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Nesta vida, quantas vezes nos sentimos tentados e provados. Nos momentos de 
angljstia, de tribulaqiio, nas doen~as e na morte, nesses momentos, principalmente, nossa 
alma se ve em tremendas dificuldades. 

Nessas horas niio ha remedio melhor que pensar na Paixiio de Nosso Senhor Jesus 
O 

Cristo. E o melhor conforto, e o meio mais eficaz que temos para suportar as duras provas 
que entGo padecemos. I 

Sim, quando sofremos as angljstias da vida, quem podera melhor nos ajudar do que 
Ele, Nosso Senhor, que passou por angljstias atrozecj, principalmente no Jardim das 
Oliveiras? Ele que sofreu o abandono, a solidiio, a dor a'troz e, nas nossas dificuldades, 
quem mais nos acompanha e alivia. 

- 

Nas horas que sofremos perseguiqBes, calljnia~, humilhaq&es, quem pode melhor nos 
ajudar a suportar tais vicissitudes, que Ele, o Manso CordeiYo, que tudo sofreu com 
paciitncia e resignaqiio? 

Quando estamos doentes, e hora de ver que temos um leito, enquanto Nosso Senhor 
tinha o duro madeiro da Cruz. E hora de unir o nosso sofrimento, aos do Redentor e aceitar 
as cruzes da molestia. 

Enfim, na hora de nossa morte, devemos pensar que o Salvador morreu para que n%o 
sofritssemos a morte eterna, para que alcan~assemos o Ceu, enfim morreu para que 
tivessemos a Vida Eterna. 

Tomemos entiio, hoje, a resoluq%o de pelo menos por alguns instantes, e cada dia, 
olharmos para um crucifix0 e pensarmos na Paixiio de Cristo e entiio unamos nossos 

* sofrimentos aos de Nosso Senhor e assim 0 consolaremos. 
Que Nossa Senhora imprima em nossa alma as suas dores e as Chagas de Nosso 

Senhor para que tenhamos consolaqiio nas nossas dificuldades e queiramos unir nossas 
dores aquelas de Nosso Senhor, e nossas lagrimas as dEla, e enfim aproveitemos da 
Redenqiio alcanqando a Eterna Salvaqiio. 

'-QUEM C* NA ETERNIDADE E NAO ASPIRA A.SANTDADE, DEVERPA SER CONSERVADO NbM oj HOSP~CJO DE ALIENADOS"(Sn"o Joiio d Avila) 



Quando morre alguern importante, 
segundo o niundo, varias coisas ocorrem: 
muitos anlincios Gnebres nos jornais, muitas 
flores enviadas, discursos, homenagens e assim 
sucessivamente. Falam do falecido grandes 
coisas, conio de ter sido grande na politics, nas 
Ietras, nas artes, e assim por diante. 

Mas, quando eu tom0 conhecimento de 
uma morte dessas, outra preocupagiio me 
ocorre: sua alma, o destino de sua alma. 
Salvou-se e estara com Deus pel0 sCculos 
abra? Ou, condenou-se, e, entiio, foi para o 
inferno por toda a eternidade ? 

E, pesta ultima hipotese de que Ihe 
valeriio as homenagens prestadas, os discursos 
em sua homenagem, os elogios pos morte ? . 
Mais ainda, de que serviriio ao falecido os 
cargos que teve, os prazeres que desfrutou, as 
tbrti~nas adquiridas, a fama alcanqada? - 
Sinlplesmente, nada. 

Pelo contrario, seriio talvez fatores de 
rnaior sofriniento, e, tormento no inferno. Mas, 
o que aqui afirmapos n2o vale so para o 
filecido famoso aludido. Vale para mim, que 
escrevo, para voc2 que me 12, para todos os 
liomens. 

Nosso Senhor ja disse de forma sublime: 
"Que aproveita ao homem ganhar o mundo 
inteiro, se vier perder a 'sua alma?'(Mt XVl, 

0 

26). E toda a nossa vida 1180 servira para nada 
se nos condenarmos e formos para o inferno 
para .sempre. Nlo estarnos neste mundo para 
ganhar dinheiro, ter fama, e conseguir prazeres. 
Estamos nesta curta vida como passageiros que 
devem alcanqar o ceu, e para isso devenios 
fazer tudo o que for necessario, renunciar a 
tudo se preciso for, desde que nos salvemos. 

0 s  condenados ao inferno, nada lucram 
hoje dos prazeres com os quais compraram o 
inferno, e nada jamais lucrariio. 

E dizer que Nosso Senhor fez tudo para 
que n5o f"9ssemos para o inferno. Que coisa 
terrivel sera para nos sermos condenados, 
sabendo que Deus morreu na cruz para que ali 
n8o caissemos. 

Niio estamos, porem, no inferno. Estarnos 
vivos, e podenios e devemos nos salvar. 
Comecemos ja a trilhar o caminho para o ceu. 
Para comegar rezenios a Nossa Senhora, 
pedindo o seu auxilio. Comecemos, agora, 
rezando uma Ave-Maria. 

04 "QUE APROVEITA A 0  HOMEM GANHAR 0 MUNDO INTEIRO, SE VIER A PERDER A SIJA ALMA" 
(h'osso Sc111ror Jears C'risto, in Aft .\I/% 26)) 



Santo Aleixo 

Aleixo era filho de Eufemiano, homem da 
alta nobreza romana, e o primeiro na corte do 
Imperador: Euferniano tinha centenas de 
empregados. Era caridoso, e todos os dias ele 
montava em sua casa tr8s mesas para os pobres, 
os ofios, as viuvas e os peregrinos que servia 
corn ardor; e na hora nona, tomava a sua 
refeiggo no temor do Senhor com personagens 
religiosos. A sua mulher Aglae tinha a mesma 
devo@o e os mesmos gostos. 

