urn 
vale de lagrimas como diz a Salve Rainha e 
corn os pes no chiio olhemos para o Ceu e 
faqamos tudo para consegd-lo. Sim, 
faqamos tudo, pois ate a vida n5o tem valor 
se perdemos nossa alma. Comecemos ja a 
caminhada para o Ceu, com firmeza, com o 
auxilio de Nossa Senhora chegaremos la. 
mas comecemos ja, peqarnos a Nossa 
Senhora que nos faqa viver nessa direqiio. 

PENSE E REFLITA 

0 passado jb foi, o futuro ntio 6 meu, s6 
o momento presente tenho eu na mtio para 
servir a Deus e salvar a minha alma - pondere 
bem: urn Deus, - Um Momento, - Uma 
Eternidade! 

Um Deus que t e  olha, - Um Momento, a 
fugir-te, - Uma Eternidade 21 tua espera. 

Um Deus que 6 tudo, urn momento que 6 
nada, uma eternidade que t i ra  ctudo ou d6 
tudo para sempre. 

0 Deus! 0 Momento! 0 Eternidade! A 
vida 6 curta, o c6u belo e o inferno 
horroroso ... 

(do livro: Manual do cristzo) 

14 "(_>I Jfibf TF2ME O INFERNO, ESF'OR(-A -SE SERIAMENTE PL4 RA N ~ O  CL4 IR NEL E; QliEll.1 
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Dentre os gloriosos herois que figuram na 
imensa galeria apresentada pela Santa Madre 
Igreja Catolica Apostolica Romana, destaca-se 
maravilhosamente a pessoa de Sio Francisco 
Xavier, sacerdote da Companhia de Jesus. 
confessor, apostolo das ~ndias, celeste padroeiro 
do Sodalicio e da Obra de Propagaqio da Fe, e 
de todas as Mssiies, famoso pela conversio dos 
gentios, pelos seus carismas e milagres. 
"Durante o seculp XV - observp Robbacher - 
enquanto um mau monge, Lutero, pervertia a 
metade da Alemanha, um santo religiose 
convertia grande parte da 1ndia e do Jap50°". 

Francisco nasceu a 7 de abril de 1506, de 
grande nobreza, no castelo de Xavier, na 
Navarra, a oito Ieguas de Pamplona. 

Enquanto os irmiios so aspiravam as 
distinqaes na profissiio das armas, Francisco, 
embora possuisse todos os predicados para nela 
brilhar corn todo o esplendor, dedicava-se mais 
ao estudo. 

Cursou tudo quanto se lhe podia ensinar 
em Navarra, com a maior brevidade e admiravel 
distinqzo. Seus pais secundaram suas 
prodigiosas disposi~tjes, rnandando-o para a 
Universidade de Paris, na epoca o ponto de 
convergencia dos estudantes nobres de toda a 
Europa. 

- 

- " Q U l N  TODOS OS DIAS PENSA NA MORTE, N m  RECEIA MORRER QUEM PENSA NO 05 
CEU ACHA A MORTE AGRADALEL~ (SXO BENTO) 



Dele se dizia que "nunca estudantn ale;um 
conseguira, em Paris, tanto corn tanta 
facilidade". 

Amavel, belo, de porte elegante, airoso em 
seus ademanes, distinto em suas maneiras, 
bastava v6-lo para se reconhecer nele a nobreza 
de sua origem. Sua admiravel intelighcia, a sua 
paixzo pelo estudo, as brilhantes qualidades do 
seu espirito, davam-lhe uma incontestavel 
superioridade sobre todos os rapazes de sua 
idade 

Foi em Paris, no colegio de Santa Barbara, 
que conheceu o Compatriota Santo Inacio de 
Loyola, que o atraiu para o serviqo de Deus com 
as celebres palavras. 

dn aslsbraqgo da Santq Missw, Grasas t#o 
extraordinarias eram recornpensas de suas 
mortificaqbes. 

Nunca, ate conhecer Santo Inacio, o 
elegante Francisco conseguira ver uma ulcera. 
Tinha por esta especie de doen~a urn tal horror 
instintivo, que o fazia fbgir imediatarnente. 
Agora esta transformado. Ao entrar no hospital 
dos incuraveis, em Veneza, ouviu falar de um 
doente com uma ulcera tiio repugnante, que era 

i )  

necessario uma coragem sobre-humana para se 
poder aproximar dele. 0 semblante de Francisco 
irradiou-se de alegria. Era chegado o momento * 

de triunfar de si mesmo para dar um passo mais 
na senda da virtude, segundo a maxima de seu 
santo amigo. 

