


Escvevem os Leitoves 
"Purcrhenrzo o esra eqtirpe cheia da G r a p  de Iletts, qzie .faz deste 
')eqtteno mnnztscrrfo" zrma arma po(ierosa a jbvor da verdad~ira 
Vida Eterna. 

\ 

Conhecr '"O Ilesbrnvtrdor" atrmks de um aniigo qzte o recehe 
himestmlmente. Apds nirnhns pritneiras l~rtz~ras dt, "0 Drsbrnvatior", 
.fiyucl ndtnzmdo corn tanta s~niplrcihde c 'amor pelo qua1 P 
trun.smrtrdo tamnnhn precros~c/nde. 
Arnda nn"ofiz mrnha contriburqfio; mas pretend0 faz6-la o mais rcipido 
possivel. Gostc~rrn romhini de receber biniestraltncnte os exemnptares 
de "(1 L)esbravnclor", 
Que Nossa Senhorn obenqoe a rsrn eqilrpe maravrlhosa e a snnrifiqzre 
porn que nztncn cic%ietn ckr rralrzar este trc~balho de 'tEvangel~zn~cio" 
Lj drsfdncra 1 /"". . . 

WOLG UINEI FE'M:IHA SA NTIA GO A 

NEROPOLIS - GO 
* .  

' r  4 

"Estotr cotztribitrndo mensalmente com "0 Pesbmvad?r". Gostari~~ 
qzre os senhores ,wvins.sem essc jornal pnra a1g~mar'nmi~a.s qtre 
gostarnm mttlto e se comprometeram a ajztdar contlnuamente esta 
obra moravilhosa. 
Envio-lhes o endereqo para que pos.som cnviar ' I 0  l-lestrriwador". 

YURI ALMEIDA X4NiANA 
ANAPOLI~ - GO 

"Rccebi ttnia ccipra deste boletim catcilico e gostei ba.stanre. GosYaria 
dr passar a rrcrbP-lo direramente em minha casa. " 

S I I .  HA AXA ljJO MELO 
s ~ O  PA IJLO - SP 

"I'rimeiramenre gostaria de parabenizd-10s pela elahoraqao c/e umn 
revista verdadeiramente crisrfi, qzre expde as verdades da .f2 atraves 
de artigos maravilho.sos e edrjcanres. " L 

"Por lntermedro de uma pesson atniga, $qztel conhecendo esta 
revista. Gostei muiro. Ela posszri ztmo ltnguagem simples mas muito 
lnstrutrva e no alcnncc de todos. 
Como sou proJl?ssora, gostaria de receb8-la no melt endere~o, pois 
quero aproveitci-lo em n~rnhas auk~.s. " 
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Editoria 
J a  disse alpern que e impossivel que um verdadeiro devoto de Nossa Senhora se 

perca. Sim, impossivel. 
E, sendo assim, qua1 deve ser nossa missfo? Ensinar as pessoas a amar a  aria Santissima, 

propagar sua devo~iio, falar de suas glorias, contar a sua misericordia e a tempo e contra-tempo falar 
de suas maravilhas, dissertar sobre suas vit-tudes. Nada nos alegra tanto como fazer aigo para que os 
homens A amem. Nada nos enche tanto de consolaqZo como falar de sua maternal bondade para corn 
os pobres pecadores. 

E, de tantas cartas que recebemos de estimulo e conforto, o titulo que niais nos alegrou e 
plenificou o coraqiio foi aquele de "Jornal Mariano" que disseram de ''0 Desbravador". 

Foi bondade e ,gentileza de quem falou, mas o titulo aniinador e confortante nos encheu o 
cora@o de alegria. "Jornal Mariano". Que seja assim. Niio queremos outra coisa sen50 servir a Maria 
Santissima. Cantar seus louvores, espalhar sua devoqZo! 

Falar dEla nos alegra. Propagar sua devoqiio nos consola. Fazer algo para torna-1A amada e tudo 
o que queremos. 1 

Que sejamos todos seus devotos, que todos lutemos e trabalhemos por Ela e o que esperamos. 
Sem nada para nos, sem nada lucrar, sem esperar nada a niio ser que Maria Imaculada, Nossa 

Mae, seja conhecida, amada, honrada e servida pelos homens, para que entgo Nosso Senhor Jesus 
Cristo tenha o seu triunfo pois quanto mais Ela for conhecida e amada, mais Ele sera servido e 
glorificado pelos homens. 

A Jesus, por RZaria. 
Tudo para Jesus, liada sem Maria. 

Viva Jesus, rnossa Vida. 
Viva Maria, nossa Esperanqa. 

' I N I N G U ~ ,  MESMO QWE ESTIVESSE ISENTO DE: PECADO, SE DEVERIA EXPOR A SAIR DESTA 
VIDA SEN PENIT~NCIA" 8 I 0 3  

(San to  Agostinho) 



8 TEMPO PASSA 

.'O PECADO E A MQRTE. PORQIJE NOS SEPARA DE DEUS. NOSSA VIDA 
(Santo Isidoro) 

Em tempos nio tZo distantes, nas 
narrativas esportivas, dizia-se durante as 
transmiss6es: "o tempo passa", num ar de 
caminho para um grande final. Final este que 
teria um vencedor e um perdedor. Mas, um final 
que nem sempre acabava com a competiggo, 
pois havia outras partidas, e havia outros 
campeonatos. 

Mas, .existe uma competiggo para a qual 
niio ha outra partida, para a qual o fim e 
inevitavel. 

E a vida. 

Sim, so temos uma chance, so temos uma 
oportunidade para vencer e alcan~ar o ceu e 
fbgir do inferno. 

E a vida e curta. 0 que sZo 50,60, 80 anos 
pedo da eternidade? Quantos que viveram 
bastante. ja se foram. Somente saira vitorioso 
quem morrer na graga de Deus. Somente 
triunfara quem nZo morrer em pecado mortal. 

Urn so pecado mortal basta para nos 
condenar as penas eternas do inferno. 

0 que fazer entgo? Viver longe do pecado, 
viver na graga de Deus e, se tiver a desgraga de 
cometer um pecado mortal, confessar, e bem, a 

IIIENOS PARA o INFERNO SE um padre corn arrependimento e proposito de 
MORRERNOS CON U N  ~b PECADO 
I l f lRTAL nio mais pecar. 

Para ngo mais cair, rezar, rezar sempre, 

'0 
, O  2. 

!j 2. 
Pkmium 3. 

0 
V) 

I 

r 

rezar muito a Nossa- Senhora. Rezar o terqo 
diariamente. Freqiientar ' os sacramentos, fbgir 
das ocasiaes de pecado. 

Em suma, vigiar e orar para nZio cair em 
tentaggo como nos disse Msso  Senhor. 