*Aleixo recebeu boa instruggo. Seus pais 
Ihe ensinaram com palavras e exemplos que a 
ajuda que se da aos pobres se converte em 
tesouros para o ceu. 

J 

Ao chegar a idade da puberdade, 
escolheram uma esposa da casa do Tmperador, e 
com a qual, acedendo a vontade dos pais ele 
casou. Logo apos a cerimania, inspirado por 
uma graqa, ele resolve hgir pois queria 
consagrar-se inteiramente a Deus. Apos o que 
tomou os seus bens, embarcou as escondidas em 
um navio que rumava para Edessa, cidade da 
Siria. Ao chegar, distribuiu aos pobres as ricas 
roupas que havia trazido, vestiu roupas simples, 
e juntou-se aos outros pobres que pernlaneciam 
sob o portico da igreja da Virgem Maria. 
Guardava da esmola apenas o suficiente para 
sobreviver; o resto, dava aos pobres. Contudo, 
seu pai, inconsolado pel0 desaparecimento de 
seu filho, enviou os seus servidores para - procura-lo por todos os paises. Alguns vieram a 
Edessa e Aleixo reconheceu-0s; mas eles niio o 
reconheceram, chegando ate mesmo a dar-lhe 
esmola como aos outros pobres. Ao aceitar, 
agradeceu a Deus dizendo: "Eu vos dou gragas, 
Senhor, que me faz receber esmola dos meus 
proprios empregados". 

Ao regressarem, anunciam a Eufemiano 
que niio o encontraram em nenhum lugar. 
Quanto a sua miie, desde o seu desaparecimento, 
estendeu um pano no chiio de seu quarto, e no 
meio das suas vigilias, dizia: "Permanecerei aqui 
em luto, ate encontrar o meu filho". A esposa de 
Aleixo, diz para sua sogra: "Enquanto niio 
receber noticia do tneu muito caro marido, 
permanecerei na solidgo com vocCs,". 

No 170 ano que AIeixo servia a Deus sob 
o portico que referimos acima, uma imagem da 
Santissima Virgem que ali se encontrava diz ao 
guarda da igreja: "Faqa entrar . o bomem de 
Deus, porque ele e digno do reino do ceu e o 
Espirito Divino paira sobre ele, sua prece se 
eleva como o incenso na presenga de Deus". E . 
como o guarda ngo sabia do que a Virgem 
falava, acrescentou: "E o que esta sentado na 
parte externa da igreja". Este entgo apressa-se 
em fazer entrar Aleixo na igreja. 

'.TODOS 0s HEREGES. QUE sAO FILHOS DO DIABO E QUE LEVAM SINAIS EVIDENTES DE. 
REPROVACAO, TEM HORROR DA AVE-MARIA ( S ~ O  Luiz i\fc~rin Grignon cle Afonfirr) . 05 



Este fato chegou ao conhecimento do Num dia de Domingo, apos a missa 
publico, que pas-se a dar-lhe mostras de solene, uma voz se fez ouvir no santitario 
veneraqiio; mas Aleixo, fbgindg da vangloria, . 
deixa Edessa e segue para Laodiceia, onde 
embarca na intenqiio de ir para Tarso; entretanto 
Deus disp6e de outra maneira, porque o navio, 
empelido pel0 vento, aborda no porto perto de 
Roma. Quando Aleixo percebe isso, diz consigo 
mesmo: "Permanecerei desconhecido na casa do 
meu pai e nEo ficarei a cargo de nenhum outro". 

. '.-- 

. Encontrou seu pai que retornava do 
palacio cercado de uma multidiio de pessoas de 
serviqo, e comeqou a gritar: "Servidor de Deus, 
sou um peregrino, faqa-me receber em sua casa, 
e deixa alimentar-me das migalhas da tua mesa, 
para que o Senhor tenha piedade de ti, de tua 
criadagem, que tambem silo peregrines". 
Ouvindo estas palavras, Eufemiano, por amor de 
seu filho, recebe-o, da-lhe um lugar especial em 
Sua casa, envia-lhe aliment0 da sua mesa; e 
encarrega uma pessoa para atende-lo. 

I 

Aleixo persevera na oraqiio, macera o seu 
corpo com jejuns e vigilias. 0 s  empregados da 
casa caqoarn dele a todo momento; 
freqijentemente jogam sobre sua cabeqa restos 
da agua ,que se serviram, e o cobrem de ofensas; 
mas ele suporta tudo com uma grande paciencia. 
Residiu assim desconhecido durante dezessete 
anos na casa de seu pai. 

Vendo em espirito que o termo da sua vida 
estava proximo, pediu papel e tinta, e escreveu a 

' narrativa de toda sua vida. 

dizendo: "Vinde a Mim todos que trabalham e 
que est8o cansados e Eu os aliviarei". Ao ouvir 
isso, todos se assustaram; e lanqaram-se corn o ' 
rosto por terra, quando ulna segunda vez. a voz 
fez-se ouvir dizendo: "Procura o homem de 
Deus para que ele reze por Roma". As buscas 
n20 conduzem a nada e a voz diz outra vez: "E 
na casa de Eufemiano que devem procurar". . 
Per~wntarn a ele, que diz nEo saber de quem se 
tratava. 