. - De que serve ao homem ganhar o 
universo, se vier a perder a sua alma? 

Xavier cai de joelhos ao lado do doente, 
abraca-o carinhosamente, fala-lhe de Deus, 
consola-o e anima-o . . . Descobre imediatamente 
o membro ulcerado.. . A repugnincia cresceu! . . . 
Porem o jovem Santo cruer triunfar a todo preqo, 
porque sabe que o coriibate se da sob as vistas 
de Deus! 

Aproxima seu belo rosto do membro 
purulent0 e empalidece.. . a natureza revolta-se.. . 
Xavier sente-se desfalecer.. . Apressa-se por isso 
a levar os seus Iabios para a hedionda chaga! 
Beija-a! 

Deus esperava esta ultima vitoria! Xavier 
considerava-se entgo mais feliz por ter triunfado 
de si, do que havia sido ate ali pelos seus 
brilhantes feitos do mundo. 

AWDA hIiZ1S. SENHOR' 

Logo se tornou discipulo de Santo Inacio e 
seria um dos que com ele formaria a Companhia 
de Jesus. Tornou-se sacerdote e, sob a direqgo 
daquele, fez em pouco tempo muitos progressos 
na vida espiritual, tanto que, por mais de uma 
vez, enquanto contemplava as coisas divinas 
tinha o corpo elevado no ar. Isso aconteceu 
mesmo diante do povo, aigumas vezes, quando 

Uma noite, num hospital de Roma, 
ouvirarn-no gritar "Ainda mais, Senhorl Ainda 
mais!" Embora se insistisse para que explicasse o 
motivo dessa exaltaqgo, preferiu manter o 
silencio. Mais tarde, antes de partir para as 
~ndias, confiou o segredo ao seu arnigo Simiio 
Rodrigues: "Vi entgo, se em sonho ou 
acordado, Deus o sabe, tudo quanto devia sofrer 



pela gloria de Jesus Cristo. Nosso Senhor deu- 
me naquele momento taman'la avidez de 
sofiimentos, que os que me apiesentavh me 
pareciam insignificantes e eu ardentemente 
desejava mais. Era esta exaltaqBo da minha Jma 
que me fazia gritar com transporte: Ainda r tais! 
Ainda mais! E espero que aDivina Bondade me 
concedera nas 1ndias o que me fez ver em Itdia, 
e que os ardentes desejos que me inspirou ao 
coraqilo seriio imediatamente satisfeitos! " 

SBo Francisco Xavier nBo comia carne, 
nilo bebia vinho, raramente fazia uso de pBo que 
levasse fermento, alimentando-se de coisas das 
mais triviais. h vezes, passava dois ou tr6s dias 
sem aliment0 algum, absolutamente. Flagelava- 
se ate o sangue com disciplinas de ferro e nBo 
dormia sen80 poucas horas, sobre a terra. 

de tr8s mil leguas. Calcula-se que no decurso de 
seu apostolado, desde a sua partida de Paris para 
Veneza, ate a morte, o nosso Santo percorreu 
mais de trinta e cinco mil leguas. Ou seja, varias 
vezes o giro ao globo terrestre! 

Converteu centenas de milhares de 
homens. Batizou reis e principes incontaveis. E 
Deus autorizava suas pregaqdes pel0 dom da 
profecia e dos milagres. 

Foi com esta vida santa e austera que se 
preparou para as fbturas fbnq6es de apostolo, 
quando a pedido do rei de Portugal, o Papa 
Paulo I11 o enviou as ~ndias, com a autoridade 
de nuncio apostolico. 

Por mais de uma vei, enquanto falava 
numa so lingua, cada naqiio o ouvia na sua 
propria. Percorria inumeraveis provincias, 
sempre a pe e descalqo. Em dez anos somente, 
levou ele a Fe a povos cuja extensilo era de-mais 

Escrever sobre eles nBo e tarefa facil. Eles 
s8o tBo numerosos que a escolha se torna 
dificil.. . 0 process0 de canonizaqilo reconheceu 
24 ressurreiq6es juridicamente provadas e 88 
milagres de primeira grandeza. Destacaremos 
alguns, apenas dois ou trss, extraidos do 
admiravel livro de Dourignac. 

