
Um tradicional hino Cato'lico tem como 
t i tulo o brado acima. E numa passagem, ele 
diz que "nlio nascemos sen50 para a luta, de 
batalha amplo campo 6 a terra". 

Sim, enquanto vivermos teremos de 
lutar contra os inimigos de nossa alma: 
mundo, demSnio e carne. Se quisermos nos 
salvar e alcangar o cku, nlio podemos 
descansar. 

Mas, alkm disso temos tambkm de 
considerar que estamos ern um mundo 
corrupt0 e corruptor. Um mundo que 
idolatra o dinheiro, a fama e o prazer, um 
mundo que despreza o bem e ridiculariza a 
virtude. Ademais disso poucos seguem 
realmente a verdadeira F6, a Catdlica e 

vemos uma enorme proliferag50 de seitas e 
idkias erradas. 

Vicios prosperam, abortos se 
praticam, drogas proliferam, a familia estd 
em desi ntegragtio. Ni ngukm quererd mudar 
esse quadro? E por isso que dizemos: 
Levantai-vos soldados de Cristo! E nesse 
imenso campo que k a ter ra  combatamos o 
born combate, primeiro para fazer de nds 
santos catdlicos e depois para que reine a 
Verdade e os homens sejam de Deus. 

Somos fracos, k verdade, mas a graga 
de Deus n80 nos fal tard jamais, se 
recorrermos b MZe de Deus e nossa MZe, a 
Virgem Maria, Nossa Senhora, que diante 
de nosso apelo nos socorrerd, dard animo 
para a luta e vitdria para o bern. 
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"Recebi o tiltimo exemplar desse otimo jornal em 1992. De la para ca, 
como niio recebi mais rzoticias de voc&s, achei que o mesmo foi 

~ 
extinto. 
Qzial nr70 foi minha surpresu ao visitor a Igreja ..., quando achei sobre 

I 

ztm altar a capa de urn jornal. Fi'quei contente em ver que o mesmo 
ainclrr esrd circrilando, apesar dars dflculdades. Se ndo f w  pedir 
demurs, gostaria de saber como faqo para voltar a recebb-lo. Apesar i 
do monrento d~jci l ,  estou a j m  de ajztdar. "". I ,  1 
&'IUCO NUNIZS ITLRIEIIU 1 

s a ~  PA IILO - ,SI' 

"Escrevo novamente para lhes parabenizar por este trabalho 
grandiose e abeneoado yue P "0 Desbravador", Sem dzivida alguma 
milhares de almas estco, por meio ~ieste "jornalzinho': se 
encaminhando gloriosamenfe nimo a Dezts Pai. Por este rnotivo, 
tambem, escrevo para que, se possivel, me enviassem nilmews 
atrasados (antigos). 
Desde ja agradeqo e peg0 a Deus, por meio de Nossa Senhora, qzte 
continue sempre abengoando o Grernio Cultural Santa Maria, desde o 
nlais simples componente ate aos ~iiretores responsheis diretos desta 
obra "milagrosa". 

WOLG UiNEI F'ERREIRA iSANr('LQ GO 
NEROPOLIS - GO 

"Itecebi "0 Desbravador " a porta da Igreja de S.. .. . Li com atenqfio e, 
por isso, goslaria de recebb-lo regztlarmente': 

LINCOLN SlZCCO 
S k 0  PA ULO - SP 

''Por favor, mudem minha Caixa Postal para .... Vou depositar umn 
qtcantia na conta do Bradesco. Parabdns! Continuem com esta 
perseveranga! ': 

PL;. WALTER M. T M  UTENBERCER 
ANAZ~OLZS -- GO 

"Peqo a gentileza de enviar a Revista so para a minha Caixa Postal. 
Enviarei ajuda pelo Ztazi. Obrigada." Um dos seas informativos, 
apreciei-o nzttilo e achei uma leitura altamente recomendada para 
insmtyco e formaqzo catolica. Por isso, gostarin a'e receber "0 
Desbravador" em minha casa". 

ADELIA BASY'OS DE I E Z m D E  
JUIZ Dl? FOlU - MG 
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negocio mais importante da vida humana e aquele da nossa salva~iio. 
Se ganharmos fortunas, formos famosos, nos divertirmog a valer mas 
perdermos nossa alma de que nos adiantara isso? 

Mas, se salvarmos nossa alma, tudo estara salvo e as dows, os sofrimentos e as 
dificuldades da vida niio terZio sido em viio. 

E o destino de nossa alma sera decidido na hora da nossa morte. Naquele 
momento do quai ninguem escapara, as tentagbes silo fot?es, as insidias diabolicas 
terriveis. So se salvara quem morrer sem pecado mortal e portanto na graqa de Deus. 

Como fazer para estar na graGa de Deus quem viveu no pecado? Como 
, , recuperar a inocencia batismal, aquele que enlameou-se de depravaqbes? - 

Como voltar a ser amigo de Deus? Como enfrentar os terriveis ataques do 
s - demcinio, nesta hora extrema? 

A resposta e facil: com o auxilio da Religiiio, com a recep~iio dos Sacramentos. 
Confissio, Comunhiio, Extrema-Ungiio, eis as fontes seguras para uma boa morte. 

lnfelizmente poucos, pouquissimos chamam um padre quando os seus parentes 
e amigos estzo seriamente doentes. 

Nos aqui queremos lembrar que e dever e grave dever chamar urn padre para 
atender ao nosso proximo necessitado na circunstincia acima falada. 

E esperamos que nenhum, de nossos leitores, seus parentes e amigos e 
circunstantes morram sem o auxilio de nossa Religiao, sem a visita do padre. 

Para isso recomendamos que rezemos a Nossa Senhora que estava de Pe no 
Calvar'io, e Sao Jose, padroeiro da boa morte para que nos fagam ser apostolos da 
boa morte e que tambem nos tenhamos uma santa morte. 

SE VIVES NO PECADO. EMUOIU GUARDES SIL~NCIO,  COM TUA VIDA MALDlZES 0 SENHOR; 
E N AO EX1 STE PAZ PARA 0 IMPIO, DTZ 0 SENHOR (Santo Agosdnho) 
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As pessoas de nosso tempo, elrl sua 
grande maioria, buscam a facilidade e a 
comodidade. 

Propor a elas enfrentas obstaculos, 
escalar montanhas, e correr o sisco de ganhar 
inimigos. 

Por outio lado a sugestgo para diversGes, 
coisas agradaveis e algo que facilnlentc se aceita. 
Quase todos quereni vantagens. Quase todos 
fogem da luta, da dificuldade, do obstaculo. 

NZo foi esse porem o ensinamento de 
Nosso Senhor. Entre a porta larga e a estreita, Ete 

* mandou que entrassemos pela estreita, pois o 
largo e o caminho que conduz a perdi~Zo. 
Ademais disso colocou coino condiq2o para ser 
seu discipub, renunciar a si mesmo e ton~ar sua 
Cruz, e segui-10, ou seja, a logica do Evangelho 
de Nosso Senhor e diametralniente oposta a 
logica do mundo. 

Este busca decair nas facilidades, Nosso 
Senhor nos convida a subir o Cal-vario, 
carregando nossa Cruz. 0 n~undo prop6e 
aplausos para a fima, os prazeres, as riquezas; 
Nosso Senhor foi a frente e carregou a Cruz para 
mostrar que esse e o caminho para a salvaqiio e a 
santidade. 

Quen~, pois, coloca scu objetivo tio 
sucesso, no aplauso do niundo, nos llolofotes da 
fania, n5o esta nos caminhos de Nosso Senhor. 

0 caminho de Nosso Senhor fbi e e a 
subida do Calvario. Subida dificil, subida itrdua e 
penosa, mas tambem gloriosa e bela. 