Repetimos, essa partida e unica e decisiva. 
Ela decide a eternidade. Ela decide a nossa 
salvaggo e ela termina na hora menos esperada. 

NZio arrisquemos, n2o desperdicemos a 
chance, o tempo passa. 



, I  Curiosos incidentes 

Domingos tinha principiado a estirdar latim em 
Mondonio; e por isso, graqas a sua gratide 
assiduidade rio estudo e ao seu invirlgar talento, 
passou logo para a quarta classe. Fez este curso 
com o piedoso e caritativo professor Jose 
6onzanino. 

Curnpria qile ei1 expusesse, nessa altura, o 
procedimento, o aproveitarnento e as rnaneiras 
corretas e exemplares de Dorningos Savio, corn as 
proprias palavras dos secls professores. No entanto, 
so descreverei alguns fatos qtre, nesse ano da 
latinidade e nos dois seguintes, foram notados com 
particular admirar,Bo pelos que o conheceram. 

0 professor Bonzanino asseverou muitas 
vezes que n%o se lerr~brava de haver tido aluno 
mais atento, rnais docil, mais respeitador! Era ilm 
verdadeiro modelo em tudo. No vestuario e no 
cabelo nada tinha de afetado; e, no entanto, com a 

, sua modkstia no vestir, apesar da st ! - .  humilde 
cond i~ io ,  apresentava-se sernpre limpo, hem 
educado, corii2s, de tal forma que, rnesrno os 
companheiros de condiq%o media e ate os da 
nobreza, que em grande n~jmero freqiientavam a 
escola, tinham prazer ern falar com ele, n%o so por 
via do seu saber e piedade, mas, principalmente, 
pelas suas maneiras e trato. E se o professor tinha, 
por vezes, de lidar corn alunos traquinas e 
irrequietos, colocava-os ao lado de Dorningos, que 
se incumbia de os chaniar a melhores sentimentos, 
levando-os a esti~dar e a cumprir os seus deveres. 

E justamente no decorrer deste ano que a 
vida de Domingos nos oferece um fato, que 
classificarei de heroico, e que parece incrivel em tiio 
tenra idade. Trata-se de uma bulha entre dois dos 
seus companheiros, que se desavieram a custa de 
palavras ditas reciprocamente cm desdouro das 
respectivas familias. Depois de algumas palavras 
desabridas e insultantes, desafiaram-se para um 
duelo a pedrada. 

Oomingos soirbe desse intento, mas como 
impedi-lo, sendo os dois rivais maiores e mais fortes 
do que ele? Tentou persuadi-10s a desistirem de 
semelharite proposito, mostrando-lhes que a 
vingan~a era contraria a raz%o e A santa lei de 
Deus. Escreveu cartas a um e a outro; amea~ou-os 
de participar o caso aos professores e ate aos pais, 
mas tudo foi em v%o. 0 s  8nimos estavam t%o 
excitados, que era inlitil qualquer conselho. Alem do 
perigo de se magoarem gravemente, havia outro: o 
da ofensa de Deus. Domingos estava oprimido e 
acabrunhado, n%o sabendo como evitar o encontro 
projetado. 

"ESCO1,HEl: QUERES A M A K  A 7'ERRA E )'EKDER-TE OU M I A R  A JESUS CRISTO E VIVER PARA A ETERNIDADE" 
(Santo Agoslililio) 05 



Dells i;spilou-o a rlrocedcr do 6eguil.llt' ITlfJclQ: 
esperou-os fora act aula e ,  cha~nar~do cada urn a 

* pa~te ,  disse-lhes: 
- Desde que pcrcislis no VOS50 reprov~ve l  

intento pep -vos  q ~ r c  aceitcis, a0 niCnOS, LlrIla 
concil@io. 

- Aceitarno-la, cor- tant to que n i o  eslorve 0 
nosso desafio. 

- Esse si~jeito 6 tlrll pi it if^ -- ~ c ~ I I C O L I  10lJ1) Unl 
deles - e n50 sossegarei enciclanto ncio Itid lachar a 
cabeqa. 

Dominyos t i  ao oirvir t%o brillnl 
discussao. No e11tarlto, c :npentlndo ern evilar rvlril 
lnaior paroll e CIISS~' 

- A co~.~d i~c io  clue vos ir~pr;i~;~r:~ r13o il'npedc 0 
desafio 

- Q ~ i a l  e ela, ~rl tBo'? 
- Desrjaria dize-la s6 no ltrgar ondi: q~rerci!; 

hater-vos a pt:d~ ;ifla. 
- Estiis a brincar concjsco - ~c-plicoi.~ trm de1c.s 

- ou e n t h  proc11r.a~ p6i'-nos alg~rrn (jt)t~lA(;t.110... 
Q - Estarei siniplesrner;te ao \/o:;so l3d0, e 1130 

vos enganarei: pocleis ficar descansados. 
- Vais tala, er? ciiamrtr algirt?n??. . 
- Deveria fazr^,-lo, rnas nGo o farl). lrei ell sb 

convosco. Mas sede fizis a mlnvra dads 

Pronielerarn-lhe e d i ~ i i - e  para 0s 
terreiros (la Cittailelin. 

Era tal o ddio dcs c.iois contenilorcs, que so a 
rnuito custo Dornirlgos pSde irnpedir que chogassem 
a vias de fato dirrarile o breve trajeto. 

Chegados ao local deterrninado, Dorningos 
Savio fez irrna coi:.,; GITI cllre ninguern, certamente, 
teria pensado. Deixou qilc sc colocassem a c e ~ l a  
clistincia, tendo cada tlm cinco pedras na milo, e 
falou-lhes assirn: 

- Antes de ct-~rncqar o clcsnfio, qllero qile 
c~rnlprais a condiq2o ( j i l t ?  aceitasles. 

E, tiranclo urn perlueno Cr~~ci f ixo,  que trazia 
ao pescoGo, errjucu-o nL;rna das m%os, e 
acrescentou: 

- Qt~ero qtle cada urn cie vbs ponha os oltios 
neste Crucifixo e qile dcpais, atirando-me ama 
pedra, diga em voz alta estas palavras; ".lesi~s 
Cristo inocente rnorreu perdoando aos seus 
algozes, e eu, pecaclor, quero ofende-Lo e vingar-- 
me". 

Dito isto, ajoclliou-se aos pes daqilele que 
parecia mais furioso, di7cndo: 

- Atira a prirneira pecll-a contra mirn; anda, 
paria-me a cabeca .. .  

0 rapaz, qile n3o esperava senielhante coisa, 
p6s-se a tremer e exclarnou: 

- 1.a isso titrilca! Nada terllio contra ti, e 
defender-te-ia se algukm quist?sse rnaltratar-te. 

