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

NOSSA SENHORA, 

RAINHA DE TODOS OS SANTOS, 

FAZE1 DE NOS GRANDES SANTOS 

Deus esta sempre pronto a ajudar-nos corn a sua santa graga 
onipotente para nos santificarmos. Ele bate a porta de nosso cora~ao para ai 
entrar a fim de enriquecg-lo e faz&lo um santuario digno de sua Divina Majestade. 
Por Sua parte, esta disposto a conceder a todo cristao aqueles meios escolhidos 
que elevaram os maiores santos da lgreja ao cume sublime da perfei~%o. Ele n%o 
faz distin~iio entre pessoa e pessoa e ama com amor infinito todos os homens, 
feitos a sua imagem e semelhan~a e remidos pelo Sangue Preciosissimo de seu 
Divino Filho; e esta pronto a santificar a cada um conquanto queira e corresponda 
aos suaves influxos de sua graqa. Nos erramos de maneira crassa quando 
pensamos que Deus prefira esta ou aquela pessoa para faze-la santa e que, 
entretanto, descuide dos outros cristaos, dando-lhes escassos auxilios. A culpa de 
n%o sermos santos e toda nossa por nao querermos vencer a natureza corrupta, 
subjugar as paixCjes rebeldes e observar fielmente a lei de Deus e da lgreja e as 
obrigaG6es de nosso Estado. Nosso Senhor intima no seu Evangelho a todos os 
cristaos sem restri~ao, a se tornarem perfeitos como e perfeito o nosso Pai que 
esta no Ceu. Quando decidiremos a fazer-nos verdadeiramente santos? Quando 

t nos persuadiremos que todos os santos da lgreja foram homens como ribs, 
I vestidos da mesma carne de pecado, cornbatidos pelas mesmas paixaes, vivendo 

nos mesmos perigos? Quando seguiremos as pegadas dos santos? Temos 
8 necessidades de auxilios abundantes e de graGas eficazes. Recorrarnos ora~Qo. 

A ora@o e a chave de our0 que nos abre os tesouros do Ceu, 6 a moeda com a 
qua1 se adquirem as alegrias do Paraiso. Deus prometeu ouvir a quem reza e 
conceder todas as graGas necess4rias para a salvaflo da alma. Para dar rnais 
eficacia a oraqao e precis0 acrescentar a esmola e o jejum ou mortifica@o. 

Valham-nos os Sacramentos da Santa lgreja que sao minas de our0 
para a santifica~ao dos homens. 

Prezado leitor, em especial, reze a Nossa Senhora o te r~o  todos os 
dias. Vera ent%o maravilhas se operarem em sua alma. 
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Escre v m  os Le/'fores 

Eu morei em SZo Paulo muitos anos, mas hci cei-ca de dois anos e 
meio me mudei para o extremo oeste do Parand, onde constitui minha 
fmilia e ingressei,no curso de Filosofla no qua[ estou no ZOano. 
Meu irmdo adquiriu o endereqo e-mail do Desbrwvador, o qua1 
gostariamos muito de assinar e, se possivelp Q ~ P I ~ Q I P  na divulgaGo. 
Aqui na cidude onde estou, me reuni com urn gmpo de jovens para 
estudarmos sobre religiio, histdria, politica e j?losoJia, e resolvemos 
fundar uma AssociaqZo cultural para mantermos .a unidade e 
conseqiientemente um alinhamento de esrudos. Pemo que por hora jti 
disse o suJciente e no aguardo de breves e boas noticias 
co~dialmente despeqo-me. 

NILO BARRETO JWIOR 
TOLEDO - PR 

-Gostaria de receber a revista "0 Desbravado~'~. Ela e' muito dil e 
instrutiva. 

RICARDO GUEDES DO NASCIMNTO 
SAO PA ULO - SP 

Gosto muita de vossa publicaqio, k muito util para mim e para meu 
apostolado. Camo mudei de enderkqo, pediria para me enviaretp, se 
possivel, para o novo. 