Quando SBo Francisco Xavier chegou a 
ilha de Manar, no ~ndico, toda a populaqilo 
correu ao seu encontro. Uma horrivel peste 
ceifava mais de cem vidas por dia. Xavier pede 
aos manarenses que esperem tr6s dias e rezem 
por ele. No terceiro dia a peste cessou, todos os 
doentes se virarn instantaneamente curados e na 
mesma hora. 0 s  que ainda eram pagilos pediram 
o batismo, apesar da perseguiqilo aberta contra 
0s cristBos. 

"Of - !-I N7%> MAlS SOhfOS DESPREZADAS PEL0 MUNDO, TANTO M I S  DEW NOS AA4A " 07 
(SA NTA MARIA MA4 ZZA REL LO) 



Viajava Xavier de Arnboino para 
Ba~anura, no Oceano Pacifico, numa ligeira 
embarcaqiio, quando sobrevem uma tempestade 
tal que os proprios ' marinheiros ficam 
aterrorizados. Ja se julgavam perdidos.. . Siio 
Francisco Xavier toma o seu crucifixo, inclina-se 
sobre a borda do barco para o mergulhar naquele 
mar em fiiria... e o crucifixo escapa-lhe da mBo! 
0 Santo apostolo mostra-se em extremo 
consternado por aquela perda, chora aquele 
tesouro, que havia operado tantos prodigios. 

Na manha seguinte, depois da perigosa 
travessia, chegam a ilha de Baranura. Decorrera 
ja mais de vinte e quatro horas que o crucifixo 
caira no mar. 0 padre Xavier e um companheiro 
dirigiam-se para o bairro de Talamo, seguindo 
pel0 litoral, quando, depois de caminhado uns 
quinhentos passos, viram sair do mar e vir para 
eles um caranguejo trazendo entre suas garras 
que mantinha levantadas, o crucifixo de SZo 
Francisco Xavier! 0 caranguejo vai direto ao 
santo e para junto dele. Xavier ajoelha-se, 
prostra a fronte em terra, toma o seu amado 
crucifixo que 1he sera dali em diante muito mais 
precioso, beija-o com todo o amor e 
reconhecimento, e o caranguejo, voltando sobre 
os seus passos, desapareceu nas ondas. 

Muitos anos depois, os habitantes da 
regiiio encontraram no alto mar um caranguejo 
duma especie desconhecida, trazendo uma cruz 
latina sobre a concha, e tendo barbatanas nos pes 
traseiros, o que nunca se tinha visto ate entiio. 
Ficaram admirados do maravilhoso crustaceo, e 
empenharam-se em fazi-lo conhecer com o 
nome de caranguejo de SBo Francisco Xavier, 
persuadidos que estavam que ele provinha 
daquele que a Divina Providcncia se servira para 
restituir ao santo apostolo o crucifixo caido no 
mar das Molucas. 

0 s  grandes milagres operados pel0 Santo 
em Cangoxima encheram de esperanqa urn 
leproso que vivia separado de todo o mundo. 
hlanda pedir ao santo padre que lhe faqauma 
visita. Impossibilitado de acudir ao chamamento 

do infeliz, Xavier encarrega um dos seus de ir la, 
dizendo-lhe: 

"Perguntareis trCs vezes iiuele doente se 
ele acreditara em Jesus Cristo, no caso em que a 
sua lepra desapareqa; e, se assim o prometer, 
fareis sobre ele o sinal da Cruz, depois de cada 
resposta". 

0 enviado do apostolo executa 
pontualmente as ordens que recebera e o doente 
responde trCs vezes que acreditara em Jesus 
Cristo, e depois do ultimo sinal da Cruz, que se 
seguiu a sua ultima resposta, a lepra desaparece 
subitamente! 