Ouvinda isto. Dornirigos levanloll-se, toniou 
tlrna atitude severa e disse-lties: 

-,EntBo, eslais arribos dispostos a afrontar ale 
ilrrl perigo grave para me defcnclcr, a mirn c{i.le so11 
Lima criatrrra rniser(ivel, e nri!: sois capazes de 
perdoar urn pequenino ins~rlto para salvar a vossa 

nlma, qile custou o sangue a0 Salvador, e qile Ides 
pcrder corn o vosso pecado7 

E cnlou-se, conservando sempre o Crucrfixo 
e l g ~ ~ l d o  a )  alto 

Perante tal espetriculo de coragern e de 
caridarie, or, dois rivais deram-se por vencidos. 

"rdoiqirele rnoniento, escleveir uni deles, f iq~le i  
sern fiila. Urn arvepio gldciul percoireu-me o corpo e 
fiqirei erivc?rgo~'~hado por ler obrigaclo urn amigo t%o 
b o ~ n ,  coriio Do~ i~ ingos,  a tlsar medidas extrernas 
para impedir o nosso malvado desejo. Querendo - 
dar-lhe, ao menos, urn sinal de aprazirnerito. 
percloei de totlo o coraqWo a qireln me tinha 
ofendido, t? pcdi ,I Doniingos qtle me iridicasse ~1111 

~ )ac i i t ~~ l~ - ,  e calldoso s:lcer'dote qtre rrle contessasse. 
E,  dttstn rnaneirn, depois tle me ter reconciliado corn 
o nleu conip:-lnheir'o, recsnciliei-nie c a n  NOSSO 
Sentior' a qlleln trillla ott?nilido grnvernente corn os 
niotrs tlesrjos tie vingalic;3". 

Exemplo este bem cl~gno de ser imitado poi' 
lodo o jovern CI-ist20, seriipr'e q i ~ e  llle aconteqa ver- o 
s e ~ l  sftmeltiante ofendido 011 in j~~r ia i lo  e corn closejos 
de sf? virigar. 

Mas o qLle rriais honr'ot~ o pr-occdirnerlto e a 
caridadt. cle Dorningos Savio, foi o silencio que 
C J L ~ ~ ~ ~ S L I  acerca do qire se passara. E tirdo teria 
caitlo no esqi~ecirnento se os que tornar-aln par-te na 
oc.;n22ncia n5o a tivesse~n contado repetidas vezes. 



A ida e a volta da escola, que tao perigosas 
s%o para os jovens que v8o dos povoados as 
grandes cidades, foram para o nosso Domingos 
uma boa ocasiao de praticar a virtude. Exato no 
cumprimento das ordens dos seus superiores, ia a 
escola e voltava para casa, sem se distrair com o 
que se passava em volta dele. E tambem nunca deu 
ouvidos a coisas que n%o convinham a urn rapaz 
crist8o. Se Ihe sucedia encontrar-se com 
companheiros turbulentos que faziam diabruras, 
atiravam pedras ou passavam por lugares 
suspeitos, logo se afastava deles. 

Um dia convidaram-no para ir dar um passeio 
sem licenqa; noutra ocasi%o aconselharam-no a 
fazer "gazeta" para se irern divertir; mas Domingos, 
com boas maneiras, esquivou-se sempre a tais 
convites, respondendo-lhes: 

- 0 melhor divertimento e o cumprimento dos 
deveres; se sois meus verdadeiros amigos, deveis 
ajudar-me a cumpri-10s com exatidao e 1180 a 
transgredi-10s. 

Apesar de tudo, teve a ma sorte de tratar com 
alguns companheiros levianos; estes tanto o 
assediaram e apoquentaram, que esteve em risco 
de ser vitima deles. E ja estava decidido a ir com 
eles e faltar as aulas. Mas, percebendo que segilia 
m a  partido, sentlu grande remorso; chamou logo os 
miseraveis conselheiros e disse-lhes: 

- Meus amigos, o nosso dever 6 ir para a aula 
e e o que eu vou fazer. Devemos evitar tudo o que 
desagrada a Deus e aos nossos superiores; estou 
arrependido do que fiz; se me derdes outra vez 

semelhantes conselhbs, deixarei de ser vosso 
amlgo. 

Todos perceberam e receberam bem o aviso; 
foram com ele para a escola e nunca mais 
procurararn desvia-lo do cumprimento dos seus 
deveres. 

No fim do ano, devido ao seu bom 
comportamento e especial aplicaqao ao estudo, 
passou com muito boas notas para a classe 
imediata. No principio do terceiro ano, porem, a 
saude de Domingos estava um pouco abalada, e 
por isso achou-se convenienle deixar-lhe fazer 0 

curso particular nesta casa do Oratorio, de maneira 
a tes com ele os necessaries cuidados no descanso, 
no estudo e durante os recreios. 

No primeiro ano de humanidades, parecendo 
melhor de saude, foi confiado ao professor Padre 
Mateus Picco. Este professor tinha ja ouvido falar 
muitas vezes dos dotes que exornavam o 
maravilhoso rapaz; por isso o recebeu de graCa na 
sua escola, que passava por ser a melhor da 
cidade. 

Nobre decisiio 

Feita esta breve referkncia aos estudos de 
latim, vamos agora falar da sua delibera~Bo de se 
santificar. 

Havia seis meses que Dorningos entrara no 
Oratorio, quando, um dia, se fez la urn sermBo 
sobre o mod0 de nos tornarmos santos. 0 pregador 
deteve-se, especialmente, a desenvolver tres 
pontos que fizeram funda impress30 no espirito de 
Domingos, a saber: e vontade de Deus que todos 
nos santifiquemos; e muito facil conseguir este 
intento; sera copiosamente premiado no ceu quem 
conseguir tornar-se santo. Este sermilo foi como 
que uma centelha que abrasou o seu c o r a ~ i o  no 
amor de Deus. Durante alguns dias nada disse, mas 
estava menos alegre que de costume. 0 s  
companheiros notaram-no, comox havia notado eu. 
Julgando que isso fosse causado por novo 
incomodo de saude, perguntei-lhe se estava doente. 

Respondeu-me logo que nao; que se sentia 
ate muito bem. 

' - Que quer isso dizer? 
- Quer dizer que sinto um grande desejo de 

me santificar. N@ pensava que fosse tao facil. 
Agora sei que posso tornar-me santo, estando 
alegre; quero se-lo de fato, e sinto mesmo absoluta 
necessidade de o ser. Diga-me V . R ~ V . ~  como devo 
proceder para conseguir isso. 

Louvei o seu proposito, mas exortei-o a que 
n80 se inquietasse, porque no meio da agi ta~i lo nso 
se ouve a voz de Deus; era necessdrio que 
estivesse constante e moderadamente alegre. 
Aconselhei-o a ser perseverante no cumprimento 
dos seus deveres religiosos e escolares, e 
recomendei-lhe-que-n2o faltasse ao recreio e se 
divertisse com os seus companheiros. 