DE VALCIR JOSE TIROLI 
LONDMNA 2 PR 

Sou leitora do Desbravador ha muitos anos. Sou Professora de 
Religido ha 13 anos e gostaria, se possivel, csntinuar recebendo o 
jornal no endereco abaixo. 

Sou seminarista e gostaria de receber a revista "0 Desbravador". 
Foi lendo urn dos ccssunros que jiquei admirado con1 a qualidade dos 
relutos, que por sua vez sd jizerant uumenrar mhha fP em Cristo 
Jesus. " 

CELSO F. ROCHA 
SAO PA ULO - SP 
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Editorial 
. Ha no mundo atual toda uma gama de 

pessoas: siibios, ndscios, ricos. pobres, 
famosos, desconhecidos. De tantos tipos 
sBo hoje os seres humaios que alguem 
poderia pensar que para tudo temos pessoas 
indicadas. Doce ilusiio. 

Temos tantos tipos diversos, mas falta 
o principal. Faltam santos. I 

Sim, coino falta~n aqueles que amam 
a Deus corretamente e em um grau heroico. 

il 

Como seria bom se em todas as 
situagces tivdssemos santos. Jovens, 
velhos, pais e miies de familia, medicos, 
advogados, professores, padres, Bispos, 
enfim tivesselnos santos 110s ~nais variados 
estados de vida. 

Todos nascern para ser santos, mas, 
via de regra, poucos trilham tiio nobre 

-' 

caminho. 

Mas, eu que escrevo, voc6 que me 16, 
nascemos para ser santos e devemos sBlo. -' 
Custe muito, isso niio importa. Devemos 
lutar para ser santos. 

1 

A luta C ardua. 0 caminho pode ser 
longo. Mas comecemos ja. NBo espere nem 
o fim desse texto. Dirijamo-nos a Rainha a 

de todos os santos, Nossa Senhora e por * 

meio de ulna Ave-Maria, pegamos a Ela 
que nos d6 a gaga de querer ser santo, e 
todas as gragas para isso conseguir. 

Tiio Boa M2e n2o deixara de nos 
atender e pegamos para continuar na trilha 
da santidade e para continuar a pedir tais 

. . gracas. 

. * 
<-I "ENQUANTO HOUVER VONTADE DE LUTAR  HAVE^ ESPERANCA DE VENCER" 

(Santo Agostinho) 
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MENTIR? JAMAIS! 

Nosso Sc~dlor dissc quc o dem6nio 
6 o pal !$a mentirai E, ao cbbo dos 
tempos, os asseclas do diabo sempre 
foram grandes mentirosos. 

Em uma Cpoca como a nossa em 
que os homens em sua grande maioria 
vivem como se Deus n5o existisse, a 
mentira 6 uma realidade presente na vida 
das pessoas. 

Mente-se por mil pretextos: 
"segredos de negbcios", "interesses 
maiores", "niio se pode dizer selnpre a 
verdade", ou "uma mentirinha As vezes 
vai bem" e assim por diante. 

Aqui queremos dizer que jamais em 
tempo algum se pode fazer um ma1 para 
alcanqar urn bem. Fins nil0 justificam os 
meios. 

Portanto, nada autoriza uma mentira 
por mais tenue ou pequena que seja. A 
verdade sempre deve prevalecer, doa a 

LB-se na vida de Santo Inacio da 
Antioquia que quando foram prendB-lo, 
os guardas se apiedaram dele pela sua 
idade avanqada e propuseram deixa-lo 
em paz e dizerem ao superior que nSio o ' 

tinham encontrado, mas o santo nil0 
concordou, pois ent.50 eles mentirim. 
Sendo assim foi preso e condenado a 
morte. Por ai se ve como a mentira C ma. 

E dizer que ha pessoas que mentem 
deslavadamente, na sua casa, no seu 
trabalho, nos tribunais. Em suma, 
mentem. 

Por outko lado, como 6 bela a 
verdade! E limpida, 6 cristalina, 6 
sublime. AS vezes, 4 dificil did-la, mas 
como C confortante dize-la sempre. 