Ent2o o lmperador Honorio e o papa 
Tnocencio I viio ate a casa de Eufemiano e 
encontram o responsavel de Aleixo que comenta 
corn seu amo: "Veja, Senhor, se ngo e o nosso 
peregrino, porque realmente e urn homem de 
uma grande paci2nciaV. Eufemiano correu 
imediatamente, tmas encontrou-o morto. V6 a 
sua figura resplandecente como a de urn anjo; 
em seguida quis pegar o papel que tinha na milo, 
mas n8o o consegue. Ao sair narra este detalhe 
ao lmperador e Pontifice que, entrando no lugar 
onde estava o peregrino, dizem: "Embora sendo 
pecadores, temos conti~do o governo do reino e 
um de nos tem o encargo do governo pastoral da 
Igreja, dOnos este papel para que saibamos o 
que ai esta escrito". 0 Papa aproxima-se segura 
o papel, e a m8o de Aleixo o solta 
imediatamente. 

Inocencio I manda ler o bilhete na frente - 
de todo o povo, na presenqa do proprio pai. 
Eufemiano entiio, ao ouvir aquilo, foi tomado de 
uma grande dor; e sem poder pronunciar palavra 

- 
prostrou-se por terra em grande pranto. 0 
mesmo fizeram a mile e a esposa de Aleixo. 

0 povo ao ver este espetaculo verte 
abundantes lagrimas. 0 Pontifice e o lmperador 
colocam o - corpo sobre uma rica maca, e 
conduzem-no pela cidade. 

"QUEM REZA SE SALVA, QUEM NAO REZA SE CONDENA" 
(Santo Afonso ikfnrio de Ligbrio) 



Anuncia-se ao povo que tinliam 
encontrado o I-lomem de Deus que {odos os 
cidadiios procuravam. Todos correm diatlte do 
santo. Havia alguem doente? Tocava-se este 
santo corpo, e imediatamente era curado; os 
cegos recobravam a vista, possessos do dem6nio 
eram aliviados; todos os que sofriam qualquer 
enfesmidade recebiam cura. 

I 

0 s  nobres, vendo todos esseq prodigios, 
quiseram levar eles mesmos, o corpo fiinebre, 
para sereni santif'lcados tarnbeni por este corpo 
santo. 

Por fim, apos grandes di'ficuldades chega- 
se a igreja de SBo Bonifacio, niartir. Deixam-no 
nesta igreja sete dias que foram consagrados a 
oraq6es. Durante este tempo edificam u m  
tillnulo com ouro e pedras preciosas, onde se 
coloca o santo corpo com grande vetleraqao. 
Dele e~i~ana uln odor tilo -suave que todos 
pensavam estar ele cheio de aromas. 

Santo Aleixo morreu a 16 de Agosto, no 
ano de 398. 
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0 verdadeiro catolico anseia e quer a 
maior gloria de Deus. Procura o bem das almas 
e a honra da Santa Igreja Catolica. 

Nesse sentido ele procura cooperar na 
medida de suas forgas, corn essas nietas. Ele 
fala, ele reza, ele luta, ele brada, para que Deus 
se-ja servido. 

Mas, chega ulna hora em que ele se 
depara com um quadro profundamente 
devastador. 0 qut? ele v6 diante de si ? 

V2 . uma crise moral e de valores 
devastadora: criminalidade, abGrtos, 
homossexualisrno, praticas satinicas, familias 
destruidas, juventude sem rumo e perdida, 
enfim, urn triste e horripilante quadro. 

Por outro lado, nos meios catolicos, se 
assiste uma crise de Fe, como poucas se viu na 
Historia. Sem nos alongarmos na enumeragiio 
de fatos, so citaremos um: o desrespeito ao 
Santissimo Sacramento. Pessoas que 
cornungam de forma niio respeitosa, e pior 
pessoas que comungam sem estarem na graga 
de Deus, e que niio se confessam. 

Frente a esta situaqiio a tenta~iio e de 
desinimo, e julgar que tudo esta perdido, que 
de nada adianta dedicar a vida para Deus, as 
almas e a Igreja. Por outro lado a tentaqgo diz 

. que ele e sozinho, e que uma andorinha ngo faz 
veriio, e que deixe os sonhos e "va cuidar da 
vida", "va ganhar dinheiro" e assim por diante. 
Ante estas tentaq6es de desinimo, telnos muitas 
coisas a dizer. 

Em primeiro lugas, que para a gl61-ia de 
Deus, o que vale e o anior e a intenqLio corn qiie 
trabalhamos por Ele. E, se nada conseguimos, 
"Deus e, e basta", dizia Sio Francisco de Assis. 
E: "So Deus basta!" falava em magistral poesia 
Santa Teresa de Jesus. Por outro lado, se 
fornios o ultimo catolico autentico, qiie 
niaravilha, se estiverrnos mantendo a chania dn 
Fe. Estaremos imitando a Nossa Senllora, que, 
no Sabado Santo, apos a Paixiio nianteve a Fe 
no rnundo, ao ser a que acreditava na 
Ressurrei~iio. 

Alem disso, devemos considerar que se 
evitamos um so pecado, nossa vida teve 
sentido. Santo lnacio ficava horas conversando 
con1 pecadoras publicas de Ron~a para 
convert&las e quando Ihe diziani que ele nada 
conseguiria, respondia que enquanto elas 
conversavam corn ele'nZo estavanl pecando, e 
se ele conseguisse evitar um so pecado, sua 
vida ja valera a pena ser vivida. 

Mas, por fim, niio nos devenios esquecer-, 
que apesar de nossas miserias, Delis sernpre 
vencera. 

Aiiida estso fir~nes e valiosas as 
promessas de Nosso Senlior seyundo as quais 
"as portas do inferno niio prevalecerio contra a 
Igreja" e, estiio bem vivas as palavras de Nossa 
Senhora em Fatima: "Por fim o Meu Imaculado 
Coraqiio triunfarii". . . 

08 .*VERDADElROS S ~ I O S  SAO OS QUE SE APLICAM EM ADQUIRIR A GRACA DE DEUS E 0 c$u"' 
(,Sonto -~&JMSO A farin tle Ligdrio) 



' I. A nledita~iio da Yaixiio de Cristo 
esclarece o tlosso entendimento. 