Ja na Ilha de SanciZo - proxima a China - - 
aonde veio a falecer, SBo Francisco Xavier pede 
a urn rico comerciante, Pedro Velho, um 
donativo para auxiliar uma pobre 61-6. Pedro da 
ao Santo a chave de seu cofie, que continha 45 
mil escudos de ouro, recomendando que 
retirasse o quanto quisesse. 0 padre Xavier 
serve-se de 300 escudos de ouro. Alguns dias 



depois, fazendo suas contas, o comerciante acha . 

intacta a soma de 45 mil escudos. 
Quando Pedro Velho foi reclamar contra a 

discriqgo do padre Xavier, pois esperava que 
levasse pel0 menos a metade do dinheiro, o 
Santo conta do milagre. Prometeu as bSnglos de 
Deus ao seu benfeitor. "Anuncio-vos, alem disso 
- acrescentou - que sereis advertido do dia de 
vossa morte". 

.. Perguntando qua1 seria o sinal certo de sua 
morte, Pedro Velho obteve este oraculo: 
"Quando achardes o vinho amargo, preparai-vos, 
porcpe nZo tereis mais de um dia a viver". 

0 mercador portugues chegou a uma 
extrema velhice, sem perder a sua jovialidade 
natural. mas sem esquecer a prediqiio do seu 
bem-d-"~nturado amigo. Um dia, estando a mesa 
com muitos convivas, acha o vinho amargo e 
pergunta aos que o cercam se eles sentem o 
mesmo gosto; todos respondem que o vinho e 
excelente. 

Pedro Velho faz servir-se de outro vinho e 
acha-lhe igual amargor. NZo Ihe resta mais 
duvida, a sua ultirna hora e chegada. Faz 
interiormente a Deus o sacrificio da sua vida e 
depois comunica aos seus convidados a prediqZo 
do Padre Xavier. 

Terminada a refeiqZo ocupa-se dos 
arranjos do seu negocio, distribui a fortuna pelos 
pobres, vai dizer adeus aos seus amigos, pede- 
lhes as suas ora~bes, convida-os para o seu 
enterro e faz preparar os seus finerais. 

, Na manhl seguinte assiste ao Santo 
Sacrificio da Missa, que era oferecido por sua 
intenqiio, e ali comunga como ViQico ... no fim 
da Missa estava morto.. . 

Fato entre todos admiraveis e a milagrosa 
conservagiio do corpo de Siio Francisco Xavier. 
No dia 2 de dezembro de 1552, sexta-feira, pelas 
duas horas da tarde, com apenas 46 anos de 
idade, Francisco Xavier "carregado de meritos e 
trabalhos, adormeceu no Senhor" 
(Martirologi 0). 

Estava na ilha de Sanciiio, da qua1 se avista 
a China, .que ele ardentemente desejava 
conquistar @a Jesus Criao. 

"DEIJS N& MANDA QUE SEJMOS NUMEROSOS, MAS SLM QUE SEJRMOS SANTOS" 
(SANTO AFONSO MRLA DE LIGORIO) 
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0 s  Portugueses revestirarn o corpo corn os 
h6bitos sacerdotais, colocaram-no num esquife, 
que encheram de cal viva para n5o terem que 
transportar sen50 ossos! ! ! 

Antes de partirem de volta as ~ndias, a 17 
de fevereiro de 1553, dois meses e meio depois 
da morte de Francisco Xavier, o esquife e aberto 
para se verificar o conteudo e encontra-se o 
rosto fresco, corada, sereno ... 0 Santo parecia 
dormir. 0 s  ornamentos n3o estavam alterados. 
Examinando o corpo, ele parecia cheio de vida. 
Um dos homens corta um fragment0 de came, 
acima do joelho ... o sangue salta! Correm ao 
navio e levam a preciosa reliquia ao capitio; ele 
quer julgar diante daquela grande maravilha. 0 
santo corpo exalava um pefime que n5o tinha 
nada corn que se comparasse sobre a terra. 

Todos se aproximaram, beijaram-lhe os 
pes e as m5os, e depois se colocou de novo rio 
esquife a cal que se tinha retirado, e 
empreenderam a volta para Mdaca, na lndia, 
onde chegaram a 22 de m w o .  