..PARA Cl.iEGAR A UNIAO COhl DEUS. sAO NECESSARIAS AS DIFICULDADES MANDADAS POR E L F  07 
(Santa Catarinn dc G tnon)  



Um dia disse-lhe que queria dar-!he um 
presente, mas do seu gosto, e que o escolhesse ele 
mesmo. 

- 0 presente que peqo - respondec~ 
prontamente - e que me ajude a fazer-me,santo. 

. Quero entregar-me inteiramente a Nosso Senhor 
para sempre, pois sinto-me grandemerlte incliriaclo a 
isso; e se n%o m a  fizer santo, perco tempo. Deus 
quer que eu me !sar~tiiique: devo ci~mprir a S i ~ a  
vontade. 

Noutra ocasi2o o diretor quis dar um silial de 
particular afeto aos seus alunos: a licenqa de 
pedirem por escrito o que quisessem. Podelnos 
facilmente imaginar pedidos extravagantes e 
liiliculos formulados por quase todos. Dorningos 
Savio, peyando num pcdacir~ho de papel, escrevell 
estas pslavras: Peqo que me faqa santo. 

Um dia pus-me a explicar a etimologia de 
certas palavras. 

- E Domir'igos - perguntou ele - que quer 
dizer? 

- Domingos - respondi-lhe - quer dizer do 
Senhor. 

i; - Ah! - exclamou logo - vcja se n2o tent10 
raz3o de Ihe pedir qile me f a p  santo; ate o nome 
diz que devo ser de Nosso Senllor! Quero e devo 
ser de Nosso Senhor. Hei de torrlar-.me santo e n i o  
serei feliz enqcsanto ncio o conseguir. 

E esse ardente descjo, elnbora procedesse 
duma vida verdadeiramente d e  sanlo, ele o 
lnanifestava arniirde porque queria fazer asperas 
penitencias e passar longas horas em oraqio: e 
estes projetos erarn-lhe expressanienle proibidos 
pelo diretor, por serem incompativeis corn a sua 
idade, saude e oci.lpaqdes. 

Zelo pela salvaq%o das almas 

Vista a sua firme resoluqio de santificar-se, a 
primeira coisa que se Ihe aconselhou foi a de 
trabalhar por ganhar almas para Deus, pols n%o ha 
110 rnundo coisa mais santa que cooperar para o 
bem das almas, por cuja salvaqao Jesus Cristo 
derramou ate a ~jltirna gota o sell precioso sangue. 

Domillgos cornpreendeu o alcance desse 
trabalho, e muitas vezes Ihe ouviram dizer: 

- Oh! Como seria feliz se pudesse ganhar 0 

para De~rs todos os meus companheiros! 

Aproveitava, pois, todas as ocasides que se 
Ihe deparassem para dar bons coriselhos e avisar, 
caridosamente, os que'lransgrediarn a santa Lei de 
Decrs. 0 que sobretudo Ihe causava grande horror e 
n i o  pequeno prejuizo a saude, era a blasfemia, ou 
otrvir invocar o sarito nome de Deus em v80. Se, 
polventura, ao transitar pela cidade ou por qualquer 
oc~tra parte, Ihe sucedesse ouvit: semelhantes 
palavras, baixava penalizado a cabeGa, e dizia com 
todo o respeito e devoqio: "Louvado seja Nosso 
Senhor Jesus Cristo!". 

Passarido certo dia por ulna praqa da cidade, 
qcrern o acornpanhava, viu-o tirar o chapeu ao 
proferir algumas palavras baixinho. 

- Que estas tu a dizer? - perguntou-lhe. 
- N%o o~rviste aquele carroceiro invocar o 

norne de Deus em v i o ?  Se soubesse qile se 
arrependia, iria ao seu encontro para o aconselhar a 
que n3o tornasse a falar assim; mas receio que 
ainda faqa pior; limitei-me, pois, a tirar o chapeu e a 
dizer: "Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!". 
Faqo isso coin intenqio de reparar, como me e 
possivel, a injuria feita ao santo nome d e  Deirs. 

0 cornpanheiro adlnirou a virtude e a 
coragem de Dominp?" e, com grande satisfaqio, 
con lo^^ o episodio para honra do arnigo e ed i f i ca~ io  
de todos. 

Ao voltar uma vez da escola, ouviu Lrm 
homem de idade avanqada proferir Lima horrivel 
k l a s f h i a .  Estrerneceu. Louvou Nosso Senhor no 
inlirno do seu coraqio e fez iirna coisa deveras 
adiniriivel. Em atittide respeitosa aproximou-se do 
blasfemo e perguntou-lhe se sabia indicar-lhe a 
casa do 01-atorio de S.Francisco de Sales. Perante 
modos t,?o corteses o carroceiro abrandou o rosto 
carregado, e respondeu-lhe clue o desculpasse, mas 
que n%o sabia. 

- Ah! Se o senliol- n8o sabe o qire Ihe 
pel-gtrnto, podera fazer-me outro favor? 

- Da 11ielhor vontade. 
- Fic~r-lhe-ia muito grato se, nos impetos de 

colera, nCio blasfemasse o santo nome de Deus. 
- Bravo! - respondeu-lhe o ocrtro, como que 

agradecido e cheio d e  admiraqio: rncrito bern, tens . 
razao. E um vicio maldito que tenho. Quero vence- 
lo, custe o que c~rstar. 



Certo dia, um rapazito dos se(rs nove 990s 
pbs-se a altercar com outro companheiro perto da 
porta de casa, e, na briga, proferiu sem respeito o 
adoravel nome de Jesus Cristo. Domingos, ao ouvir 
tal palavra, embora serltisse urna justa revolta en1 
seu coraqio, meteu-se entre os dois contendores e 
com bons modos aquietou-0s. Em seyuida, 
chamando aquele que tinha pronunciado o norne de 
Deus em v io ,  disse-lhe: 

- Anda, acompanha-me e veras que coisa 
linda ... 

As boas maneiras de Domingos induziram o 
" pequeno a acompanha-lo. Tomou-o pela m i o ,  

levou-o a urna igreja, ajoelhou-se com ele diante do 
altar e disse-lhe: 

- Pede a Deus perdio da ofensa qire Ihe 
fizeste, pronunciando o santo rlome sem o 
devido respeito. 

.E  como o rapazito n i o  sabia o ato de 
contriqio, f6-lo repetir palavra por palavra. Depois, 
acrescentou: 

- Repete o que te vou dizer, a fim de 
reparares a ofensa feita a Jesus Cristo e ao seu 
santo e adoravel nome. 