~a&is mintamos, sejamos sernpre 
verdadeiros e veremos como 8 
maravilhoso agir assim. 

quem doer. 
a$$$@ 

Alias, lemos ha muito tempo atrhs I 

que houve uma correta pessoa que disse 
que se fosse proposta a ela falar uma 
mentira para tirar todas as almas do 
inferno, ele niio o faria, pois mentir 
sempre 6 pecado e acrescentava que se 
ni%o falando essa mentira todos os anjos e 
santos seriarn expulsos do pardso, ele 
ainda niio falaria a mentira, por menor 
que fosse. 

04 "QUEM, NO TEMPO DA TRIBULACAO E DAS DORES, SE CONFORMA COM A VONTADE DE DEUS, 
CAMINHA COM PASSOS LlGElROS PARA A UNIAO COM DEUS" (Padre ~alfasar k~vares) 



EM QUE CONSISTE A SANTIDADE 

N6s tcmos idkias exageradas a respeito 
da verdadeira santidade. Pensamos que 
consiste no operar grandes coisas, no 
empreender penitencias austerissimas, no 
jejuar rigorosa~nente, no viver uma vida 
triste e sem conforto. Mas, nBo: a verdadeira 
santidade consiste na pratica exata dos 
mandamentos de Deus e da Igreja e no 
cumprimento das obrigaqaes do nosso 
estado. Urn cristgo que executa a risca os 
d'everes da sua condiqiio, seja operkio, seja 
camponss, artifice, rico ou pobre e que 
observa as leis de Deus e da Igrei3, se 
santificara por certo. A perfeiqilo esta 
contida na esfera das operagdes ordinarias 
do dia e niio devemos procura-la fora dali, 
devaneando a pensar em outros estados 
inelhores. NBo 6 o habito, lugar ou tempo 
que faze~n os santos, mas o cumprir 
exalamente as agdes comuns que se nos 
apresentam dia por dia, hora gor hora- 

0 nosso engano 6 desejar urn outro 
estado, julgando que la poderemos nos 
santificar, mesmo que descuidemos de nos 
aperfeiqoar no estado ao qual Deus nos 
chamou. 

"Oh! Se estivesse em tal mosteiro 
quZo bem serviria a Deus! Oh! Se estivesse 
fora do mundo, quantas penitencias niio 
faria! Oh! Se tivesse talent0 e riquezas, 
quanta gloria nBo daria a Deus e quantos 
serviqos nBo prestaria a Igreja! " 

Ilusaes! Ilusdes! 0 Senhor 1180 vos 
deseja la, mas neste estado em que vos 

encontrais e ao qual vos chamou. Aqui 
deveis fazer-vos santos; aqui deveis agradar 
a sua Divina Majestade, com o exato 
cumprimento das vossas obriga~des. E 
precis0 refletir serianlente e rezar muito, 
antes de escolhes urn gsnero de vida. Mas 
uma vez alcangado urn estado, a luz divina, 
ntio se deve mais abmdonar e devemo-nos 
gersuadir que naquele e nso em outro, 
sonhado em nossa fantasia ou pelo nosso 
capricho, far-nos-emos santos. S. Paulo 
exorta os cristiios a permanecer na voca@o 
a que siic -1lamados. Sois religioso? A 
santidade pal& vos consiste na pratica exala 
das regras do instituto e na observiincia dos 
vossos votos. Um regular, que ell1 toda a 
sua vida, segue fielmentc as constitui~i3es I , 
da ordein ou congregaqgo a que pertence, 
cingira a aureola da santidade. 