Ai o governador hvaro de Ataide, inimigo 
da Igreja, vai requintar a perseguiq50 que movia 
ao Santo; proibe a veneraqiio ao corpo, que e 
retirado do esquife e lan~ado numa cova muito 
pequena, de sorte que o comprimiram e 
dobraram para ali entrar. Rasgararn-lhe alguns 
tanto os ombros, de onde saiu sangue que 
derramou em cheiro muito agradavel. Foram 
ainda t io indiscretos que calcarw a terra que 
cobria o corpo, pisando ate que a terra ficasse 
bem batida.. . 

Na noite do dia 15 de agosto de 1553, 
cinco meses depois, um grupo de amigos de 
Xavier, em numero de seis, dirigiram-se - 
hrtivamente para o sitio em que o precioso 
corpo estava enterrado e o descobriram. - 
Acharam-no tzo fresco como se a vida o nio 
tivesse deixado. 0 lenqo branco que cobria o 
belo rosto de Xavier estava molhado com o seu 
sangue! ! ! 0 s  arnigos do nosso Santo prostraram- 
se diante daquele prodigio, derramaram lagrimas 
de sentimentos pela profanaqio de que eram 
testemunhas. 
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Retinda para lugar sewro a$uardwm 
uma embarcaqiio que pudesse levar o venerando 
corpo para Goa. Colocaram na c h a r a  uma 
tocha que devia durar dezoito horas. Ardendo, 
porem, noite e dia, durou dezoito dias! 

Chegando a Goa, todos, as Autoridades e 
o povo, recebem-no de joelhos. Milagres sern 
conta se operaram a sua passagem.. . 

0 corpo de S5o Francisco foi encerrado 
num riquissimo relicario na Catedral de Goa. 

Em 1612, o padre Aquaviva, Geral da 
Companhia de Jesus, pede a casa de Goa que 
envie a Roma o braqo direito de SZo Francsico 
Xavier. Este braqo, que havia operado t5o 
grandes prodigios, produziu ent5o um novo e 
mais admiravel ainda. 

0 csrpo foi encontrado corn a mesma 
fiescura, a mesma flexibilidade e as mesmas 
cores, que as de urn homem vivo; corta-se o 
bra~o direito pedido pelo Superior Geral e o 
sangue cone com tanta abundhcia como se o 
corpo estivesse cheio de vida! Embeberam-se 
nele panos que os Padres de Goa enviaram a 
Felipe IV, rei da Espanha, e recolhe-se em um 
fiasco com a mlo a Casa de Roma. 0 br,. -0 foi 
dividido entre os colegios de Cochim, da Mhlaca 
e de Macau. 

No dia 12 de outubro de 1859 foi feita 
nova verificaqiio do corpo: estava incorrupto, 
mas seco. Desde entiio ele 6 exposto a veneraqio 
publica a cada 7 anos, no dia 3 de dezembro. 

COLABORE COM 0 DE%]BRAvADOR 
+ Atravcssamos dias dificcis. E sabido quc ocorrcrn dificuldades financeiras cm nosso pais. 
+ Quanto a nos, os gastos cresccram de forma assustadora. So para darmos um cxemplo, a tarifi 

de correio aumentou-nos consideravclmcnte. 
+ Niio qucrcmos e n5o podemos mudar o que nos propusernos desde o nosso primeiro numcro, 

qua1 scja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, corn auxilio de Nossa Scnhora, continuara a 
se-10. 

+ Mas, rnals ulna vcz pcdimos sua colabora~iio. Qualquer quantia e preciosa. Basta voce ir aos 
b a ~ c o s  mcncionados, cm qualquer agGncia deles, e fazer o deposit0 nas contas que se6uem. 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (ag6ncia 0003 - Mercurio) Siio Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agencia 278-0 - Gasbrnetro) Siio Paulo - SP 

Eli1 nolnc dc G&WO SANTA MARIA 

QUE NOSSA SENHQRA 0 RECOMPENSE 
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Tempo houve em que a palavra dada era 
t lo  honrada e ao mesmo tempo tfio respeltada 
que, em boa medida, o homem valia enquanto 
honrava esta mesma palavra. Curnpri-la era 
dever; faltar com ela, vilania repudiavel. 

0 tempo passou e corn a decadhcia 
total vivida pelo homem moderno, a palavra 
tornou-se para muitos, um mero "farrapo de 
papel" que nao tem nenhum valor e que at6 e 
motivo de risos e de chacotas. 