Lia de preferencia a tVfida dos Santos que mais 
se tinham empenhado na salvaqiio das almas. 
Falava com prazer dos missionarios qire se 
sacrificam em longinquas terras pelo bern dos 
almas; e, n i o  podendo enviar-lhes auxilios 
materiais, oferecia a Deus todos os dias alg~rmas 
oraqdes e urna vez pore semana, pelo menos, fazia 
por eles a sagrada Cornirnhio. 

Muitas vezes ouvi-o dizer: - "Q~rantas almas 
esperam o nosso auxilio na Inglaterra! Oh! Se 
ti'vesse forqa e virtude, iria eu mesmo, e, com a 
palavra e com o exemplo, havia de ganha-las todas 
para Nosso Senhor!" Lamentava muitas vezes a sos 
comigo, e outras com seus cornpanheiros, o 
pouco zelo que muitos t6m em instri~ir as crianqas 
nas verdades da fe. 

"Apenas seja seminarista, dizia, irei a 
Mondonio; reunirei todas as criancas debaixo dum 
coberto e hei de ensinar-lhes a Doutrina, contar-lhes 
muitos exemplos e contribuir para a sua 
santificaqfio. Quantos meninos se desencaminham 
por nfio terem quem lhes ensine a Doutrina Cristi!" 

E o que dizia, confirmava-o em seguida com 
fatos, pois comprazia-se, tanto quanto Iho permitiam 
a idade e a instruqio, em dar liqcies de Catecismo 
na lgreja do Oratorio; e, se alguem necessitasse 
duma aula particular de Doutrina, dava-lhe a 
qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana, 
com o linico fito de poder falar de coisas espirituais 
e de Ihe fazer conhecer a impo~tfmcia da salva$fio 

, da alma. 
Um dia um companheiro indiscreto tentou 

interrompe-lo, quando estava no recreio a contar um 
fntn 

- Mas ql!e tells tu corn isso? - retarquiv Q tal 
companheiro. 

- Que tenho eu com isso? - respondeu 
Domingos. - Tenho muito, porqve a alma dos meus 
companheiros foi remida pelo sangue de Jesus 
Cristo; tenho muito, porque somos todos irmios. e 
como tais devernos arnar-nos uns aos outros; tenho 
muito, porque Deus recornenda que nos ajudemos a 
salvar-nos uns aos outros; tenho m ~ ~ i t o  porque, se 
chego a salvar urna alma, assegtrro tacnbenl a 
salv:,$?+o da minha. 

Esta solicitude pelo bern das almas nao 
arrefecia no cult0 espaco de ferias, que passava na 
casa paterna. Toda a estampa, medalha, crucifixo, 
livrinho ou outro objeto qire yanhasse na aula ou no 
catecismo, punha-os de parte para dar quando 
estivesse em ftirias. Mais ainda: antes de deixar- o 
Oratorio, costumava pedir aos seirs superiores 
alg~rns rlesses objetos para despertar a alegria entre 
os seus amigos, qtrando corn eles jogasse. 

Mal chegava a povoaqfio, via-se logo rodeado 
de meninos da sua condiqio, uns mais pequenos, 
oirtros maiores; e todos tinham grande prazer e 
satisfaqio em brincar com ele. Dorningos distribuia, 
e r ~ t i o ,  os presentes que tinha trazido, obrigando-os, 
ao mesrno tempo, a estarem atentos 8s perguntas 
que lhes fazia, ora sobre catecismo, or8 sobre os 
deveres particulares de cada um. Com estas boas 
maneiras conseauia habilmente levar algirns deles 
ao catecismo, a o r a ~ i o ,  a Missa e a outras prhlicas 
de religiio. Contaram-me qLre gastou bastante 
tempo para ensinar um dos companheiros. 

"Se chegares a fazer bem o sinal da Cruz - 
dizia Domingos - dou-te urna medalha; depois, 
recomer~dar-te-ei a um padre que te dara urn lindo 
livro. Mas queria qile o fizesses bem e que, ao 
dizeres as palavras, levasses a m i o  direita a testa, 
depois ao peito, ao ombro esquerdo e ao direito, 
terminando por unir as m%os e dizendo: Assim seja". 

Desejava ardentemente que este sinal da 
nossa Reden~zo fosse sempre bem feito; e ele 
mesmo o fazia corn freqiiencia na presenqa dos 
outros, como a convida-10s a que o imitassem. 

Alem de cumprir corn a maior exatidfio todos 
os deveres, mesrno os mais insignificantes, tomava 
corita de dois irmfiozinhos, a quem ensinava a ler, 
escrever, e decorar o catecismo, fazendo-os rezar 
de manhi  e a noite. Levava-os a igreja, dava-lhes 
agua benta e mostrava-lhes como deviam fazer o 
sinal da Cruz. Em vez de passar o tempo a divertir- 
se, aproveitava-o para contar exemplos edificantes 
aos parentes ou a outros companheiros qlre o 
quisessem ouvir. Quando estava na sua terra, fazia 
todos os oias a visita ao SS.Sacramento e era 
grande o seu regozijo se conseguia levar algum dos 
companheiros. Pode-se dizer, pois, que n i o  deixava 
perder urna so ocasifio de fazer urna boa obra ou de 
dar um bom conselho, o que redundava sempre em 
proveito da sua alma. 

.'HONRAR OS SAN'T'OS SEM OS JMITAR. E LISONJEA-LBS DE M O D 0  MENTIROSO" 
(Santo Agos(ili110) 



- Louis Pasteur foi um dos maiores, sen.30 
o maior cientista do skculo X1X 

Suas descobcrtas contribuiram 
imensamente corn a h!urnanidade Assin1 f'oi ele 
quem demonstrou, para tristeza de evolucionistas 
e assemelhados, a impossibilidade da geraqiio 
espontlnea Foi els quem c!.iborou o metodo da 
pasteurizaqiio do leite, dos ~.inhos e da cerveja 

Foi tambem ele quem comeCou a vacinar 
rebanhos de aniniais contra doenqas que os 
dizimavam. Alkm disso foi Pasteur quem 
descobriu que muitas pessoas nlorrism em 
cirurgias porque os n~edicos niio esterilizavatn as 
miios e ensinou-os a isso fazer corn agua e cal, 
sendo que a partir de entiio a limpeza das miios 
dos medicos e medida clue contin~ra sendo feita, 
salvando-se inumeras vitimas. 

E, talvez, seu nlaior feito cientifico foi a 
vacina anti-ribica. A raiva condenava a morte 

- atroz quem fosse, por exemplo, mordido por um 
c2o raivoso. Coln a descoberta de Pasteur, muitos 
salvaram suss cidas, e corn a vacina~io, os cies 
passararn a n8o ficar rnais raivosos 

NG fin1 de sua vida, o cientista era L I ~ I  

nome consagrado pela Fran~a e pelo mundo. Foi 
ent8o que aconteccu urn singelo acontecimento 
que a seguir narrainos Voltava Pasteur para 
Paris, de trem, e, homem de Fe Catolica robusta, 
rezava o seu Rosario Foi quando alguns jovens 
~~niversitarios entrarani no trem. 