Subida que e para os herois da FC e que 
foi percorrida, nesses dois mil anos de 
catolicisnio, pelos santos, fosseni eles niartires 
jogados aos IeGes, cruzados enfi-entando os 
ininiigos da Fe, missionaries expostos a sere111 
devorados pelos catribais, virgens resistindo a 
perfidia de degenerados, Papas, conio Siio 
Gregorio VI1 morrendo no exilio, por praticar a 
justi~a e combater a iniqiiidade. 

E, ai voltamos niais iitna vez a Nosso 
Senhor que disse que dcve~ilos 110s aleyrar 
quando fonnos caluniados por causa d'Ele. 

Sim, o verdadeiro cristgo e atacado, 
perseguido, injuriado, incornpreendido, mas ele e 
urn predileto de Deus e sempre tern e tera a 
proteqBo da MBe das Dores e das lagrimas, Nossa 
Senhora. 

04 A CRER EM DEUS, NAO a OUTRA S ~ A :  0 CATOLICISMO. TUDO 0 MAIS E CONVERSA, E 
-. I INDIVIDUALISMO, O R G W O ,  BOBAGEM (Jackson de Figdleiredo) 



Outros fbtos da &do, de Siro Domingos Sdvio 
V 

nar~""ados I I) $Go < Jo80 Bosco 

Devo~iio a Mile de Deus Muito grande era a devoc%o de Domingos a 
. Nossa Senhora. Viam-no radiante de alegria todas as 

Entre os dons que Nosso Senhor Ohe outorgou, vezes que podia levar alguem para rezar diante do 
distinguia-se o seu fervor na oraq%o. 0 seu espirito altar da M8e de Deus. Certo sabado convidou um 
estava t%o habituado a conversar com Deus que, em amigo a ir com ele a igreja rezar as Vesperas da Bem- 
qualquer lugar, mesmo no meio da maior confusiio, Aventurada Virgem Maria. Este tentou: esquivar-se 

" 

Domingos concentrava os seus pensamentos e, com alegando estar .com as m%os frias. Domingos tirou - piedoso afeto, elevava o cora~iio a Deus. imediatamente as luvas, ofereoeu-as ao companheiro 
Quando orava em comum, parecia um anjo; de e entraram ambos na igreja. Noutra ocasi%o 

joelhos, imovel, em atitude devota, corn o rosto ernprestou o capote a um companhei~o friorento para - sorridente, a cabe~a um pouco inclinada e os olhos o mesmo fim. Quem nfio ficara tornado de admiraqio 
baixos, parecia outro S. Luis. perante tais atos de generosidade? - 

Bastava vg-lo para se ficar enternecido. Em Maio, o mes consagrado a Nossa Senhora, era 
1854 0 Conde Cays foi eleito presidente da para Domingos o m6s do seu maior fervor. Combinava 
Companhia de S. Luis, fundada no Oratorio. Da com os outros para, em cada dia desse mes, fazerem 
primeira vez que tomou parte nas nossas cerimbnias, uma cerim6nia particular, al6m das que se fatiam na 
viu urn menino numa atitude devota que Ihe causou Igreja. Preparava uma serie de exemplos edificantes, , 
grande admiraq%o. Terminada a funqiio, quis saber que narrava aos companheiros para os 'animar a 
quern era aquele rapaz que tanto o impressionara: - serem devotos de Maria Santissima. Falava. nisso 
era Domingos Savio. durante os recreios e incitava-os a $  comungarem, 

especialmente no mes das flores, como preito a Maria.' 
Sacrificava quase sempre uma parte do recreio Era o primeiro a dar o exemplo, aproximando-se todos 

para ir a lgreja e ali rezar a coroa das Sete Dares de os dias da Sagrada Mesa corn serafico recolhimento. 
Maria, ou, pelo menos, a ladainha de Nossa Senhora 
das Dores. 

N3o se contentava em ser devoto de Maria 
Virgem Imaculada. Em honra da celeste Senhora fazia 
todos os dias alguma mortificaqiio. Nunca fitava 
pessoas de sex0 diferente. lndo as aulas, raramente 
levantava os olhos do chiio. Passando as vezes peoo 
de espetaculos pQblicos, que para os companheiros 
era objeto de curiosidade e de satisfa~iio, ao 
perguntarem-lhe se tinha gostado, Domingos 
respondia que n%o tinha visto nadsa. 

Urn dia, um companheiro encolerizado reprovou 
esse seu mod0 de proceder, dizendo-lhe: 

- Para que tens tu esses olhos, meu parvo, se 
n%o v6s tais coisas? 

- 0 s  meus olhos, respondeu Domingos, quero- 
os para ver o rosto da nossa Miie Celeste, a Virgem 
Maria, quando, se for digno disso, me receber Deus 
no Paraiso. 

Cultivava uma devoqio especial ao lmaculado 
CoraqBo de Maria. Todas as vezes que entrava numa 
igreja, ia direto ao seu altar para Ihe pedir que 
conservasse o seu coraqiio bem longe de qualquer 
irnpureza. 

- Maria, - dizia ele - quero ser sempre vosso 
- filho. Fazei que morra antes que me suceda a 

desgraca de cometer um pecado contra a modhstia. 
Todas as sexdas-feiras deslinava urna parte do 

tempo para ler um bom livro ou ir B igreja com alguns 
companheiros, orar pelas almas do Purgatorio ou ern 
homenagem a Maria Santissima. 

REZAl 0 TERCO TODOS OS DlAS 
(NOSSA SI:'iVHO/(A l;h4 FA 'I IIMA) 05 



Um episodio curioso revela-nos a tsrnurg q u ~  
ele consagrava a M%e de Deus. 0 s  alunos do seu 
dormitorio deliberaram fazer, a expensas suas, um 
elegante altarzinho para solenizarem com mais brilho 
o encerramento do mes de Maria. Domingos era urna 
dobadoura nesse trabalho; mas chegando-se a altura 
do pagamento da cota, que cada qua1 devia dar, 
comeqaram as dificuldades. Domingos declarou: 

- Ate aqui vamos bem, mas para estas coisas 
precisa-se de dinheiro e e o que eu n%o tenho. No 
entanto, quero contribuir de qualquer modo, custe o 
que custar. 

E, dizendo isto, foi buscar um livro que Ihe tinha 
sido dado de premio, e pedindo licenga aos 
superiores, voltou radiante de alegria, dizendo: - 

' "Meus amigos, estou em condicbes de concorrer com 
alguma coisa para honrar a Virgem Santissima; pegai 
neste livro, tirai dele a utilidade que puderdes; e a 

- minha oferta". 
A vista daquele ato espontineo de 

generosidade, os companheiros enterneceram-se e 
tambem quiseram oferecer livros e objetos. Com esse 
material fizeram urna rifa, e conseguiram arranjar mais - do que o necessario para as despesas. 

Concluido o altar, os alunos queriarn celebrar a 
festa com a maior solenidade. Todos trabalhavam o 
mais que podiam, mas n%o conseguindo acabar a 
ornamenta~so, foi precis0 trabalhar de noite. 

- Eu passarei a noite a trabalhar - disse 
Domingos. 

- Ao menos, vinde acordar-me assim que tudo 
estiver pronto, para eu ser um dos primeiros a admirar 
o altar ornamentado em homenagem a nossa querida 
M%e. ' 

0 s  companheiros obrigaram-no, porem, a ir-se 
deitar, visto estar convalescente de urna doenqa que 
tivera. Domingos n%o queria e foi necessario insistir 
muito para que obedecesse. 

Freqiikncia dos Sacrameritos 

Esta comprovado pela experigncia que 0s 
melhores sustentaculos da mocidade s5o o 
Sacramento da Confissio e da Comunhio. Dai-me 
um rapaz que frequente estes Sacramentos: tal rapaz 
crescera, passara pela puberdade, chegara a 
virilidade e, se Deus for servido, a mais avanqada 
velhice, com um procedimento que servira de exemplo 
a todos os que o conheceram. Praza a Deus que 
todos os rapazes compreendam isto, para o 
praticarem, e bem assim todos os que se ocupam da 
educa@o da juventude para o ensinarem. 