Esse desrespeito ao prometido vale tanto 
nas relaq6es de amizade, como nos negocios. 
E chega a ser comum tambem entre os 
governantes das naqiies que habitualmente 
faltam hoje com aquilo que prometeram ainda 
ontem. 

Como isso 1 horrivel! Como seria 
maravilhoso que a palavra dada voltasse a ter 
o valor que outrora possuia. Vejamos alguns 
casos do passado para que admiremos os que 
cumprem corn o que se apalavraram e niio so 
isso, procuremos sempre cumprir o que 
legitimamente prometemos. 

S5o Luis IX, rei de' F r a n ~ a  

Siio Luis IX, rei de Franqa, e tido como 
modelo de estadista. Sua bondade e firmeza 
reluziram em todo seu reinado. Seu senso de 
jus t i~a  e lendano ate hoje. Sua fidelidade a 
Santa Igreja foi modelar. E, ao lado dessas e 
de outras virtudes devemos tambem ressaltar o 
seu amor em cumprir , a palavra dada. Niio 
somente a dele, como veremos no exemplo 
seguinte. 

Certa feita, exaiinando documentos 
antigos, o grande rei encontrou um tratado 
pel0 qua1 seu av6, tambem rei, se 
comprometia a entregar ao rei da Inglaterr8, 
uma porqiio do temtorio f7ancb. Tal tratado 
caira no esquecimento. Silo Luis, mais do que 
depressa, escreve ao rei inglCs e pede que este 

S2o Luis IX. modelo de catolico. csemplo de 
governante. fie1 cumpridor da palaa-ra dada 

venha se apodemr do que era seu por tratado. 
0 santo rei fazia isso POP justiqa e tambem 
para cumprir a palavra de ... seu av6. 

A psaiawu-a de Bayard 

Nos anais guerreni-os do skculo XVI; 
sobressai urn cavaleiro francSs pela coragem e 
ousadia: Bayard, conhecido como o cavaleiro 
sem mancha e sem medo. 

Numa batalha contra os ingleses, o 
famoso soldado desamoea e poderia ter morto 
urn oponente inglks. Este, entiio, implorou 
misericordia e pediea para niio ser morto. - 
Bayard concordou, desde que o inglcs lhe 
desse a palavra de cumprir trSs coisas: seria 
seu prisioneiro, defenderia sua vida e 
acompanhi-lo-ia at6 o acarnparnento francSs. 
0 soldado ingPis !he deu a palavra. Logo apos 
aparecem as tropas inglesas e se regozijam por 
terem aprisionado a Bayard, o mais famoso 
soldado hncks .  Ao qeaererern aprisiona-lo, 
porena, este c h a m  o soldado que dera sua 
palavra e pede que este relatasse o acontecido. 
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Diaot? d i s q ~  B~yprd n i ? . ~  @Q nitq, fai 
apr~sionado, como ainda levou prisioneiro 
para seu acampamento o soldado adversario 
0 s  ingleses permitiram isso para honrar a 
palavra dada n5o por um oficial, mas por urn 
simples soldado raso. 

Unl fio de barba e a palavra 
empenhada 

Ainda hoje e comum se referir ao tempo 
em que um fi o de barba valia pela palavra. De 
onde vem ISSO? 

Um dos herois da epopeia dos 
descobrimentos e conquistas portuguesas foi 
D. Jo5o de Castro, denominado por Camdes, 
nos Lusiadas, de "0 Castro Forte': 

D. Jolo foi vice-rei portuguds na lndia. 
As col6nias portuguesas nesse pais eram 
cidades costeiras. D. Jofio tinha a sede do 
vice-reinado em Goa. Numa ocasiiio, outra 
cidade portuguesa, Diu, com 250 portugueses 
se viu cercada por 10 mil infieis mugulmanos. 

Jo5o de Mascarenhas, comandante de 
Diu, solicitou reforgos a D. Jofio de Castro, e 
este enviou uma pequena expedi~iio chefiada 
por seu jovem filho, Fernando de Castro. 0 
jovem cornandante, de apenas 19 anos, tinha 
ordens de seu pai de defender Diu a todo 
custo. Ao despedir-se do filho, D. Joiio falou- 
Ihe: "Eu vos mando, meu filho, com estes 200 
soldados, para uma cidade inteiramente 
cercada pelos turcos. No q u e  toca a vossa 
pessoa niio fico preocupado: por cada pedra 
daquela fortaleza. arriscaria a vida de um 
filho". 