Sabendo os qantos quiio agradavel e a 
Jesus Cristo a recordaqiio constante de sua 
I'aisiio, estavanl seliipre ocupados em meditar 
continuamente nits dores e ultrajes que este 
an~tivel Salvador sofieu durante toda a sua vida, 
mas, ern especial no fim da nlesnla. Oh ! 
Quanta luz nos traz a meditaq5ici de am Deus 
clue padece por nos ! 

esse ? Devia em pessoa satisfazes a Justi~a 
divina por meio de sua morte. 0 Serll~or quis 
por isso que o decretc, qile condet~ava o hornern 
a niorte Bterna fosse pregado \la Crvz e apagado 
com o seu sangue. 

Por esse lneslno motivo Jesus Cristo, ao 
rnorrer na Cmz em satisfaqBo de nossos 
pecados, so tinha palavras de compaisiio para 
conosco. Ele pediu a seu Pai qite iisasse de . 
misericordia n5o so con1 os judeus que 
desejavaln a sua mol-te. como tambim conl os 
verdugos que o executaraln: "Pai perdoai-lhes 
porque nil0 sabem o que fazeni" (LC. 22, 34). 
El11 vez de castigar os dois ladr6es que 
blasfemavam, o Qivino Salvador prometeu a 
urn deles, que Ihe pedia misericcirdia, no 
excess0 de sua- conipaixiio, que Ihe daria o 
paraiso naquele mesmo dia: "Em verdade Eu te 
digo que hoje estaras corniyo no Paraiso (LC. 
23, 43). Do alto da cruz Jesus Cristo nos deu a 
todos na pessoa de S8o JoBo, a SSma. Vir~eni 
por Mil$' (Jo. 19, 27 ). Na C n ~ z  deu-se Ele por 

r ?  
feliz, por ter feito tudo o que esigia a nossa 

11. A Paixiio de Cristo nos faz co~~hecer  salva~Zio e terminou o seu sacrificio dando a sua 
a J r ~ s t i ~ a  e R Misericbrdia de Deus. vida poi- nos. 

Segupdo Silo Joiio Crisostonio, n8o e 
tanto o inferno coli~ o qua1 'Deus castiga o 
pecador, como a vista de Jesus Cristo na Cruz 
que nos db uma ideia do rigor da Justi~a divina, 
pois no inferno silo as criaturas que silo 
oastigadas por seus pecados, na Cruz, porem 
padece um Deus para expiar os pecados dos 
homens. Estava Jesus Cristo talvez obrigado a 
niorre por nos ? De nenhuma forrna, responde 
Isaias, "foi sacrificado porque Ele mesmo quis" 
(Is. 53, 7). Ele podia corn toda a justi~a 
abandonar o homem a sua ruina, livremente 

Assim, pela mortea de Jesus Cristo, o 
homem foi libertado: d o  pecado e do poder do 
den~dnio; foi inregrado na graqa de Deus, e, 
mesmo em nlaior g r a p  do que a que perdera 
pela queda de Adgo: "Quando abundou o 
pecado, superabundob a graqa" (Rom. 5, 20). 

I . esqolhida; seu amor, porem nilo perniitiu 111. A Paixiio dq Cristo mostra o amor 
entregar-nos a perdig80 eterna e por isso , quis do Eterno Pai para corn os homeas. 
submeter-se a uma morte t2o dolorosa para 

I - obter-nos a salvaqZio. "Ele nos amou e se "Assim amou Deus o mundo, diz Nosso 
entregou a si mesmo por nos3'(Ef. 5, 2) . Senhor, que nos deu o seu Filho unigenito" (Jo. 

3, 16). 
Deus amou o homem desde toda a Devemos considerar nessa didiva, quem e 

eternidade. "Com amor eterno amei-te eu" (Jer. que no-la faz; segundo, o que nos 6 dado; e, 
3 1, 3). Vendo-se, porem sua justiqa obrigada a tcrceiro, com que amor e ela feita. 
.condenat- o homem e a lanqa-lo eternamente no 1. Quanto 1 mais nobre aquele que nos 
inferno, sentiu-se levado por~sua misericordia a presenteia, tanto mais valiosa 6 a dadiva. Se 
i~ventar uin meio de o salvar. E que meio foi alguem recebe uma flor da m8o de urn rei, ele a 
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preza mais do que um presente valioso, 
recebido de outra pessoa. Em que consideraqiio 
niio devernos ter unla dadiva que nos vem do 
proprio Deus ! 

2. E qua1 o presente que Deus nos fez ? 6 
o seu proprio Filho. Para o arnor que Deus nos 
tinha, parecian~ pouco todos os outros bens que 
eie nos tinha dado; queria dar-nos a Si rnesnio 
lla Pessoa de seu Filho humanado. "Ele niio nos 
dcu ncnhurn servo. nenhum anjo, mas, Seu 
proprio Filho unig6nito". diz S. Crisostorno 
(liom. 26 in Jo.). 

3.  E por que Ele fez isso ? Por nenhum 
outro rnotivo sengo por amor. Pilatos entregou 
Jesus aos judeus por temor; o I'adre Eterno 
deli-nos o set1 Filho iiniggnito por arnor. Se 
alg1.1t;rn nos da algurna coisa o primeiro 
I>~i\eficio que receben~os, segundo S. Tomas (1 
(1. 38,  a 2) consiste no amor que o doador 
~~arznteia pelo presente, pois que a causa unica 
de uni verdadeiro presente e o amor; o presente 
~~ercle o carater de um verdadeiro presente, 
quando e dado por um outro rnotivo fora do 
arnor.. 0 presente, porem, que o Eterno Padre 
fez de seu divino Filho, foi uni verdadeiro 
presente que Ele nos deu sein que tivkssemos o 
ininimo direito a Ele. E, por isso foi que a 
EncarnqqBo, cotno nota o lnesrno Santo Doutor, 
foi operada pelo Espirito Santo, isto e, pelo 
arnor ( I l l ,  q. 32, n. I). 