Antes de vir para o Oratorio, Domingos 
aproximava-se destes dois Sacramentos urna vez por 
mes, segundo o uso das Escolas. Depois os 
frequentou com mais assiduidade. Um dia, ouviu do 
prjlpito esta maxima: - "Jovens, se quiserdes 
perseverar no caminho do Ceu, recomendo-vos estas 
tres coisas: aproximai-vos muitas vezes do 
Sacramento da Confiss%o, frequentai a santa 
Comunhio, e escolhei um confessor a quem possais 
abrir o vosso coraq%o, mas n%o o troqueis sem 
necessidade". 

Domingos compreendeu a importsncia destes 
tres conselhos. Comeqou por escolher um confessor e 
conservou-o durante todo o tempo que esteve no 
Oratorio. Para que este pudesse formar um juizo 
exato da sua consciencia, quis, como era natural, 
fazer urna Confiss%o geral de toda a sua vida. 
Confessava-se, a principio, todos os quinze dias, mais 
tarde todos os oito dias, comungando com a mesma 
frequencia. 0 confessor, notando o grande progress0 
que fazia nas coisas de espirito, aconselhou-o a 
comungar tres vezes por semana, e, ao cab0 de um 
ano, permitiu-lhe a comunhio diaria. I 

Foi durante algum tempo dominado pelos 
escrupulos; por isso, queria confessar-se de quatro 
em quatro dias e ainda mais amiude; mas o seu 
diretor espiritual n io  concordou com esse desejo e 
obrigou-o a disciplina da confissio semanal. 

Tinha urna confianqa ilimitada no confessor. 
Falava corn ele das coisas de consciencia, mesmo 
fora do confessionario, e com toda a simplicidade. 
Alguem o aconselhou a mudar de confessor, de vez .* 

em quando, ao que ele anuiu. "0 confessor - dizia ele 
- 6 o medico da alma; n%o 6 costume troca-lo a n$o 
ser por falta de confianqa, ou porque o ma1 esta muito 
adiantado. NHo estou nestes casos. Tenho plena 
confianqa no meu confessor que, com bondade e 
solicitude paternal, se empenha no aperfeic;oamento 
da minha alma; alem disso, n i o  vejo em mim chaga 
que ele n%o possa curar". 

06 QUEM MORRE NA O B S E R V ~ C I A  DOS PRECEITOS DE DEUS, MORRE NA PREDILECAO DO SENHOR, 
E NADA TEM A TEMEK (Salt0 Afoaso Maria de LigQio) 



No entanto, o diretor ordinario aconseltiou-o a 
mudar, urna ou outra vez, de confessor, 
especialmente por ocasiHo dos Exercicios espirituais; 
sem opor a minima dificuldade, obedeceu 
prontamente. 

Domingos vivia alegre porque estava sempre 
em paz com a sua consciencia. "Se tenho qualquer 
magoa no cora~tio - dizia ele - vou ao meu confessor 
que me aconselhe o que Deus quer que eu faqa, pois, 
Jesus Cristo disse que a voz do confessor 6 a voz de 
Deus. Se desejo alcan~ar alguma coisa importante, 
entBo vou receber a Hostia Sagrada na qua1 esta: o 
mesrno corpo, sangue, alma e divindade que Jesus 
Cristo ofereceu a seu Eterno Pai por n6s na Cruz. Que 
mais me falta para ser feliz? Neste mundo, nada. So 
me resta poder gozar no Ceu dlAquele que hoje adoro 
e contemplo, sobre os altares, com os olhos da few. 

e i ~  como distribuia as lpten~bes clu~pnte 8 ,. 
semana: 

Domingo: - Em honra da Santissima Trindade. 
Segunda: - Pelos benfeitores espirituais e 

temporais. 
Ter~a: - Em honra de S.Domingos e do Anjo da 

Guarda. 
Quarta: - A Nossa Senhora das Dores, pela 

converstio dos pecadores. 
Quinta: - Em sufragio das almas do Purgatorio. 
Sexta: - Em honra da PaixHo de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 
Sabado: - Em honra de Maria Santissima, para 

obter a sua prote~ao durante toda a vida e a hora da 
morte. 

Tomava parte, com arroubos de alegria, em 
todas as cerimdnias que tivessem por firn honrar o 
Santissimo Sacramento. Se acontecia encontrar o 
Viatico, ao ser levado a algum doente, ajoelhava-se 
logo, onde quer que fosse, e, se tinha tempo, 
acompanhava-0 ate terminar a cerimdnia. 

Corn estes pensamentos, Domingos passava 
dias verdadeiramente felizes. Daqui nascia aquele 
contemplamento, aquela alegria celestial que 
transparecia em todas as suas aqbes. Compreendia 
muito bem tudo o que fazia, e tinha um teor de vida 
crist%, como convem que o tenha quem deseja fazer a 
Comunhtio diaria. Por isso, o seu comportamento era, 
sob todos os pontos de vista, irrepreensivel. Convidei 
os seus condiscipulos a dizerem-me se, durante os 
tres anos que ele viveu conosco, Ihe notaram algum 
defeito a corrigir ou alguma virtude a adquirir. Todos, a 
uma, responderam que nunca encontraram nele coisa 
alguma que merecesse corre~Ho, nem virtude que se Um dia passou o Viatico perto dele. Chovia e os 
Ihe devesse acrescentar As que ja praticava. caminhos estavam enlameados. Nao tendo outro sitio 

A sua prepara~%o para receber o PHo dos Anjos para se ajoelhar, ajoelhou-se mesmo sobre a lama. 
era piedosa e edificante. A noite, antes de se deitar, Um dos seus amigos repreendeu-o depois, 
recornendava-se sempre assim: "Gra~as e louvores se obsewando-lhe que, em tais circunstdncias, Nosso 
deem a todo o momento, ao Santissimo e Divinissimo Senhor nHo exigia tanto. Domingos respondeu-the: 
Sacramento!" De manha, era esse grande ato - "Joelhos e calqas tudo 6 de Deus: por isso 
precedido de uma preparaqBo suficiente; mas a aqBo tudo deve servir para Lhe dar honra e g16ria. Quando 
de graws, essa nBo tinha fim. Muitas vezes, se passo perto dfEle, n%o so me atiraria ao ch%o para 
ninguem o chamava, esquecia-se da refeiqso, do honr6-Lo, mas ate a uma fornalha, porque assim 
recreio e algumas vezes do estudo, permanecendo participaria do fog0 da caridade infinita que 0 impeliu 
em ora~ao, ou melhor, na contempla~Bo da divina a instituir este grande Sacramento". 
Bondade, que de urn mod0 inefavel comunica aos Em circunstincias analogas, viu um dia um 
homens os tesouros da sua infinita misericordia. militar que se deixava ficar de pe no momento em que 

Era para ele uma verdadeira delicia o poder passava bem perto o Santissimo Sacramento. N5o se 
passar. algumas horas diante de Jesus Sacramentado. atrevendo a convida-lo para que se ajoelhasse, tirou 
Invariavelmente, ao menos uma vez por dia, da bolso um lencinho, estendeu-o sobre o terreno 
costumava fazer-Lhe uma visita, convidando outros a sujo, e fez-lhe sinal para que se servisse dele. 0 
ir em sua companhia. A sua ora~Bo predileta era a soldado, a principio, acanhou-se; mas, por fim, 
coroinha do Sagrado CoracBo de Jesus para deixando de lado o lenqo. acabou por se ajoelhar no 
repara~ao das injiirias que recebe dos herejes, dos meio do caminho. 
infieis e dos maus cristHos. Na festa do Corpo de Deus foi com outros 

Para que as suas ComunhZIes produzissem companheiros, vestidos de batina, a prociss2o da 
maior fruto, e, ao mesmo tempo, o estimulassem a paroquia. Nilo cabia em si de alegria; e julgou aquilo 
faze-las cada vez com mais fervor, tinha-lhes fixado prova de uma preferencia e distinqio assinalada, e 
para cada dia um fim especial. maior Ihe n%o poderiam dar. 