A vida de S. Joiio Bcrchinans nada 
oferece de extraordinario, nada que exceda 
a vida comum, e ele foi a pcrsonifica~~o das 
regras da Companhia de Jesus. Sois pais de 
familia? Para vos a perfeiqiio est6 na vossa 
casa mesma; e acha-la-eis no exercicio do 
vosso oficio, no educar cristgmente os 
filhos, no temor de Dcus c na devoqilo a 
Maria SS., no amar a vossa consorte e vives 
em paz corn ela, na prhtica dos deveres de 
um bom cristiio. NBo penseis que para 
tornar-vos santos, haja de mister abandonar 
mulher e filhos e homiziar-vos num desert0 
a fazer penitencia: niio. A perfei~iio esta 
intimarnente unida ao exato desempenho 
das vossas obrigaqdes de pai. Sois miie de 
farnilia? Far-vos-eis santa obedecendo ao 
vosso marido, dando s?i educaq8~ a prole e 

"FALA DE TAL MOD0 DOS OUTROS COMO DESL'JARIAS QUE FALASSEM DE TI" 
(Santo Afonso Maria de Ligdrio) 05 



cumprindo coxn esmero todos os deveres 
impostos pel0 estado em que viveis. 0 
santuario domkstico sera para vos urn 
mosteiro, urn desert0 de paz em que podeis 
achar a Dcus c: agradar-lhe colllo ulna 
virgem no claustro, ou o Sumo Pontifice em 
seu trono, ou uin monarca em seu pago 
dourado. 

Vcde o que acontece no beatso? Quem 
recebe os aplausos da multidgo niio 6 o ator 
que reprcsenta a pessoa do rei BLI do 
principe; mas o quc desempenha fielxncnte 
o seu papel, scja de campon2s, seja de pobre 
operario; e acontece nluita vezes que o 
inonarca c&~ico laz fiasco, ao passo que 6 
aplaudido o sudito. Assiin sucede na vida. 

Deus anla e aplaude a queln curnpre 
exatamente o seu oficio sem distinqiio de 
pessoas; e o humilde ferreiro de lniios 
calejadas, que vive cristiiinente, e ~nais 
querido a Dcus do quc os rcis coroados dc 
diadema e vestidos de purpura, que . 
espezinham a sua lei. 

A santidade 6 pr6pria de todos os 
estados e consiste no exato cumprirnento 
das obrigag6cs da propria condiqiio. Quando 
nos persuadirelnos desta vcrdade e quando 
envidaremos todos os csfokos para 
procurar a perfeipiio cm nossas ac6es . 
cotidianas? 

"Mas que gente esquislra" - 

L< Mas yue gentc csquisita", dzia o jovem pwa o scu anligo. lil continuava: 
c c  sabc mano, cu cstivc na casa dclcs fazctldo ulna cntreg;~ e 1;:1 dcntro tinha um:i 
imageln dc Nossa Scnhora coin o tcrqo na mio c u111 cluadro do (:orasio dc 
Jcsus7'. 

6 c -Cars, os meilinoi niio falatn palavriio. Na cscola n5o sc nlisturam con1 qucnl 
C chegado nas drogas, niio falam besteiras". "E as meninas s6 andam de saia, niio 
usam decote e niio querem conversa com os manos". 

E acrescentava: "Mano, cles rezam antes das refeiqfics, rezam o terso em 
conjunto e, todo domingo, viio A missa, e para isso tomam duas conduq6cs. l.i a 
missa i. em latim e o padre reza de costas", "sabe clcs nio brigam ciltrc si, tomam 
as refciqdes juntos, niio assistem televisiio. Niio gostarn de m6sica barulhenta. 
Chegam ao c h u l o  de s6 sairem de casa em duplas". 

0 amigo continuava ouvindo em silencio e nada pcrguntava. 
0 falante voltava i conversa, mas antes falou de sua casa. Disse quc seu pai 

niio nlorava mais em casa, pois se scparara de sua miic, a iniic por sua vcz, vi\ti:l 
alcoolizada e seu irrniio fora preso por portar drogas. Sua irmii dc 14 anos estava 
griivida c clc dcscmprcgado. 

Mas adicionava: "mas n6s i~iio somos csquisitos. N6s scguilnos il oncla. 
Somos da hora". 