\!endo-o a rezar con1 seu terqo nas ~niios. 
aprcjsimaraln-se dzlc e corneqararn a dcbochar 
"aonde ja se viu, L I ~ I  velho a rezar o terco" 
diziarn, OLI "en1 plena ipoca de triunf'o da cicncia 
a n 2 0  se concebe ulna cena dessas"; ou 
"certarnente o senhor nada conhece das ciencias" 
e, assiln por diante. 

Pasteur n5o se alterou e entabulou uma 
conversa corn os jovens. Perguntou-lhe de onde 
eram, para onde kin, o que faziam. Diante da 
resposta que eram futuros cielltistas levou a 
conversa para esse lado e assim chegararn a 
Paris Antes de se despedirem disseram que 
gostariam de se sever Pasteur logo aquiesceu en1 
se reverem e deu-lhes o sell cart20 de visita. 

Ao verem de qzrem se tratava, os jovens 
ficaram estupefatos. 0 cientista lhes dera uma 
resposta curta e p16tica de con10 a ciencia 
~rer-dadeira conduz a Deus e de conlo a oraqfio e 
importante, tambem para urn grande cientista 
como ele 

-.A ORACAO IMPEDE A ESPI.,OSAO DA COLE~U DIVINA" 
(Sanlo Agosrir~lko) , 



L 

Estavq um padre franpes beymipando s i q  

A GLORIA DOS capela e, quando arr~~inava a imagem de Nossa 
Senhora, unla senhora japonesa de cerca de 30 
anos adetltrou ao recinto. Sem denlora fez de 
chofre tr6s pergutltas ao sacerdote: "o senhor 1 
enviado do grande Pai de Roma?" 0 padre 
respondeu: "perfeitamente". "O senhdr 1 
casado?" Ele disse: "nos padres sornos 
celibatarios". "0 senhor ama a Mge de Deus?" 
"De fodo o meu coraqiio". 

A senhora disse entiio que esses eram os ,, 
Em lneados do seculo XV1, Siio sinais que os ultin~os padres mortos, duzentos 

Francisco Xavier introduziu o Catolici: &rno no anos antes, haviam dado para saber da 
Japso. catolicidade de urn padre. E nessa hora, ela que 

Com o ardor de sua palavra, a forqa de jamais havia entrado em ulna iyreja catolica, fez 
seus argumentos, a gratldeza de seus milagres, genuflexiio e disse ao padre: "o meu coraqgo e 
ele formou solida cristandade naquele pais. semelhante ao vosso". 

TBo solida que anos depois sofreu 
a terrivel perseguiqiio, produziu centenas de Contou ao padre que era111 mais de 

"martires e mostrou coragem e virtude impares. 50.000 catblicos escondidos. Disse que nesse 

A &ria das perseguiqdes a lgreja no tempo todo, eles se mantinham fieis, apesar de 

Japiio foi tal que os governantes julgavam haver somente recebel-em o batismo e o niatrimonio. A 

acabado com Q catolicismo naquela terra. Para alegria do padre foi imensa. 

que isso fosse mais efetivo, nBo ficou um padre 1 nfelizmen te atualmente ha 

vivo, fecharam-se os portos japoneses a navios pouquissimos catolicos dessa tsmpera. Catolicos 

de paises catolicos. como os japoneses que resistiram a perseguiqdes, 
as continuas ameaqas, hoje abrapm o mundo 
moderno, abrem-se as paixdes e vicios e 

0 Japiio somente tinha urn ponto de infelizmente perdem a Fe. 
contato con1 o exterior: uma vez por ano, ao E preciso que tenhamos catolicos como a 

largo do mar, niio em porto, eles recebiam um senhora japonesa e seus irmiios japoneses na Fe 

navio holandes, protestante, para eventuais que mantenhani a chama de nossa Religiiio 

compras. lsso durou de meados do seculo XV11 invicta e intacta. 

at6 meados do seculo XIX, cerca de 250 anos. 
No sec~.llo XIX, o Japiio, com restriqijes, 

abriu-se aos estrangeiros. E corn isso vieram 
alguns catblicos, alguns poucos padres. Foi entiio 
que ocorreu um dos mais fabuiosos 
acontecimentos que conhecemos. 

'.~.;io TEMO OUTRA LEPRA, SENAO 0 P E C A D O  
(Santa Frnncisca de Chantal) 



Na antiga Caltago, bem na entrada do 
porto, havia uma enorrne estatua de Baal. Tinha 
cerca de 40 metros de altura, era toda de bronze, 
oca por dentro. 

De dentro dela saiam as chamas de 
enorme fogueira as chamas de enorme fogueira 
que corn o vento maritimo davam ao todo uma 
impress80 estarrecedora. 

Por ocasiiio das calan~idades as miies 
cartaginesas subiam as escadas laterais ao id010 
e depositavam alas crian~as nas mBos de Baal e 
eram devoradas pelo fogo. 

Que horror! Diri alguem. 
Pois bem, e n  nossos dias a cena se repete. 

Em plena era da tecnica, com todo o avanqo da 
cigncia, nos tempos da informatics, crianqas 
continuam assassinadas e devoradas pel0 fogo. 

E o que ocorre em milhares, em milhdes 
de abortos que se praticam em todo mundo e 
tambem no Bsasil. Sim, as crianqas, cujas m5es 
assassinas abortam, cujos medicos assassinos 
trucidam, sRo depois incineradas em grandes 
fornos. Ou ent2o silo usadas em fibricas de 
cosmeticos para Fabricar cremes. 

Por que n8o gritamos, nlo lutamos, n8o 
bradamos e dizemos: basta! Parem de matar os 
pequeninos! 

Nosso Senhor disse que deixassem vir a 
eles os pequeninos. Faqamos com o que estiver 
a nosso alcance que nenhuma crianqa volte a ser 
morta em um aborto e faqamos que seja ela 
batizada, seja de Nosso Senhor. 

Faqamos algo. Pelo menos rezemos. Ao 
menos, tenhamos o inimo de lutar contra o 
massacre dos inocentes. 

E, lutemos. 

Que horror! Dizemos nos. 
E, entretanto, quantos se calam, quantos se 

tornam coniventes com isso! Quantos tambem 
slo cumplices dessa matanqa que ocorre perto 
de nos! 

6 a miie da jovem que ficou gravida e 
agora a estimula a abortar. E o namorado 
aproveitador que antes dizia a jovem que a 
anlava e agora n2o quer nem saber da moqa e a 
empurra para malar a crian~a. SBo enfim, tantos 
que se calam, tantos que silenciam, tantos que . 
n2o lutam, que perguntamos quem se levantara 
en1 deFesa das inocentes crianqas? 