. --- 
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QUE EU CORRIJA 0 CULPADO, QUE EU 0 CORRIJA; TODAVIA, SE POR CARIDADE API,ICO-LHE CASTIGO. 07 
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Dominio de si mesmo 

Quem reparasse na compostl~ra exterior de 
Domingos Savio, achava-lhe tanta naturalidade, que 
pensava t6-lo Nosso Senhor criado assim mesmo. 
Mas os que o conheceram de perto, ou tiveram a 
responsabilidade da sua educaqio, podem asseverar 
que havia nisso grande esfqrc,o humano coadjuvado 
pela graqa de Deus. 

A vivacidade do seu olhar obrigava-o a niio 
pequeno esforqo, dada a sua firme resoluqio de 
domina-la. Um dia, confiou a um amigo: "A principio, 
quando me decidi a dominar completamente os meus 
olhares, tive de suportar n i o  pequena fadiga, e ate, 
por isso, sofri fortes dores de cabeqa". Com efeito, era 
t i o  reservado, que ninguern, dos que o conheceram, 
se lembra de o ter visto olhar para qualquer coisa que 
excedesse os limites da rigorosa modestia. - "0s  
olhos, dizia ele, s i o  duas janelas. Pelas janelas passa 
tudo o que se deixa passar. Por estas janelas, tanto 
podemos deixar passar urn anjo como um dembnio, e 
permitir tanto a um como a outro que se aposse do 
nosso coraqio". 

Certo dia, urn dos seus companheiros trouxe 
inadvertidamente para a escola urna revista em que 
havia algumas figuras pouco serias e irreligiosas. Um 
grupo de rapazes rodeou-o para ver aquelas gravuras 
que causariam asco, mesmo aos infieis e pagios. 
Domingos tambem se aproximou. Quando viu, porem, 
do que se tratava, ficou surpreendido. Em seguida, 
com um sorriso de ironia, deitou-lhe a m i o  e rasgou-a 
em mil bocados. 0 s  outros rapazes, atbnitos, 
entreolharam-se mortificados, sem pestanejar. 
Domingos, entio, disse-lhes: 

- "Pobres de nos! Nosso Senhor deu-nos os 
olhos para contemplar as belezas de tudo o que Ele 
criou, e vos sewir-vos deles para olhar tais 
indechcias, inventadas pela malicia dos homens para 
corromper as almas? Esquecestes o que tantas vezes 
vos foi ensinado? 0 Salvador diz-nos que com urn 
olhar inconveniente manchamos as nossas almas, e 
vos a deliciar-vog corn os olhos postos em coisas t i o  
vergonhosas?! ..." 

- Nos, respondeu um deles, faziamo-lo por 
distra~io.  

- Sim, sim, por distraqio; no entanto, por 
dgtra~ao, ide-vos preparando para o inferno. Ririeis 
no inferno se la caisseis? 

- Mas nos - retorquiu outro - n i o  viamos 
grande malicia naquelas gravuras. 

- Pior ainda. N%o ver a maldade em 
semelhantes indecencias 8 sinal de que ja estais 
habituados a contempla-las. 

Mas o habito n i o  desculpa, dntes, pelo contrario, 
torna-vos mais culpados. 0 Job! 0 Job! TU eras velho, 
mas eras urn santo; sofrias de uma doenqa, que te 
obrigava a viver deitado sobre um monturo de 
imundiciej.~, contudo, fizeste um pacto com os teus 
olhos par&que n io  olhassem, nem de leve, coisas 
inconvenientes! 

A estas palavras, todos se calaram e ninguem 
mais se atreveu a censura-lo nem Ihe fazer qualquer 
obsewac;io. 

A modestia nos olhos aliava Dorningos uma 
grande reserva no falar. 

Quando alguern falava, ele calava-se; por varias 
vezes truncou uma express20 para dar aos outros . 
liberdade de se expandirem. 0 s  seus mestres foram ' 

uninimes em asseverar que nunca tiveram motivo 
para o repreender, t%o modelar foi sempre o seu 
procedimento no estudo, na aula, na igreja e em toda 
a parte. Ate nas proprias ocasiiies em que Ihe .. 
fizessem qualquer injuria, sabia moderar, mais do que 
nunca, a lingua e o seu temperamento. 

Um dia, preveniu urn companheiro de um mau 
habito. Este, em vez de receber de bom grado a 
obsewaqio, zangou-se. Cobriu-o de vituperios, e 
depois investiu contra ele a socos e a pontapes. = 
Domingos teria podido fazer valer as suas raziies com 
os fatos, pois, era mais velho e tinha mais forqa. Mas 
n i o  quis senio a vinganqa dos cristios. Ficou com o 
rosto ruborizado, mas refreou o impeto de ira e 
limitou-se a dizer as seguintes palavras: 

- PerdOo-te esta ofensa. N i o  trates os outros 
desta maneira. 

i1'3 6 UM INIMIGO'? SEJA ARREBATADO PARA DEUS; E FILHO. E A ESfQSA? SEJAM ARREBATADOS 
PARA DEUS: 6 ESTRANGEIRO'? ARREBATADO SEJA PAR 4 DE IJS ('5aulo 4gostinl~o) 



H i  cada dia que passa, ficamos horrorizados 
corn acontecimentos que ocorrem mundo afora e 
clue primam por desobedecer a Deus e desafiar 
suas santas leis. 

Recentemente, em poucos dias, sairam nos 
meios de comunicaqiio algumas noticias que nos 
assustaram e cremos assustam os que delas tomam 
conhecimentos. Faleinos delas. 

ONG quer promover abortos pelo mund,o. 

Uma organizagiio niio governamental, de 
procedencia holandesa, lan~ou ao mar um barco, 
para ir aos diversos paise$ e promover abortos. 

0 baico ficara ao largo da costa e mulheres 
que quiserem assassinar seus filhos seriio 
buscadas nos portos, cometergo o crime do aborto 
e ser8o levadas de volta. 

Quanta perfidia! Quanta dedica~zo em fazer 
o rnal, em tirar a vida de inocentes! 

E a noticia tem ainda uma nota de guerra 
contra o bem, uma vez que o primeiro pais a ser 
visitado e a Catolica Irlanda, pais cujas leis 
proibem de qualquer forma a prQica monstruosa 
do aborto. Ou seja, eles n8o suportam um pais niio 
aceitar a inf",,,ia abortiva e querem fazQla, 
tambem contra as leis de urn pais, ja que estiio 
contra as leis Deus. 

Eutanasia avrovada na Holanda 

A Holanda que ha pouco tempo havia 
aprovado a infame lei que pennitia o "casamento" 
entre pessoas do mesmo sexo, agora apiova a lei 
que libera a eutanasia, que a pretext0 de aliviar 
sofrimentos dos doentes, tira suas vidas. 

Ou seja, tal lei vai contra a vida humana e 
contra o Autor da vida, Deus, que e o Senhor de 
nossa existencia. Quem defende a eutanasia quer 
usurpar os Direitos de Deus. 

Parada homossexual reune 200.000 pessoas 
em SBo Paulo 

As Sagradas escrituras sempre reprovaram o 
homossexualismo; a Santa Igreja Catolica, ao 
cab0 dos seculos sempre condenoil tal pratica. 

Deus, Nosso Senhor, destruiu as cidades de 
Sodoma e Gomorra por causa desse pecado. 