Deus, porem, 1120 so nos deu seu unico 
Filho por puro amor, Ele no-lo deu corn amor 
infinito. Foi justamente isso que Nosso Senhor 
qileria signiticar quando disse: "Tanto assim 
amou Deus o mundo". A palav1.a "tanto assim" 
, diz S. Crisostomo (Horn, 26 in Jo), significa a 
srandeza com que Deus nos fez este iilefavel 
presente. Que maior arnor poderia Deus nos. 
mostrar do que condenar a morte o seu Filho 
inocente para nos remir a nos, n~iseraveis 
pecadores ? "NZo poupou o seu proprio FilAo, 
mas entregou-0 por todos nos" (Rom. 8, 32) . 

Que dor nZo deveria sentir o Padre 
Eterno, se ele estivesse sujeito a dor, vendo-se 
obr-igado, de certo modo, pot sua Justip, a 
conderiar a nlorte tiio cruel e degradante e'ste 
seu Fillio, que Ele amava tanto como a Si 

mesrno ! 0 Senhor 0 queria vd-10 consurnido 
pelas dores (Is. 53, 10) . . 

A vista da grandeza do amor de Deus para 
conosco, exclanla S. Pa~~lo:  "Deus, que k rico 

a e corn em misericordia, pela extremada carid (t 
que nos amou, ainda quando estavamos mortos 
pelo pecado, nos deu vida , justamente etil 
Cristo" (Ef 2, 4) . 0 Apostclo diz: pelo 
excessive atnor con1 que nos amou. Mas, conlo 
podera existir em Dells uni escesso ? 0 
Apostolo assiin se exprime para nos mostrar 
que Deus fez pelo hornem 'coisas que nZo 
seriam acreditadas por ninyuenl, se a Fe niio 
nos convencesse delas. Por isso a lgreja 
exclama, fora de si de admiraqao: 0 adnliravel 
condescend2ncia de Vosso amor para conosco 1 

0 infinito amor de nosso Deus, que para 
libertar o servo, entregou o seu proprio Filho! 

LV. Por sua Pnixso Jesus C~~isto d i  a 
eonhecer quanto Ele 110s arnsr. 

E urn dogma que Jesus Cristo nos arnou, e 
que por nosso amor se entregou a morte. Quem 
poderia matar a urn Deus onipotente, se Ele 
mesmo por livre vontade, nio quisesse morrer 
por nos ? "Eu dou a n~inha vida, e ninguem a 
tira de mim, rflas Eu mesmo a entrego" (Jo. 
10,17), diz o Salvador. E, por isso, diz S. Joiio 
que Jesus Cristo, corn a sua morte nos deu a 
prova nlais evidente possivel de seu amor. Com 

10 "PARA S4LVA.R-SE. E PRECIS0 TER A ETERNIDADE NA CABECA, DEUS NO CORACAO E 0 h4UhlDO 
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a sua morte Jesus Cristo nos deu uma prova tilo 
clara de seu amor, nota um piedoso escritor, 
que nio Ihe ficou mais nada para convencer da 
~randeza de seu amor. Na consideraqio da 
palavra: ''~efiho sede", pronunciada por Jesus 
agonizante na cruz, diz S. Lourenqo Justiniano 
(De Tr. Chr. Ag., c. 19). Que esta sede nZo 
provinha da necessidade de beber, mas da 
ardente chama de seu amor para conosco. Com 
estas palavras o divino Salvador niio queria 
tanto dar a conhecer sua sCde corporal, como o 
seu desejo de sofrer por nos, do mesmo mod0 
con10 quis Ele nlostrar por suas dores todas o 
seu amor para conosco e o ardente desejo de ser 
amado por nos. Siio Basilio de SelCucia 
acrescenta, o que Jesus disse que tinha sede , 
para nos dar a conhecer que Ele morria por 
amor de nos com o desejo de padecer ainda 
mais por nos, de tal mod0 que este desejo foi o 
rllaior de todos os sofrimentos que padeceu 
realmente. 

Quem compreendera jamais o amor que o 
Verbo Divino tem a cada um de nos? pergunta 
Siio Lourenqo Justiniano. Ele sobrepuja 
imensametite o amor de um filho para com a 
sua miie e o de uma mBe para com o seu filho. 
Ele e tZo grande que Nosso Senhor revelou a 
Santa Brigida (Rev. 1. 7, cap. 14). Que ele 
estaria pronto a padecer a morte tantas vezes 
quantas sio almas que se acham no inferno, se 
elas ainda fossem capazes de redenqio. 
Seyundo Sia Tomas (111 q. 47, a.4) o Divino 
Redentor, justarnente para nos mostrar o seu 
amor imenso, pediu a Deus perdiio para os seus 
algozes (LC 23, 34). Ele bediu perdiio e foi 
atendido, de forma que depois de 0 verem 
morto, se arrependeram de seus pecados. 