Por que 1130 eu que aqui escrevo? Por que 
n8o vote leitor, leitora? 

"QlJERO DAR TUDO A JESUS. NAO QUERO SER SANTA PEL4 ILIETADE" 
(Sanl;~ Tcrcs~nlla do M c ~ ~ i t ~ o  JCSIIS) 



DA CARIDADE PARA COM 
OS PECADORES 

As provas mais excelentes de amor s io  as 
" que tim por fim o bem espiritual do proximo. 

Na mesma proporqBo de superioriciade que esta 
1 .  

a alma ao corpo estio tambem os beneficios que 
visam a alma aos que se referem ao corpo, 
sendo, portanto, aqueles mais agradaveis a 
Deus. "Aos olhos de Deus tern uma alrna lnaior 
valor que o mundo inteiro", diz S.Bernardo. 
Podera entiio haver uma coisa mais s~~blime qiie 
trabalhar corn Jesus Cristo na sa lva~io  das 
almas? Talvez diga: Eu n8o estou incumbido da 
cura das almas e deixo esse trabalho aos 
sacerdotes. Santo Agostinho responde-te: "Se 
amas em verdade a Deus, empregaras, 
certamente, todos os meios para ganliares teu 

Que consola@io e confianqa nio 
experinlentare~nos na hora da nossa morte, 
pensando qile ganharnos ulna alma para Deus 
Conio e doce o dcscanso depois do trabalho, 
seri doce a rnorte para quell1 traballiou para 
Deus Quanto mais cor~tribuiu L I ~  pecador por 
palavras e exemplos a arrancar as alrnas da 
escravidio do pecado, tanto niais depressa 
alcan~ara o per-dio de seus prbprios pecados, diz 
S Ciregorio 

proximo para o amor de De1.l~: quem convelte 
um pecador, n2o s6 o salva, conio tarnbeni a si 
mesmo". E noutra 'parte, diz o rnesmo Santo: 
"Se salvaste ulna alma, predestinaste a tua 
propria". 

Depois de J6natas ter livrado os judeus, 
com yrande perigo proprio, das lniios dos 
filisteus, foi condenado a lnorte por seu pai, 
porque, contra sua proibiqiio, gastara uni poirco 
de me1 0 povo, porem, clisse a Sa~ll "Pois 
entiio ha de morrcr Jcnatas, que trouxe a 
salvaqgo a Israel, e que nos livrou da rnone"" ( I  
Rs 13, 45). E alcanqaram-lhe o perdio Todo o 
clue conseguiu, por seus eslbrqos, saivar uma 
a h a ,  podera esperar coisa semelhante na hora 
da morte. As almas salvas dirio a Jesus 
"Quereis talvez l an~ar  no infcrno, Scnh~r ,  
aquele que nos livro~l dele?" E conlo Saul, en1 
aten~go a suplica do povo, suspendeu a pena de 
rnorte em favor de Jbnatas, tamb61n o Senhor 
nos concedera seu perdiio em razgo das si!plicas 
dessas almas salvas por nos 0 s  que traball~arn 
na salvaqiio das aln~as ouviriio, na hora da 
morte, o proprio Dells anunciar-lhes o descariso 
eterno "De hOje em diante, qile descansem de 
seus trabalhos, pois suas obras os seguiriio" - (Apoc 14, 13) 

I! propter ~ n ~ q u ~ t a t e s  n o s t m  a t t n t u s  c! prop!er s*f~yostra. IS. 53.5. 1 - ----4 

'AQUELE QUE COMUNGA INDIGNAkIENTE TORNA-SE UM LOBO. QUANDO SE E S T ~  ALIMENTANDO 
COM A DOCURA DO CORDEIRO" (SAo Jo3o Crisos~o~uo) 13 



Quem e 180 feliz de trabal-har na conversiio 
dos pecadores, pode regozijar-se de ter um 
indicio seguro de sua prhpria predestinaqiio e de 
que seu nome esta assinado no livro da vida. E o 
que deu a entender o Apostolo, escrevenclo aos 
que o coadjuvaram na converstio dos pecadores: 
"Rogo-te tambem, fie1 companheiro, que ajudes 
aquelas pessoas que comigo trabalham no 
evangelho ... cujos nomes estio no livro da vida" 
(Filip 4, 3) .  

Pe outra lado, queq v$ seu proximp 
lanqar-se no precipicio, diz S.Agostinho, irando- 
se, ou injuriando a seu inntio, e deixa de o 
repreender, merece maior castigo por seu 
sil2ncio que o outro por sua injuria. Niio te 
desculpes com tua incapacidade em corrigir 
defeitos alheios, ja que para isso ntio se requer 

tanta sabedoria como caridade, diz 1 
S.Cris6stomo. Corrige a teu proximo em tempo 
oportuno, com caridade e mansidiio, e 
conseguiras o teu intento. 

Se fores superior, e teu dever repreender; 
a caridade, porem, ja exige que o faqas todas as 
vezes que puderes esperar um feliz resultado. 

Niio seria cruel o que visse um pobre cego 
dirigir-se para um abismo e niio o avisasse do 
perigo iminente de morte em que se acha? 
Muito mais cruel ainda e quem, podendo 
preservar seu irmzo da morte eterna, deixa de o 
fazer. Se puderes, com fundarnento, prever que 
tua adrnoestac;go n'io dara resultado, procura 
alguem que possa curar o mal, participando-lhe 
em segredo o que sabes. Ntio digas, porem: Isso 
niio e cornigo. Nisso niio me intrometo. Foi essa 
a resposta de Caim: "Sou eu, tdvez o guarda de 
meu irmtio?" cada um, podendo esta obrigado a 
preservar seu proximo da perdi~iio eterna. 

S Paulo colocava uma confianqa especial 
nos clue convertera para Deus, estava 
inteiramente convencido que Ihe trariam uma 
grande recompensa no ceu "Pois qua1 e a nossa 
esperanqa, ou nosso gozo, ou coroa de gloria? 
Nio sois vos porventura, vos, ante Nosso 
Senhor Jesus Cristo, na sua vinda?" (1 Tess 2, 
19) S Gregorio diz que se adquirem tantas 
coroas quantas as almas que se ganham para 
Deus No Crintico dos Chnticos se diz "Vem do 
Libano, esposa minha . seras coroada das , 
cavernas dos leaes, dos montes dos leopardos" 
(Cant 4, 8) Esta promessa sublime se refere aos 
que se dedicam a conversiio dos pecadores, pois 
as almas que, antes, se assemelhavam a animais 
ferozes e a monstros infernais, depois de sua 
conversiio tornam-se agradaveis a Deus e, uma 
vez no ceu, seAo outras tantas perolas que 
ornariio a coroa daqueles que as colocaram na 
vereda da virtude 