De tempos para cay alguns querem encarar 
com naturalidade esse fato. E hoje chega-se ao 
cumulo de se festejar coisas que vgo contra a 
natureza. 

NBo bastava a dissiminagiio do pecado, 
agora, ele e festejado. E isso, com apoio da midia 
e ate - o horror - das autoridades. 

Em resumo, existe uma luta contra Deus e 
suas leis. E nos, catolicos, ficaremos impassiveis 
diante disso? Jamais. 

Cabe-nos rezar, bradar, trabalhar para que 
esse mundo sem Deus, seja d'Ele, nosso Rei e 
Senhor. 

E aqui e bom lembrar o que dizia Matatias, 
pai dos Macabeus, ante a tentativa de paganizar o 
povo eleito: "Melhor morrer que viver numa terra 
devastada e sem honra". 

Pegamos com fervor a Nossa Senhora que 
nos di? a luz para nil0 aceitar nunca esse mundo 
sem Deus e a graqa de lutar para ~nudar essa ,- 

situaggo. 

TUDQ PASSA, E VERDADE, MAS o BEM QUE FAZEMOS NAO PASSARA JAMAIS 
Sanla Maria Mazzarello 



UM DEVER QUE PQUCQS CUMPREM 
E comum quando ocor-re uma niol-te 

ouvirmos um dialog0 con10 cste: "Entiio vocEs 
chamaram um padre para dar os Sacramentos para 
o falecido?" Ao que vein unia resposta como essa: 
"sabe, nos receavamos que ele se assustasse" oll 

etitiio "niio, mas agora rezarenios por ele" 
Em outros termos, siio poucos, 

pouquissinios, os catolicos que ao niorrer, 
recebem os Santos Sacramentos da confissiio, da 
Extrema-Unqiio, e da Comunhiio e con1 isso, 
muitas almas deixam de alcanqar a salvaqgo 
eterna. 

zz 
Niio ha desculpas. Sabemos clue C com a 

morte que se decide o destino eterno das alnias e 
sendo assim C dever e grave dever, o que telnos de 
chamar urn padre para ministrar os Sacramentos 
para alguem, quando essa pessoa esta em perigo 

" de vida, necessita do auxilio da Religiiio e esta 

E aqui gostariamos de oferecer algumas 
sugestaes praticas. Primeiraniente, dcvemos - nu 
medida do possivel - chamar o padre para dar os 
Sacramentos enquanto a pessoa estiver Iucida. Se 
niio estiver chame-se assim mesnio. 

Em segundo lugar, caso a pessoa n'io seja . 

batizada, providenciar que o seja. 
Alem disso, rezar junto a ela varias vezes o 

ato de contriqilo e pedir que ela aconlpanlie, ainda 
quando esteja inconsciente. 

Rezar tambi~n oraqdes con10 a Ave-Maria, a , ' 
Salve-Regina, o Alma de Cristo, o Lembrai-vos. 

Nfio deixar a pes%oa sb :, ddc quando en1 
quando filzer uma jacula16ria juuto a cla. 

klover tanibkm a pessoa ao arsependimento 
e o amor a Deus, e falar da miscricordia de Nossa 
Senhora. 

Saiba, caro leitor que essa e unia das - 
maiores obras de caridade que podenios realizar. 
E sobre isso, melhor fala o grande Doutor da 
Igreja Santo Afonso Maria de Ligorio no artigo 
que segue. 

, alma da pessoa. 1 

Sim, niio ha desculpas e doi ver pessoas 
catolicas praticantes terem receio de chaniar 0 

padre nessas ocasiaes. NBo pode haver desc~llpas - 
repetimos - nessas ocasi6es. Sen1 oll~ar niotivos 
llumanos importam os motivos da salvaqiio da 

+ Atra\~essaolos dias dificeis r os yastos crescerani de tbrnia assustadora S6 para dor uni esemplo. 
o correio cilstava cel-ca de f<$ 200,00, hojc custa mais de R$ 700.00, 
Nio queranios e n8o podelnos mudal. o que nos propuselnos desde o ~iosso priniriro oun~ero. qua1 
seja, "0 Desbravador" deve ser gratuito e, con) auxilio de Nossa Senhora, continuari a SO-lo. 

+ klas, niais unia vez pedir~ios sua co1aborac;Bo. Qualquer quantia e preciosa. Basta vocd ir aos 
ba~izos me~icionados, en1 q~~alquer agcocia deles, r firer o drposito nas contas que seguem. 

Exernplo de ato dr contric;Zio para se rezar 
junto .ao moribundo: 

"Meu Deus, eu tenho muita pens pur ter pecado 
pois mereci ser castigado e Vos ofendi, Nfeu Pai e 
M e u  Salvador. Perdoai-me niio querq pecar mais. 
Amern. Meu Jesus Misericordia. 

DANCO I ' T A ~ I  
CONTA CORRENTE 0033.3 - 0 (agencia 0003 - klercurio) Srio Paulo - SI' 
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Nenhuma obra de caridade 6 tiio agiadavel a 
Deus e tiio util as almas como preparar os 
moribundos para uma boa morte, pois na hora da 
morte, que e decisiva para a salvaqiio do homem, 
assalta o inferno os enfermos corn duplicado 
fbror, ainda mais que eles se acham entgo mais 
fracos para Ihe oporem resistincia. 

0 Senhor mostrou repetidas vezes a S.Filipe 
Neri como os Anjos punham na boca do9 
enfernleiros as palavras que deviam repetir aos 

I 

moribundos, para mostrar-lhes quiio meritoria e 
salutar 6 a assistsncia prestada aos moribundos. 

Se tiveres de lruatar de alguni doente, deves, em 
segredo, inquirir do medico se a doenqa e 
perigosa. Digo em segredo, porque os medicos 
tsm o detestavel costume de esconder o perigo e 
de enganar o doente com promessas enganadoras, 
quando disso se trata em sua presenqa. 

Sabendo que a doenqa e perigosa, niio fales 
logo no principio em confissiio, mas certifica-te 
primeiro do estado de alma do doente, 
interrogando-o pessoalmente, e anima-o a unir 
suas dores corn os sofrirnentos de Jesus Cristo, 
que pendia t8o dolarosamente da cruz, e a 
oferecd-la a Deus em desconto de seus pecados. 
Anima-o a colocar em Deus sua esperanga, que 
pode facilmente restituir-lhe a saude. Mas tambein 
de uni mod0 conveniente da-lhe a entender que ha 
perigo e niio deve dar muito credit0 aos parentes e 
amigos, porque costumam enganar os doentes 
para nil0 aterra-10s e que, por isso, sera bom fazer, 
enquanto esta em pleno uso de sua faculdades, 
urna boa confissiio, contanto que isso seja util para 
a salvaqb de sua alma. 

Entrementes, deves charnar o sacerdote e 
exortar o enfermo a recebi5-lo como um enviado 

. de Deus. Depois de o doente ter recebido os 
SS.Sacramentos, trata de prepara-lo para a morte. 
Coloca em sua cabeceira um cnicifixo, uma 
pequena iinagem da SS.Virgern, para que tenlia as 
m5os esses ol~jetos, beijs-os e se possa nliiilir 
contra as tentaqbes do inferno. 

Um meio excelente contra as tentaqbes e a' 
invocaqiio continua dos santos nomes de Jesus e 
Maria e o uso do sinal da cruz. N"a sera sem 
utilidade indicar aqui os meios mais apropriados 
para vencer certas tentaqaes paeiculares. 