"E que vos importava, 6 Bom Jesus, digo 
eu com Siio Bernardo , que vos importava se 
nos perdZssernos e f"osemos castigados como 
mereciamos ? Por que quisestes sofrer em 
vosso corpo inocente os castigos devidos a 
nossos pecados ? Por que quisestes morrer, 6 

poderemos compreender! Oh ! meu amadissimo 
Salvador ! Exclama, suspirando, Silo Bernardo, 
que crime cometestes para que Gsseis 
condenado a morte, e a morte da cruz ! Ah! 
Bem sei, continua o santo, conheqo a causa de 
vossa morte; sei que pecado cometestes: Vosso 
crime e vosso excessivo amor pelos homens; 
foi ele e niio Pilatos, qve Vos condenau a 
morte. Niio, eu n2o vejo outra causa de vossa 
morte do que vosso excessivo amor por nos, 
exclama Siio Boaventura (Stim. div. am; p l .  
C.2):Em verdade, conclui Silo Bernardo, um tal 
excess0 de amor obriga a consagrar-vos, 6 
amjvel Redentor, todos os afetos de nosso 
coraqgo". (Sermo 20, in cant.). 

Alem disso, devemos pensar que o Divino 
Salvador padeceu em especial por cada um de 
nos tudo o que Ele sofreu durante a sua paix"a: 
"Vivo na fe no Filho de Deus, que me amou e 
se entregou a si mesmo por mim", diz Siio 
Paulo (Gal. 2, 20). 0 que diz o Apostolo deve 
tambem dizer cada um de nos. Por isso escreve 
Santo Agostinho (De dilig. D. c. 6 )  que o ,  
homem foi resgatado por urn tiio grande preqo e 
ele parece valer muito mais do que o proprio 
Deus. E o santo ousa ate acrescentar: Senhor, 
Vos niio so me arnastes como a Vos mesmo, 
mas, ate mais que a Vos, porque quisestes 
sofrer a morte para dela me livrardes (Sol. am. 
Ad S. c. 13). 

divino Mestre, .para nos livrar da morte ? Oh! 
Maravilha, que jamais se deu igual e nunca 
inais se repetirii! Oh1 Graqa, que nunca 
podiarnos merecer ! Oh! Anior, que jamais 
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A Ordem dos Cartuxos foi kndada na 
Idade Media. 0 s  Cartuxos vivem em clausura, e 
se dedicam a oraggo, B penitencia, ao trabalho 
num clima de sil6ncio. Eles so falam entre si 
num pequeno espago do dia. 

Dessa Orden~ se disse no passado que 
"i~unca foi reformada, porque nunca foi 
deformada". No tempo de Pio XII, pensou-se 
em abrandar o seu rigido sistema de vida, a 
proposito de saude. 0 s  proprios cartuxos n8o 
quiseram a modificagiio, e, para comprovar que 
o seu mod0 de vida era bom, mandaram alguns 
membros da Ordem para Roma, todos corn 
mais de 90 anos. E tal o rigor da Ordem que 
seus membros a exceqiio de seu fundador, nSio 
s8o canonizados. ' 

Certa o$asi?lo, enquanto trabalhava 
arando. a terra, um cartuxo descobriu um corpo 
intacto, de urn confrade morto ha seculos. 
Enlevado pela descoberta, correu a narra a 

. maravilha ao superior. Com gestos pediu para 
falar, dada a excepcionalidade do fato. 
Autorizado contou ao superior o fato 
extraordinario. Qua1 n8o foi a sua surpresa ao 
ver a reaq5o do superior. Este recomendou que 
enterrasse novamente o corpo e evitasse 
comentar o acontecido, corn isso queria evitar 
que a vaidade e a soberba tomassem conta dos 
confi-ades. 

Nos tempos da Revoluq8o Francesa e das 
guerras napole6nicas os cartuxos 'estiveram a 
ponto de se extinguirem. 

Por causa da desordem na Europa, por 
causa das guerras, por causa das perseguiqdes 
religiosas, os cartuxos estavam apenas com urn. , 
mosteiro, com urns linica Cartuzta. Para piorar, . 
por cerca de vinte anos, as guerras de Napoleiio 
empurrava esta Cartux4 de um local para outro, - 

de uma regiiio para outra. Quando parecia que 
eles se fixariam numa cidade, uma batalha os 
empurrava para outro recanto. Foi assim ate o 
fim do periodo napole6nico. 

Humanametlte, a Ordem teria acabado. 

Mas, 6 surpresa, 6 maravilha: na sua 
caminhada pela Europa, no seu periplo por 
varios paises, na sua fuga da guerra, foram 
fundados nas mais diversas regides cerca de 
vinte conventos, fato este que evitou a 
destnriqiio da Ordem, e propiciou a continuaqiio 
de sua existencia benfazeja. Para a gloria de 
Deus e bem das almas. 

0 exemplo dos cartuxos, sua vida de 
oraqiio, suas penitencias, tinham atraido 
dezenas de jovens para o servigo de Deus nessa 
gloriosa ordem. 

12 ..A AVE-MARIA, REZADA COM DEVOCAO, ATENCAO E MODESTIA, 8. COMO DIZEM os SANTDS. 
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Peligia, mulher dq cidade de Antioquia, 
possuia bens e riquezas em abundgncia. Dotada 
cte uma beleza extraordinaria, orgi~lhosa e 
frivola na sua marleira de ser, manchava seu 
espirito e corpo na impureza. Quando ia passear 
pela cidade, fazia-o com tal ostentaqilo que so se 
via sobre ela ouro, prata e pedras preciosas; por 

,toda a parte onde ia, enchia o ar corn o odor de 
toda esp6cie de perfumes. Era precedida e 
seguida de uma multidiio in~ensa de jovens 
r-aparigas e de jovens rapazes tambim cobertos 
de trajes suntuosos. Um santo padre chamado 
Nono, bispo de Heliopolis, hoje Damieta, 

" vendo-a, pcis-se a chorar amargamente por ela 
fhzer mais para agradar ao mundo do que ele 
mesmo fazia para ayradar a Deus. Caindo de 
joelho, golpeava a terra con1 o seu rosto e a 
umedecia com suas lagrimas, dizendo: "Grande 
Deus!" Perdoai-me, miseravel pecador clue sou, 
pois esta mulher de maus costu~nes dedicou 
mais tenipo em ornar seu corpo por urn sli, dia do 

que eu me dediquei em toda minlia vida para 
salvar-me. 