Seu filho conseguiu romper o bloqueio e 
juntar-se aos sitiados, mas, em uma explosiio 
de mina veio a falecer. 

Com dinheiro coletado, armou-se uma 
esquadra de 40 naus que, sob a chefia de 
~ l v a r o  de Castro, outro filho de D'. Jogo, foi 
em auxilio dos sitiados. Por fim o proprio D. 
Jo5o apareceu diante da cidade com outra 
esquadra. A parada estava ganha. Apos alguns 
dias, os portugueses eram vitoriosos. 

Mas, resMva reesnsrtruir Diu, "Tud~ nels 
estava arrasado. Era necessario um 
emprestimo de 20 mil pardaus de Goa para a 
reconstruqiio. Mas, que garantias poderia D. 
Jofio oferecer pelo emprestimo? Ele nada tinha 
a oferecer. Pensou ele dar como garantia os 
ossos do filho morto, mas o estado do corpo 
niio comportava tal oferta. Mandou, ent'ig, urn 
fio de barba como garantia de que o dinheiro 
emprestado seria totalmente reembolsado. 

0 senado de Goa atendeu aos apelos de 
D. Jofio de ~ a x t r o  e Ihe enviou os 20 mil 
pardaus para a reconstruqio de Diu. 
~eio lveu- lhe  porem o fio de sua barba. Para 
os goenses a palavra de D. JoHo era rnais do 
que suficiente. 

"Que exemplos maravilhosos"! dira 
.algudm. "Mas que pena que os tempos 
mudaram", talvez tambem o diga. 

Deus niio much. E aquilo que foi bom 
ontem, e born hoje, e assim o s e ~ i  para todo o 
sempre. Comecemos nos a ser fieis a toda 
palavra leg~timamente dada e ademais 
admiremos aqueles que ainda hoje prezam 
sobremaneira a palavra dada. 

Catolicos, filhos de Nossa Senhora, 
esforcemo-nos em ser nesse aspect0 como em 
todos os outros modelos e exemplos que 
f a ~ a m  novamente um fio de barba valer pela 

rra empenhada. a&++, 

. a. . 

2&*y. 
D. Joso de Castro -d 



Seculo XIX, urn jovem. Jorge. 
faz sua Primeira Comunhiio em Roma. 
Menino virtuoso, faz propositos 
sublimes. Toma resoluc@es de urn 

' , verdadeiro catolico. 
Freqiientar os Sacrarnentos, am& 

e servir a Nossa Senhora, ser virtuoso. 
ser casto, siio propositos que Jorge fez 
e quis a qualquer custo cumprir. 

E entre outros fez o seguinte: 
"levarei comigo a gravata branca da 
minha Primeira Comunhiio ate o dia 
em que. por uma desventura. venha a 
perder a gaga  de que ela e simbolo". 

Jorge crescera.. . consen~ando 
sempre a gravata branca. Quando 
rebentou a guerra franco-prussiana, 
alistou-se como voluntario entre os 

. . zuavos do general De Charette. Em 
janeiro de 1 87 I .  por ocasiiio da vitoria 
de Mans. foi ferido mortalmente. 

0 cape150 aproximou-se dele 
irnediatamente. "Obrigado, Sr. 
capelgo. ... contessei-me ha dois ou U ~ S  

dias; nada me pesa na consciincia; 
estendei-me sobre urn pouco de palha 
e trazei-me o Santo Viatico, porque 
vou morrer" . 

0 cape150 voltou logo, trazendo 
o Santissimo. "Antes de me dar a 
Comunhiio, fazei-me urn favor: abri.a 
minha mochila e encontrareis uma 
gravata branca, que me1 poreis ao 
pesco~o". 

Depois recebeu o Santo Viatico, 
agradeceu e disse: "Eis que morro; 
peqo-vos o obsequio de levar a minha 
miie esta gravata e dizer-lhe que, 
desde o dia da minha Primeira 
Comunhiio, niio perdi a graga 
santificante; sirn, dizei-lhe que esta 
gravata niio recebeu outra mancha a 
niio ser a do meu sangue rubro 
derramado pela Patria". 