Se o enfermo for tentado contra a f6 (o que se 
da em especial com os que levaram uma vida 

dissoluta, principalmente se forem sabios ou 
pessoas aferradas a sua opini?io), deves exorta-lo a 
nEo fazer caso das duvidas e sutilezas que o -  
inimigo Ihe sugere, mas a responder-lhe 
imediatamente com energia: Creio tudo o que cr6 
a Santa Igreja, pois ela so crd e ensina a verdade. i 

Exorta-o tambem a agradecer a Deus por t2-lo 
feito nascer no seio da Igreja Catolica e a protestar 
que deseja perseverar ate ao ultimo instante de sua 
vida nessa santa fe. 0 melhor meio, porem, de 
expblsar tais tentaqbes e preocupar o espirito com 
a pratica de outras virtudes, por exemplo, com . 
atos de contri$iio, de confianqa, de amor de Deus 
etc. 

Se o doente for tentado de desespero, deves 
evitar falar corn ele sobre a justiqa de Deus, os 
castigos dos condenados e a gravidade dos 
pecados: antes, procura inspirar-lhe confianqa na 
misericordia de Deus, na paixGo de Jesus Cristo, 
nas promessas divinas e na intercessZo da 
SS.Virgem. Se fidlares corn o doente sobre a 
misericordia divina, dize-lhe entiio que Deus se 
chama "pai de misericordia" (2 Rs 1,2), e que, de 
fato, o e; que ele se deixa encontrar mesmo por 
aqueles que niio o procuram: "Encoritraram-me 
aqueles que me niio buscaram" (Is 65,l); que 
Deus tem maior desejo de conceder-nos a bem- 
aventuranqa que nos de recebgla; que Deus "niio 
quer a nlorte do pecador, mas que se converta de 
seu carninho e viva" (Ex 32, 33). Dize-lhe mais 
que urn so ato de contrig50 basta para alcanqar o 
perdiio de inumeraveis pecados; que o publicano. 
foi justificado apenas por pronunciar as palavras: 
"Senhor, sede propicio a mim, pecador" (LC 18, 
13); que o filho prodigo foi abraqado por seu pai, 
apenas voltado a ele (LC 15, 20) e que David ma1 
pronunciara a palavra: Pequei, e ja o profeta Natii 
assebarou-lhe: "0 Senhor transferiu o teu pecado" 
(2 Rs 12, 13). 

COM AS OBRAS DE CARIDADE FECHAMOS PARA NOS AS PORTAS DO INFEIWO 
E Al3RLMOS AS DO PARA~SO (Silo Jollo Bosco) 11 



Para inspirar ao enfertno confianqa na Se o dsente for tentado de irnpaci6nciq traze- 
paixPo de Jesus Cristo, basta dizer-lhe que Jesus Ihe n ~ e m b ~ a  quant0 padecerm Os santos 

"nPo veio chamar, os justos, mas 01 pecadores" martires; como um foi esfolado vivo, outro 
(Mt 9, 13), que ngo expele ninguem que se chega retalhado em ~ e d a q o s ~  unl terceiro assado 
a ele (Jo 6,  37): "0 que vem a mim, eu niio lentamente, em fog0 brando. Particularmente 
lanparei fiira", que e]e procura as ovelhas perdidas records-lhe 0s muitos s~frimentos su~oRados pel0 
e que, tendo encontrado uma, cheio de alegria, a inocente Jesus par amor de 110s. 
aperta em seus braqos. Dize-lhe que niio ha Se o enfermo for tentado de odio, repete-!he o 

motivo de se temer ser condenado por um Deus ~receito da lei de "Amai a vossos 
que, para niio nos condenar, condenou-se a si inimigos". Faze-lhe ver que quem n5io quiser 
rnesmo a morte de cruz. perdoar niio tera direito de esperar de Deus o 

Se recordardes a0 doente as promessas de perdiio, pois, para ~erdoar-nos~ exi% Deus que 

Deus, n8o te esqueqas da de Jesus Cristo de ouvir perdoemos aos outros: "Perdoai, e ser-vos-a 

a todos que lhe suplicarem (Jo 16, 23): "Em perdoado" (Lc 37). 
Enfim, sejam quais forem as tentaq6es que 

verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma atormentarem urn moribundo, deves cuidar em 
coisa a meu Pai em meu nome, ele vo-la dara". - 

mov6-lo a santos afetos. Para isso seguem aqui 
- 

Se falares da intercessiio dos santos, deves algumas santas aspiraqaes: 
mencionar, de maneira especial, o poder da divina Em vossas miios encomendo o meu espirito. 
MZe. Dize-lhe que a invocamos com a lgreja Vos me remistes, Senhor, Deus da verdade. 
"Refusio, Vida e Esperanqa nossa" nas ladainhas Nos vos suplicamos que socorrais a vossos 

P 

e na Salve-Rainha. servos, que remistes com vosso sangue precioso. 
Se o doente for tentado a soberba e presunqPo Em vos, Senhor, esperei, nPo serei confUndido 

em suas boas obras, pondo nelas demasiada eternamente. 
esperanqa de salva~go, dize-lhe que so o pecado 0 bom Jesus, escondei-me em vossas chagas. 
nos pertence, ao passo que todo o bem que Vossas chagas, 6 Jesus, siio os meus 
praticamos vem de Deus: "Que possuis, tu, que merecimentos. 
nPo recebeste?" ( I  Cor 4, 7) e que, segundo os 0 Jesus, n5o me recusareis vosso perdPo, ja 
ensinos de nossa fey ninguem sabe certa e que me niio recusastes o vosso sangue e a vossa 
infalivelmente se e digno de anor ou de odio vida. 
(Ecle 9, 1) e que, por isso todos devemos estar Paixiio de Jesus, Is  a minha esperanqa. 
cheios de receio e operar sua salvaqiio com temor Merecimentos de Jesus, sois a minha 
e tremor (Filip 2, 12). esperanqa. 

Chagas de Jesus, sois a minha esperanqa. 
Sangue de Jesus, es a minha esperanqa. .L 

Morte de Jesus, es a minha esperanqa. 
Maria, minha ~ i i e ,  a vos compete salvar-me; 

apiedai-vos de mim. 
Salve, Rainha, esperanqa nossa, salve. 
Santa Maria, rogai por mid, pecador. 
RefGgio dos pecadores, rogai por mim. 
Um coraqgo contrito e l~umilhado niio havereis 

de desprezar, 6 Senhor. 
Para reparar as ofensas que vos tenho feito, vos 

ofere~o em sacrificio minha morte e todas as 
dores que tenho de suportar ate ao fim. 

0 meu Deus, porque vos sois a bondade 
infinita, amo-vos sobre todas as coisas, amo-vos 
mais que a mim mesmo, amo-vos de todo o 
cora~Po. 

0 .meu Deus, porque vos ofendi, n$o -yes$o 
ainar-vos mais; fazei, pel0 m o r  de Jesus, que eu 

_ vos ame. 
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C) meu Jesus, qwro padeoer e morrer POI vb4, 
que tanto padecestes por mim e por rneu amor 
morrestes. 

Castigai-me, Senhor, como vos aprouver; mas 
niio me priveis da felicidade de poder amar-vos. 

Desejo o ceu para vos amar por toda a 
eternidade com todas as minhas faculdades. 

Quero padecer enquanto isso vos aprouver; 
quero morrer para vos comprazer. 

Uni-me, Senhor, a vos, e niio permitais que de 
vos jamais me aparte. 

Faqa, 6 rneu Deus, que vos pertenqa 
inteiramente antes de morrer. 

0 rneu Deus, desejo vos amar tanto quanto 
mereceis. 

6 Maria, atrai-me tado para Deus. 
Em vossas miios entrego a minha alma e o meu 

corpo, rninha vida e minha morte. 
Quero louvar o Senhor por toda a eternidade. 
Quer me consoleis, quer me aflijais, o rneu 

Deus, amo-vos e quero amar-vos sempre. 
0 rneu Deus, uno a minha morte a morte de 

Jesus, e, assim unida, vo-la ofereqo. 
0 vontade de rneu Deus, es o rneu irnico amor. 
0 complac~ncia de rneu Deus, a vos me 

ofereqo todo. 
Quando virei e aparecerei diante da face de 

rneu Deus? Quando, Senhor, contemplarei vossa 
beleza infinita? Quando vos verei face a face? 