Oh Senhor, que os ornamentos de uma 
pecadora n5io sejam para mim motivo de 
conf~isio quando comparecer na presenCa de 
vossa temivel majestade. Ela esta ornada com 
os cuidados mais delicados para as coisas .da 
terra, e eu que me propus servir a meu lmortal 
Senhor, hi bastante negligente em niio cumprir 
a minha promessa". 

Em seguida este padre diz as pessoas que 
se encontravam com ele: "Em verdade vos digo 
que Deus se voltara contra nos no dia do juizo, 
porque ela se enfeita com cuidado para agradar 
aos amantes sobre a terra, enquanto nos 
.negligenciamos de agradar ao Celeste Esposo." 

"0 JESUS. MEU AMOR CRUCIFICADO, N ~ O  SOIS CONHECIDO: MEU AMOR, N&O SOlS AMADO " 
(SAO 1 ~ 1 i c i s c o  cle As.v~s) 13 



No momento que dizia estas coisas e 
outras mais ou menos semelhantes, ele 
adormece de repente, e v6 em sonho ulna pomba 
preta e com mau odor voar em torno dele 
enquanto celebrava a missa. Quando disse aos 
catecumenos para se retirarem, a pomba 
desapareceu e retornou apos a missa. Ent5o o 
bispo mergulhou-a num vaso cheio de agua e a 
pomba saiu limpa e branca: voa em seguida t8o 
alto que fica impossivel ve-la. Por fim o bispo 
volta a si. 

Certa ocasiiio em que ele pregava, Pelagia 
estava na igreja. Ela fica t2o impressionada com 
suas palavras que Ihe escreve urna carta nos 
seguintes tertnos: "Ao Santo Bispo, discipulo de 
Jesus Cristo, Pelagia, discipula do diabo. Se 
cluereis dar urna prova de que sois realmente 
discipulo de Jesus Cristo, que segundo entendi 
desceu dos ceus para salvar os pecadores, 
condescendei em me receber como pecadora, 
mas arrependida". 

0 Bispo Ihe responde: "Pe~o-lhe de n2o 
pdt- a minha humildade a prova, pois tambem 
sou uni homem pecador. Se quereis a salvaq20, 
tlevera procurar-me quando estiver com outros 
bispos. 

Quando ela encontra Nono com outros 
bispos, atira-se a seus pes e diz derramando 
copiosas layrimas: "Sou Pelagia, um mar de 
iniqi~idades, agitado por ondas de pecados. Sou 
ilm abismo de perdi~iio, sou o precipicio e a 
perdiqiio de quantos se deixaram enganar por 
mim! Mas agora tenho horror de todos esses 
crimes". 

0 bispo pergunta-lhe: ''Qua1 e o seu 
nome"? 

Ela responde: "Desde meu nascimento, 
chanio-nie Pelagia, mas por causa do lux0 de 
niinhas vestirnentas, me chamam de Margarida". 

0 bispo, acolhe-a com bondade, 
recornenda-lhe urna salutar penitsncia, ensina- 
Ihe o temor de Deus, e a regenera con1 o Santo 
Batismo. 

0 demdnio que estava por perto, grita: 
"Quanta tortura sofro desse velho decrepito! 
Maldito seja o dia em que nasceste para ser meu 
inimigo, no qual me roubaste a mais cara 
esperanqa!" 

Uma noite ainda, enquanto Pelagia 
dormia, o demdnio vem acordh-la e diz: a 

"Senhora Margarida, que mau lhe fiz eu ? Ngo te 
cumulei de todo tip0 de riquezas e glorias? 
Responda, por favor, no que Ihe contristei, que 

1 

logo repararei o erro que fiz. Eu somente te * 

conjure que n8o me abandone para ntio ser 
objeto de desprezo dos cristtios. 

Mas Pelagia faz o sinal da cmz e sopra 
sobre o demdnio que desaparece iniediatamente. 

No terceiro dia depois do Batismo ela pega 
tudo o que possui e da aos pobres. 

Mais tarde, Pelagia foge durante a noite, 
vai ao monte das Oliveiras e, tomando o habito 
de religiosa ocupa ulna pequena ce1a na qual 
serve a Deus praticando rigorosa abstinencia, 
onde desfruta de urna reputaqtio extraordinaria. 

Passam os anos, e urn diacono do Bispo 
Nono vem a Jerusalem visitar os santos lugares. 

0 bispo havia informado esse diacono que 
.havia ali urna monja chamada Peltigia, e que era 
urna verdadeira servidora de Deus. 

Este encontra Pelagia mas nZo a reconhece 
por causa (cte sua extrema magreza. 

Pelagia pergunta sobre o bispo e pede que 
rezem por ela. 

0 diacono se afasta e volta tr6s dias 
depois. Bate na porta da ermida e ninguem 
responde. 

Resolve enttio derntbar a janela e v2 que 
Pelagia estava morta. Corre a avisar o bispo que 
vem j~rntamente coin urn grupo de clerigos 
prestar as ultimas homenagens a t2o santa 
rnulher. - 

Todos ficarn cheio de admiraqgo, d2o 
g a p s  a Deus, enterram o santo corpo com 
honrarias. 

Isso foi no oitavo dia de outubro do ano do 
Senhor de 290. 