< 6 Mas que essa gente @ esquisita, isso @!". 
Depois de ta'nto ouvir, o arnigo falou: "olha, como cu gostaria quc a minha 

familia fossc esquisita assim e tambCm todas as familias do mundo. Ten110 certcza 
quc o inundo seria melhor". 

"DE UM AUSENTE NAO SE DEVE DIZER COlSAS QUE NAO SE DlRlAM SE 
ESTIVESSE PRESENTE;" (Santa Madalena de Pazzi) 



-1~1n menino que contava cerca de quinze 
anos, chamado Carlos, o qual costumava 
freqiientar o Oratorio de S5o Francisco de 
Sales, caiu gravemente enfermo e em poucos 
dias se encontrou as portas da eternidade. 
Morava em um albergue e era filho do 
hospedeiro. Vendo-o em perigo, o mCdico 
aconselhou aos pais que o convidassem a se 
confessar. Todos chorosos perguntarm ao fibs 
qual padre queria que 1Re chamassern. Carlos 
mostrou grande desejo de que chamassern o seu 

, cot~fessor ordinkio, que era D.Bosco. Fo rm 
, " logo A sua procura, mas com grande desprazer 

foi-lhes respondido que estava fora de Turim. 0 
rnenino deixava transparecer uma grande 
amargura e pediu o vice-paroco o qual sem 
mais foi ter comt ele. Um dia e meio depois, 
morria, pedindo freqiientes vezes para falar 
com D.Bosco. 

Qclnl nndcr, ele: dorme. .. 
Apenas D.Bosco voltou, comunicaram- 

Ihe que havia sido 
procurado arniudadas vezes para aquele menino 
que bem conhecia, que se achava em perigo de . 
vida, o qual o pedira insistentemente. Ele 
apressou-se em ir visit&-lo, se, dizia, estivesse 
ainda em tempo. Chegando 16 encontrou por 
primeiro urn camareiro ao qual logo pediu 
noticias do enfermo. 

- Chegou muito tarde, disse-lhe; faleceu 
j6 faz urn meio dia. 

Mas D.Bosco, sorrindo. 
- Qua1 nada. Dorrne e pensais que esteja 

morto! 
8 criado fitou-o estupefato e corn ar 

ir6nico. Mas D.Bosco, quase brincando 
replicou-lhe: 

"fi OBRIGACAO DOS PAIS VIGIAR SEUS FLHOS; DEVEM SEMPRE SABER ONDE SE 
ACHAM E COM QUEM ANDAM OS FILHOS'(Santo Afonso Maria de Ligdrio) 07 





Isidam EM wt~tificau 
- tau J~urr,llJo codiqBo dc 

agricaoltor, trnhtllhando nos 
cati~pos e bb;mhn$o os 
~ulcos du tcrm con1 o YCU 

suor. Nmceu em Madri, 
cupitirl da @spanha, no ano 
de 1100, dc pobres 
gcnitorcs, os quais o 
cducarcurl no slurlo tenlor 
Jc Dcus, cnsinando-lhe o 

! ollcio ck. cuinponL2s. Foi 
'i poslo a scrviyo dc unl 
1 se~dtor n~adrilcnsc 

I chamado Joio Vcrgas, o 
quul llrc coi~fiou a cultura 
dc sum terms, Levanlirvrr- 
sc nmuito ccdo para ouvir a 
Srurtu Misscr c p~aticw as 
suas dcvq&s; o em 
semprs: p o n t d  i hora do 
trabalho. Scntiu urn tcrno 
anlor para conr a yloriosa 
binha dos Anjos, e 
andando pela estrada ou 
traballtando 110s campos 
recitava a SaudagZio AngClica con1 gosto 
particular, Alguns invejosos, instigados pclo 
dcm6ni0, nil0 deixaram de criticar a sua 
pierlade c contaram ao patrilo que lsidoro perdia 
o tempo tlm lgrcjw, deixmdo o scrvivo do 
ccrmpo. 0 crddulo pulrilo foi urn dia obscrvar o 
procedimento dc Isidoro, quando csie 
tmblilhava, para rcprovd-lo accrbamcntc c 
co~~statar a $ua ncgliyhcia. Mas cli~al n8o Soi a 
sw n~nruvilhn quado  viu, no lado Jc Isidoro. 
Jois ardos  puxudos por possantcs bois cluc 
traballtuvan~ corn ele! Apmssou o passo; mas os 
mdos c US bois dcsaparcceram. Intcrsogou ao 
scrvo dc Dcus dc quctn cram aqilclcs zrracfos e 
aqueles bois e porque havianl desclparecido 30 
se aproximur. "Eu nlfo lenho, respondeu o 
Santo, outn, auxilio que o dc Dcus; cu o invoco 
no principio de minha fadiga e niio o pcrco dc 
vista em todo o decorrcr do dia." 