Espero amar-vos sem interrupqiio, no ceu, e 
vos tambem me amareis sempre, e, assim, nos 
amaremos eternamente, o rneu Deus, rneu arnor, 
meu tudo. 

0 rneu Deus, quando poderei beijar essas 
chagas que sofrestes por rneu axnor? 

b rninha Mae, Maria, quarido me vorei a 
vossos pes, junto de vos, que tanto me amastes, 
que tantas vezes me socorrestes? 

0 advogada nossa, volvei esses vossos olhos 
misericordiosos para nos, e, depois deste desterro, 
mostrai-nos o fruto bendito de vosso ventre. 

0 meu Jesus, n5o olheis para o clue por vbs eu 
fiz, mas para o clue vos fizestes por min~. 

Recordai-vos que tambern eu sou uma de - 
vossas ovelhas, pela qua1 igualmente morrestes. 

Estou pronto, 6 meu Jesus, a ser sacrificado por 
vos, que vos sacrificastes incondicionalmente por 
mirn 

0 meu Jesus, vos vos destes todo a niim e eu 
me entrego tambem sem reserva a vos. 

0 me11 Salvador, vos padecestes muito nlais 
mim do que eu por vos, e vos Creis inocente, e 

eu pecador. 
Apresentando ao doente o crucifixo, diga-se: 
Beija esses pes que tanto se fdtigaram em te 

procurar para te trazer a salvaqso. 
0 rneu amado Salvador, abra~o vossos pes 

como Madalena; fazei-me ouvir que estou 
perdoado. 

0 meu Deus, perdoai-me por asnor de Jesus e 
me dai uma boa morte. 

0 Padre Eterno, vos me destes vosso divino 
Filho; entrego-me todo a vos. 

0 rneu dulcissirno Jesus, niio pennitais que eu 
me separe de vos. 

Quein me separara do amor de Cristo'? 
Meu Senhor Jesus Cristo, por aquela amargura 

que vossa alma santissima padeceu ao separar-se 
de vosso corpo sagrado: compadecei-vos de 
minha alma pecadora ao deixar rneu corpo - 
Amem. 

Meu Jesus, vos morrestes por amor de mim e 
eu tambem quero morrer por amor de vos. 

Se a agonia comeqa, continue-se a fazer com o 
moribund0 atos de fe, de esperanqa, de caridade, 
de contriqiio. Deve-se aspergi-lo muitas vezes 
com agua benta para expelir os maus espiritos. 
Fa~a-se amiudadas vezes o sinal da cruz sobre ele. 
Apresente-se-lhe, de tempos a tempos, o crucifixo 
ou a imagem da SS.Virgem para beijar. Mande-se 
os circunstantes rezar o terqo ou a ladainha de 
Nossa Senhora por ele. Finalmente, aproxiniando- 
se o momento da morte, ponha-se-lhe na miio a 
vela benta como sinal de que quer partir deste 
mundo professando a santa fe catolica. 

Sarrllo Afonso M. de Ligbrio 



Soubemos recentemente de uma 
pesquisa que queria saber comg evitar as 
mortes que ocorrem como conse~iiencia de 
abortos. I 

Perguntava-se isso el cqmo pano de 
fundo, queriam dizer que se deveria liberar o 
assassinato dos inocentes, debaixo do pretext0 
que as mortes por abortos ocorcem porque os 
mesmos skriam clandestinos el liberados, tais 
mortes seriam evitadas. Mentira pura. 

As mortes ocorrem como 
conseqij6ncias do aborto que e pratica infame e 
violentissima para a mulher. 

A solu@o e simples e facil. Se as leis 
de Deus s8o seguidas e observadas, tudo, em 
todos os setores, sera melhor. Mas, como tantos 
querem viver no pecado, e dele n5o sair, eles 
n3o aceitam a real solu@io dos prohlemas, e 
v3o buscar falsas saidas que produzem 
medonhas conseqij8ncias. Por exemplo, uma 
moGa e urn rapaz n5o querem ter um namoro 
casto, cometem pecados, ela fica gravida, ele a 
leva a fazer um aborto, ela morre como 
consequencia. 

Se eles seguissem as Leis Divinas nada 
de errado teria ocorrido, mas foram de efapa em 
etz, ate o'correr a morte da infeliz. E ai vem 0s 
abortistas e jogam a culpa na ilegalidade do 
crime de aborto. NGo, a culpa esta no pecado, a 

E se querem evitar as mortes, o causa esta no aborto em si, elimine-se o aborto 
remedio e simples: n5o fa~am abortos. Sim, se a e a morte niio ocorrera. 
morte resulta de abortos, basta eliminarmos a Nunca e demais repetir que se Deus for 
causa, que o efeito estara tambem eliminado. obedecido n5o existem os funestos efeitos que 
Basta n30 haver abortos e n3o havera mortes, enumeramos. 
frutos deles. 

Restos Humanos - "Esles bebis morros chsgaram a iddde 
feral ds 18 a 24 semanas antes de sersm morros por 
aborro. Esre e o resulrado de uma manhd de trabalho num 
hospital escolar no Canada. " 

14 OS QUE REZAREM MEU ROSARIQ ACH&O DURANTE A VIDA E NA MORTE. CONFORTO E LUZ 
'Nossa Sellhora a Sdo Domingos 



Pi-egando Siio Domingos o Rosario perto 
de Carcassona, levaram-!he um hereje albigense 
possesso e exorcisol;-o o santo em presenga de 
uma grande multidiio: ere-se que o escutavam 
mais de doze mi! hornens. 0 s  dem8nios que 
possuiam a este miseravel estavam obrigados a 
responder, a seu pesar, as per~untas do santo, 
que os fez dizer: 

1) Que eram quinze mil os que havia no 
corpo daquele miseravel, porque havia atacado 
os quinze misterios do Rosario. 

2) Que com o Rosario que ele pregava 
levava o terror e o espanto a todo o inferno e 
que era o homem que mais odiavam em todo o 
mundo, por causa das almas que lhes arrancava 
con1 a devoqiio do RosSrio. 

3) Revelaram outra porglio de 
particularidades. Havendo Siio Domingos 
jo~ado  seu Rosario no pescoCo do possesso, 
lhes perguntou qua1 de todos os santos do ceu 
que mais temiam e qual devia ser mais amado e 
honrado pelos homens. A esta pergunta, 
prorromperam em gritos t5o espantosos, que a 
maior parte do auditorio caiu por terra, tomada 
de espanto. EntBo os espiritos malignos, para 
niio responder, choravam e lamentavam-se de 
urn rnodo tiio lastimante e comovedor, que 
muitos dos assistentes, movidos por natural 

i piedade, choravam tambem. Diziam pela boca 

I 
do possesso corn voz tiio lastimosa: 

"/Ionlit ~go.s, Don~itlps, tt.111 piedade de 
~ros, (111e It! pron?etenios nfio prej14dicnr-te 
jc~~i~ais. 7i1 ,  cpe  le con~p~u'eces chs yecadores e 
u'os tni.seruveis, ni, tmrio cp~e ~ ( ~ r e ~ t ~ o s !  Porcp~e 
te ci'~~'ad~~.s L'III C ~ I ~ I L ' ~ I ~ C I Y  I zos.sas pelmas? 
o -  corn s I I .sofi.enio.s! 
Miserrcdrdi~7. A.fisericcirdia!" 