I 

14 "BREVES E CADUCAS SAO AS ALEGRlAS PROVENlENTES DOS PRAZERES TERRENOS, QUE PROCURAM 
DESVIAR DOS CAMINHOS DA VIDA OS CHAMADOS A ETERNIDADE" (S. Lei30 Magno) 



Quapdo se trata de auxiliar o prbximo, em 
particular nas necessidades espirituais, e mui 
conforme a vontade de Deus, quando 
necessario, se deixarmos a propria oraqiio, diz 
S Filipe Neri Querendo, uma vez, Santa 
Gertrudes fazer oraqgo em vez di~m ato de 
caridade que devia pralicar, disse-lhe o Senhor: 
Dize-me, Gertrudes, o que mais preferes: 
desejas que eu te sirva ou quzres servir-me? Se 
quiserdes chegar ate Deus, esforqai-vos para nZio 
chegar sozinhos", diz S Gregorio (Hom. 6 in 

- 

Evang.) E S. Agostinho diz semelhantemente 
(Enar. 2 in ps 33) .  "Se amais a Deus, atrai todos 
os homens a selr amor". Se, pois, amas ao 
Senhor, empenha-te em arrastar a seu amor 
todos os homens corn quem convives, teus 
parentes, conhecidos e amigos. 

Uma alma devota pode santificar muitas 
almas por suas conversas e bom exemplo, 
podendo tambem, sem escnipulos, fazer seus 
exercicios de piedade com a intenqiio de excitar 
os outros a imita-la. Isso nilo e orgulho ou v5 
gloria, pois as obras, que nio tem o cunho de 
esquisitas, mas sTio comumente prnticadas por 
todos que aspiram a perfeiqiio, devem ser feitas 
com a intenqgo de edificar os outros e move-10s 
a um amor sincero Dara corn luosso Senhor. 
"Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas obr-as e glor-ifiquem a 
vosso Pai, que esta nos ceus", diz Jesus Cristo 

Quern, por conseyuinte, se mastrs 
piedoso, mortifi cado, amante da oraq80, 
comunga muitas vezes para dar born exemplo, 
nio pratica atos de vaidade, mas de caridade, 
muito agradaveis a Delis 

Procura tornar-te util a todos, tanto quanto 
te for possivel, por palavras, obras e, 
especialmente, oraqdes 0 divino Salvador 
prometei~ ouvir a todo qile orar: "Em verdade, 
em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a 
meu Pai em meu nome, ele vo-lo dara" (J6 16, 
29). Muitos teologos, que se apoiam na 
autoridade de S Basilio, atirmani qire essa 
pronlessa 1150 vale so para os que pedem, como 
tambem para aqueles por quem se pede, 
contanto que estes nio ponham obstaculos a 
suplica. N~lnca deixes, pois, de recomendar a 
Deus, em tuas oraqdes, na agiio de graqas depois 
da comunhilo e na visita ao SS. Sacramento, os 
pobres pecadores, os infieis, os hereges e todos 
os clue vivem longe de Deus. Irnetisamente grata 
a Dells e a oraqiio feita pelos pecadores. Nosso 
Senhar mesmo disse urn dia a soror Serafina de 
Capri: "Ajuda-me, minha filha, a salvar as 
almas por :meio da oragBo". E a S Maria 
Madalena de Pazzi: "VS, Madalena, quantos 
cristiios se encontram nas mBos do demdnio; se 
meus eleitos niio os libertarern por suas oraqdes, 
tornar-se-50 sua presa para todo o sempre". 

S.0.S ajude o 
DESBIRAVADOR 

+ Atravessarnos dias dificeis e os gastos cresceram de fornia assustadora So para dar um exemplo, 
o correio custava cerca de R$ 200,00, hoje custa mais de R$ 700,OO. 

+ N5o queremos e niio podemos mudar- o que nos propusemos desde o nosso primeiro numero, qua1 
seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, corn auxilio de Nossa Senhora, continuara a s2-lo. 

+ Mas, nlais Lima vez pedimos sua colaboraqZio. Qualquer quantia e preciosa Basta voct? ir aos 
barlios mencionados, em qualquer asencia deles, e fazer o deposit0 nas contas que seguem 

BANCO ITAU 
CONTA CORRENTE 00433 - 0 (agsncia 0003 - Mercurio) SBo Paulo - SP 

BRADESCO 
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (ag2ncia 278-0 - Gasdtnetro) Silo Paulo - SP 

Em nome de G R ~ M I O  SANTA MARlA 

QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 

'-A PORREZA COM JESUS CRISTO. E MUITO MAIS RICA DO QUE TODAS AS RIQUEZAS E TODOS OS 15 
TESOUROS DO M W O  (Siio Bcnlardo) 



ara ilha 

Ha muitos anos atras, um amigo me 
contou um belo e maravilhoso feito. 

Um amigo comum fora a Assis, na Italia,' 
P lhe contara o seguinte: Algum tempp apos a sua 
conversiio, Siio Francisco de Assis foi acometido 
de fortissimas tentaqdes. Lutbu ~ont ra  elas, 
rezou, combateu-as, mas parecia'qqc as tentaqdes 
voltavam com mais forqa, apos terem se 
afastado. 

Foi entiio que o santo passou perto de 
um roseiral, cheio de espinhos agudos. Inspirado, 
Siio Francisco jogou-se no roseiral visando, com 
o incomodo e as feridas dos espinhos, afastar de 
vez com as tentaq6es. Foi ai que aconteceu o 
sublime e o maravilhoso: as tentaq6es cessaram e 
as rosas ficaram todas sem os espinhos. 

E, ate a epoca em que me contaram o 
fato, elas permaneciam sem espinhos, mas se 
fossem tiradas do roseiral de Assis, nasciam corn 
espinhos em outro local. 

0 tempo passou. Quem me contou o fato 
foi recentemente ate Assis, na Italia. Quando 
voltou, eu lhe perguntei: "entiio viu o roseiral?" 
Ele disse que sim e que o roseiral esta la ainda 
produzindo suas maravilhas, mas acrescentou 
que havia algo que n2o sabia mas agora tinha 
visto. Ele se referia a uma imagem de Sgo 
Francisco em frente ao famoso roseiral e cuja 
foto acima reproduzimos. 

Nessa imagem existe um cesto nos 
braqos do santo, e desde a morte dele, ha quase . 9 
800 anos, fica um casal de pombos no 
mencionado cesto. Chova, faqa calor, faqa frio, 
sempre um casal de pombos esta ali a 
homenagear o grande "poverello" de Assis, Siio 
Francisco. 

16 "DEUS COLOCOU MARIA NESTE MUNDO PARA SER o REFUGIO E o HOSPITAL PUBLICO DOS 
PECADORES" (Santo Afonso Maria de Ligorio) 