''0 PRIMEIRO ME10 PARA SE PROGREDIR NA WRTUDE k A ORACAO, 0 SEGUNDO fi ADiDA A ' OMCAO; o TERCEIRO, o QUARTO, o C ~ I M O ,  o MIL&IMO B -A A ORACAO" PC. pared)  



0 DOM MAIS 
PRECIOSO 

Certa vez urn mission;itio batizou urn indigena, a 
quem t a m b k  deu a Pfimeita C.~munhZo. 0 jovem no 
seu fervor tomou a resoluqao de viver na graqa de 
Deus evitando o pecado a todo custo. 

Um ano se passou e o missionirio voltou i aldeia 
do jowm e este logo o procurou p a h d o  para 
cornungar. 0 padre falou que tudo bem e disse ao 
jovem que se preparasse para se confessar. Ao que o 
indio retfucou que nao precisavz "Como?" respondeu 
o padre. "J6 faz quase urn at10 de sua prim& 
comun hao ". 

0 jovem entiio disse que sossegadamente podia 
cornungar pois nao cometera n e n h m  pecado mortal 
no period0 e frizou: "0 senhor acha admissivel, Padre, 
que ap6s estar na graqa de Deus, ap6s receber a Nosso 
S d o r  na Sagrada C ~ m u n h h  dguh venha a td-lo 
pelo pecado?" O padre emocionado e feliz com isso 
deu a comunhiio ao mogo que tanto a queria receber. 

Esse fato que lemos h i  muitos anos em urn hvrd 
piedoso nos fez refletir. Fez pensar como poucos se 
esforqam por viver em estado de graqa, faz pensar 
t a b &  e com tristeza que muitos comungam em 
pecado mortal, faz enfm ver como C bela uma alma 
que vive na graqa de Deus e como C sublime e 
maravilhosa a vida na amizade com Deus. 

Niio h6 tesoko do mundo que a isso se compare, 
nao ha maior alegria nesta vida terrena, ngo ha bem 
maior. 

0 que sb as riquezas, a fama e os prazeres diante 
da vida em estado de graqa? S;?o - usando-se uma 
figura - menos que nada Sao ilusoes fugazes e 
pass+ que somem como vento que passs 

Ao fim desse artip, rezemos uma Ave Maria i 
Nossa Senhora, ~ ~ u e l a  que foi saudada pelo Arcmjo 
como Cheia de Graqa, que E h  nos faqa ter a Graqa de 
Deus se estamos no pecado, e nos faqa consewi-h 
quando neia estamos. 

"A UNICA TRISTEZA IRKEMEDIAJ"EL, E A T'RISTEZA DE N ~ O  SER SANTA " 
(S TA TEREZINHA) 
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Tem-se ouvido falar que mulheres que se auto-denominam "catolicas pel0 
direito de decidif estao intensificando sua aq3o no sentido de fazer do hediondo 
crime do aborto uma "opgio", como se isso fosse permitido. 

Na verdade sobre a quest30 do aborto nso ha o que decidir, pois o aborto e 
sempre p6ssim0, sempre criminoso, sempre assassinato, pois sempre se trata de 
matar e matar um inocente. 

a 

Nada o lagitima, "ada o torna aceitkel, nem toleravel. 
A vida da crianga n3o pode ficar a merc6 de uma escolha infame que acabe 

com essa mesma vida. 
Para o aborto n8o ha possibiiidade de escolha, nem de autoriza@io, nem de 

aceita~ao. Nao podemos querer sua libera@o, nem votar em quem defende essa 
pratica. 

o aborto bm qualquer circunstancia c pritica pecaminosa, imoral, criminosa 
el repetimos, n@o pode serobjetodeop~io.Oque e mau n8o tern direito a ser (r 

escolhido. 'a 
f 

: :  1 
El diante disso, perguntamos: mencionadas mulheres podem se dizer 

catolicas? 
Um catolico ataca o aborto sempre, jamais o aceita, nunca o defende, nem o 

tolera, e a opi$o pelo crime tem sempre uma vitima como a crianga acima cuja, 
miie assassina resolveu matar. 

16 ';ykO PRESW RECEBER A GRACA DE DE(IS, QP(IE OFENDE SUA W-E SANT~SSIMA n 
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