0 santo, sem mover-se pelas ternas 
palavras desses espiritos desgra~ados, lhes 
respondeu que niio cessaria de atormenta-10s ate 
que tivessem respondido a pergunta. Disseram 
os dem8nios que responderiam, mas, em 
segredo e ao ouvido, niio diante de todo mundo. 
Insistiu o santo mandando-lhes que falassen1 
muito alto. 0 s  diabos niio quiseram dize; uma 
palavra, apesar do encargo que lhes fez, e entiio 

o santo, posto de joelhos, fez a Santissima 
Virgem esta ora~iio: "0 Excelentissima Virgem 
Maria, pela virtude do Santo Rosario ordena a 
estes inimigos do ginero humano que 
respondam a minha pergunta". 

Feita esta oragiio, uma chama ardente sai 
das orelhas, nariz e boca do possesso e fa .  
temer a todos; mas a ninguem faz mal. Entiio os 
diabos exclamaram: ''11~~n~i1~gos, te rogatj~os, 
pela PnixLio de Jeslrs Cristo e pelos nziritos de 
Slra M6e e U7t! todos 0s sarmtos, que rlos permitas 
snir deste corpo sen1 h e r  ~mdcr, yorqlre os 
ntybs, q~~atido qzliseres, revelar-te-lio. Nos 
.somas en~bzrsteiros. Porq~ie qrreres crer em 1713s. 

"NLio nos aiornlertte mais, ten1 piedode de ttusr7 
"Desgragados sois e indignos de ser escutados", 
diz Siio Domingos. E ajoelhando-se fez esta 
0rac;iio Santissima Virgem: "0 Dignissima 
MBe da Sabedoria, rogo por este povo que esta 
presente e ja instruido no mod0 de dizer bem a 
Saudaqiio Angelica (A Ave-Maria). Obrigai a 
vossos inimigos a confessar em publico a 
verdade plena e sincera acerca deste ponto". 
Apenas havia terminada esta ora~iio, quando viu 
junto a ele a Santissima Virgem rodeada de uma 
multidiio de anjos, A qual com uma varinha de 
ouro que tinha nd mlio golpeava o demhnio, 
dizendo-lhe: "Responde a pergunta de meu 
senidor Domingos" (Deve-se advertir que o 

' 

povo niio via nem ouvia a San'tissima Virgem, 
mas somente a Silo Domingos). 

MARIA E 0 UNICO REI:I~GIO DAQUELES QUE TIVERAM A DESGRACA DE OFENDER A DEUS 15 
Saito Afonso Maria de Ligorio 



E~189, 06 devanips F Q P I ~ ~ B ~ ~ W  4 prllar, 
dizendo: "d trossu it~irtriga, t~ossu rrrit~u, trossa 
cotlJil.sn"o. Porque vieste.~ exf>res.\nrnenle do cirr - 
parer ntort?~et~fur-t~os 16o LJrtrnrnetrte? Serb 
precivo q r ~ ,  a tro,sso pes~rr, diganzos, (j 
Advogcrdn dos pecaciores! Que os nrrat~cais h 
itlfl.rt~o e os colocais tro cnmitiho seprro do  
I'~~rai.so; serci yreciso qrre cotfessernos d in~i fe 
~ f e  lo~/o.s o qrre l ~ d  de ser a c:arrsc~ de nosscl 
cot!firs~"io e de /IO.SSLI r~ r i t~n? I )esg r~ i~a ,  de.sgraca, 
(?crt.cI tius, f l l ' i t lcipe~ h s  lre\'cl.s! Otrvi, po;.s, 
cri.s/~io.s: fGln bfde de ,Jesirs Crisio t! lotlo- 
podcrosn e ~ ) o ~ / e  it~q)cd~r. qrre seus vetvos ccricltti 
110 itIJi?rt~o; k f %r qrrern, c o t ~ ~ o  lull sol, cIis.siycr as 
Ire I urs de t io.s.sa.s ~~.stufcz.s maq1litmp5e.s; i EICI 
qrretn (IC.YC'O~IY t~o.sse~.s tnitlcrs, ronlpe t~oss.so.s 
1rqo.s c dei-m it11ilei.s e sem efiifo l o ~ l e ~ ~  ~IOSSCIS 

/ i ! I l f r  r4&.3. 'lbt~r-110s ohrig~ccfos t r  cotlfc..s.sct/. yrle 
11'?11/11/11/ d0.y q11L' j)L'r.SeI'C'I"L'r~l 110 .Sell .serl11qo .SC' 

- L ~ ~ / I L / L ) I I L I ~ L ~  COIIOSCO. (Jrn s(; L/L> S ~ I I S  SIIS/I)~~(IS, 
c!f2recih.s ir Scr~riissimu r l i ' i t~da~k,  vale nrais clue 
tod~1.s as urcrq?k.s, os ,~)to.s e o.s desejo.~ de todos 
os .scrt~/o.s. 'I ktnenlo-/el t m i s  qrre CI  t o ~ h  o.s betn- 
crvct~frrr.crc/o.s jrrtrto.~, e trndcr j~ude/nos corrlra seus 
1t~ai.s set.viclorc~.s. M~r i los  cr.i,siiio.s que A itr\~oc~itn 
no t~rorrer e clue c/everic~r~~ cotrdetiar-se, segzrtrdo 
t~os.sn.~ leis ordit~hrins, salva-se por stra 
ir~terce.s.sclo. All, se essa Mar ia  t ~ i i o  se horr\)esse 
oposfo n rzo,sso.s e.7for~o.s e os t~osso.s desigt~ios, 
hii t~ lu i to  len~po que ~er iamo.~  clemolida cr Igrejn 
c. j2ifo.s cair 1odo.s sesrs e1ert1et1lo.s t ~ o  err0 e tm  
it~jic/c.li~/crde. /'role.sturno.s rrdenreri.~ yeln 
extorsdo q~re  cortr 1l:kr se t1o.s f i ~ z ,  pois nenltunz 
clos clue persevere ntr devoqCv rro Rvscirio se 
cotztlencl, e consegue para se1r.s devoios 
.servid(ms urn0 verdadeirn cotrlriqi, de srzrs 
yecnt/os e con1 esin o perddo e n irld~rlgt?t~cin". 

Entilo Silo Domingos fez rezar o Rosario a 
todo o povo, de forma mui lenta e devota, e a 

: cada Ave-Maria que o Santo e o povo rezavam 
(coisa surpreendente), saiam do corpo deste 
desgraqado uma grande multidiio de dem6nios 
em forma de carv6es incendiados. 

E, quando sairzm rodos os demanios e 0 
hereje se viu cornpletamente livre, Santissima 
Virgem deu, ainda que invisivelmente, Sua - 
BermqBo a todo o povo, que corn ela percebeu 
muito sensivelmente g rade  alegria. Este 
milagre foi causa da conversilo de grande 
nurnero de herejes, que se inscreveram na 
confraria do Santo Rosario. 

Se sois fi&s ena rezar dcvotanm~ente o 
Rosario ate a made, apesar da enormidade de 
vossos pecados, acreditai-me: recebereis uma 
coroa de gloria qwe m2o rn~lrchari jarnais. Ainda 
quando estivesseis ii beka do abisme ou 
tivesseis ja urn p6 no inferno; aind@: que 
tivesseis vendido vosm a h a  as diabo; ainda 
quando fosseis ima ha-eje endurecido e 
obstinado como urn dern81;i~; tasde ou cedo vos 
convertereis e vos salv:;rcIs, contanto que (... . + 

notai as palavras e as tennos do meel conselko) 
rezeis devotamente f?odcs CPS dias o Santo ' 

t 

'L ' 
Rosario at6 a morte, para codliecer a verdade e " 

obter a contriqiio de vossos pmtdos. I .  
1D 

(Extraido do Pia~rs "0 Segredo do 
Rosario" de Siio Luis RR,. Grignon de Montfort). 
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16 "SALVE MARIA, M& DE DEUS, QUE FIZESTE BIRTL w m m 0  AQLZLE Q"zE I 

A LUZ VERDADEIRA ( S. Cirilo de AIem~da'a) 