1 -I "ESCOLHEI. QUERES AMAR A TERRA E PER'DER-TE. OU AMAR A JESUS CRISTO E VIVER 
PARA A ETERNIDADE" (.Sot,rcl A4g~)strt~ho) 



Na vida de, siio Bruno fundador dos 
Ca~tuxos, le-se a ressurreiqiio momentgnea 
de uma personagem respeitavel, para atestar 
diante de muita gente a propria condenaqiio. 
Paris e toda a Franqa ficaram horrorizadas 
com este acontecimento; foi entilo, que 
Bruno temendo os juizos divinos retirou-se 
para a Cartuxa afim de levar vida 
austerissima. 

Morreu Raimundo Diocres, doutor de 
Sorbona, homem conceituadissimo pela sua 
vasta cicncia, niio menos por uma aparencia 
de virtude. Depois de tres dias, seu corpo 
revestido das insignias doutorais, foi 
transportado solenemente para ser 
sepultado; acompanhavam-no o colegio dos 
professores; gande numero de estudantes,. e 
membros do clero. 

As exkquias celebrarm-se na 
Catedral, revestida de luto , entre luzes e 
muitas inscriqdes que lembravam a insigne 
ciincia e as-virtudes do ilustre extinto. Mas, 
quando o c o b  dos cantores chegou aquele 
trecho do +oficio: "Responde mihi: quantas 
habeo ini juitates I t  peccata; scelera mea et 

Q delicta'ostende rni11i"onde o Santo Job roga 
a Deus lhe faqa conhecer as suas culpas, o 
cadaver levantou a cabeqa do fe;etro, e corn 
voz lastimosa exclarnou : "Por justo juizo 

3 e  Deus sou acusado". Dito isso tornou a 
repousar a cabeqa como antes. 

Apoderou-se dos assistentes um tetnor 
geral, e resolveram deixar para outro dia 0s. 
funerais. Neste dia foi mbito maior o 
concurso; recome~ou-se o oficio e, ao 
chegar as lnesmas palavras, tornou o 
cadaver a erguer a c abe~a  e a exclamar corn 
voz esforqada e mais lastimosa: "Por justo 
juizo de Deus estou julgado". 

Subiu de ponto o pasmo e o espanto. 
Resolveram transferir a inumaqiio para o 
terceiro dia. Neste, foi imenso o concurso; 
deu-se principio ao oficio, como nos 
precedentes; quando se cantavam as 
mesmas palavras, levantou o defunto a 
cabeqa, em voz 1101-rivel e espantosa 
exclarnou: "N80 careqo de oraqdes. Por 
justo juizo de Deus estou condenado ao 
fogo etenlo. 

E fhcil compreender a impress50 que 
far-ia nos inimos acontecimento tiio 
extraordinario. Achava-se Bruno presente a 
este espelaculo; t2o fortemente se 
emocionou com ele que, retirando-se 

'- . horrorizado, resolveu deixar quanto tinha e 
entel-rar-se em algum espantoso desel-to para 
ali passar a vida entregue unicamente aos 
rigores da rnortificaqiio e da penitcncia. 
Parecia necessario uIn sucesso t5o tragic0 
para uma resol uqiio t20 generosa.. 

-DEVERIAS SOFRER TODA ESPECIE DE HUMILHACOES E TORMENTAS ANTES QUE COMETEK UM 15 
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recentes acoritecimentos 
ocorridos em nosso - 

nto, sem este subsidio da gl 
o homem, n8o se conserta 

-aqa, n8o 
a ele. E, 

pais, nos remetem a indagaqiio de como se alguem quiser com firnieza, resolver os 
pudemos cbegar ao descalabro que chegamos. problemas da criminalidade, da juventude 

I Assaltos, seqiiestros, roubos dt cargas, delinqiiente, tem de fazer que se pratique a 
I trafico de drogas, hgas de prisiies, siio verdadeira religiiio, e se receba os auxilios da 

constantes em nosso dia-a-dia. E muitos graqa. Sem isso, pode-se con$truir cadeias, 
querem saber as raz6es disso. aparelhar a policia, mas, muito ppuco se 

Para uns e h miseria que causa esta onda conseguira. So con1 a mudanqa dos coraqiies 
de crimes, e nos discordamos. De um lado a com o auxilio da Religigo se obtera resultados 
miseria pode gerar mendicincia, jamais os eficientes e duradouros. 
crimes em questgo. De butra parte, nZo sgo 
miseraveis os que praticam estes crimes. 4 E preciso que se vejam algumas coisas. 0 
ser humano tem o pecado original, heranqa de 47% 
nossos primeiros pais. Temos em nos um hndo 
ma], que nos puxa para baixo. Por outro lado, Mas, aqui nos vem a mente algumas 
somos fiacos, e por nos mesmos nada podemos questiies; aonde estiio as Missiies Catolicas 
fazer . pregadas nas cadeias ? Aonde as vozes a 

Santo 'Agostinho dizia que niio havia bradar: "Salva a tua almal'? Aonde as has  dos " 
pecado no niundo, que alguem houvesse confessores aos presidios, para confessar bs ' 

cometido, que ele niio poderia vir a cometer. presos para reconcilia-10s com Deus?, 'Aonde, 
Diante deste quadro, uma coisa se imp8e: J 

enfim, as Mrss6es para o povo em geral? Obras ' 1 ,  

o honlem precisa do auxilio da graqa de Deus de educac;%o religiosa para os jovens? 
para fazer o bein e praticar a virtude. E a graqa Pensionato para as mgqas? Enfim, o povo 

i 
I 

nos chega pela pratica da Religjiio. cristgo vive atroz abandono. 
Sitn, pela oraqgo e pelos sacramentos Quern assumira a tarefa de levar Deus aos 

podemos obter o indispensavel auxilio que presos, aos jovens, as mogas, aos mendigos. 
~~recisamos para fugir do ma1 e trilhar o . Enfim, quem dira: "Salva a tua alma"? 
canlinho do bem. 
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