Compreendeu o 
pall-3. o o signi ficado 
da v i s b  e como era 
car0 a DCUS o seu 
servo; e conslatou 
corn os pr6prios 
olhos, quc na 
circunvizinhanc;a 1130 
havia terralo tilo bcm 
culiivado como o seu. 

Uma presenGa 
dc Dcus t30 continua 
elevou o Santo a uma 

sublime 
contemplaq9o que 
nPo podia ser 
perturbado POr 
ncnhum trabaho. 
Estava u n ~  dia 
rczando na Igrcja de 
Smta Maria 
Madalcna, qunndo fbi 
avisado dc ir subito 
socorrer urn jurnento 
assaltado por urn 
lobo. Elc conlinuou 

calmamentc as suas ony,fies, recomendando 
aquele serviqo ao Senhor, e terminadas as suas 
devoc;des, voltou ao canlpo, onde encontrou o 
jumento que paslava tranqllilo e o lobo lnorto a 
scus pes. A virtude predilcta de Isidoro cra a 
caridade para corn os pobres, nos quais via a 
pcssoa de Jesus Cristo. Pobre, tambbrn elc, que 
ganhava o pBo cotidiano con1 o suor de sua 
fironte, sabia achar modo dc dar abundantcs 
csmolas. Tcndo unl dia distribuiclo quanto 
linlia, ilprcscntou-se pouco depois u ~ n  outro 
pobre, suplicando por amor de Deus uma 
esmole. Chcio dc condianqa na Providsncia, 
!sldoro voltou d casa e a eticontrou 
milagrosamente cheia de mantimentos. com os 
quais podc ajudar 1150 sd aquele misero, mas 
outros muitos. Vcndo as criaturas na Iuz divina, 
as considcrava todas como i M o s  c hi%, 
filhos do lncsino Pai quc est4 nos Cdus. lndo 

"A'TOKMENTA-ME QUAN'I'O QUISEKES, M A S  FICA S/\BENDO QUE QUEM AMA A JESUS CRIS'I'(3 
NADA DESEJA TAO ARDENTEMENTE COMO SOFRER POR SEU AMOK" (Sdu Prucripio r~~cirrir, a set, algm) 09 



urn dia ao moinho com um saco de griios, 
quando a campina estava vestida de branco 
manto de neve, viu um bando de azevitas 
semimortas pel0 fiio e pela fome. Compadeceu- 
se delas, p8s o saco no chiio, abriu-o tirou um 
punhado de grZos e atirou-lhes dizendo: 
"TTomai, meus caros pSssaros, que o bom Deus 
prove a todos." Um arnigo que o acompanhava 
riu de sua simplicidade; mas chegado ao 
moinho viu que o saco d o  dirninuira, mas 
estava mais cheio do que antes. 

Passou o resto de seus dias sempre 
confundido com os pobres agricultores e 
trabalhando no carnpo. Consumado gelos 
ardores da caridade voou ao etemo mplexo de 
Deus em 1160, na idade de 60 anos. 0 CCu 
circundou logo o humilde filho dos campos 

I f :  com o esplendor dos rnilagres e o tornou car0 e 
venerado em toda a Espanha. 

! 
A gl6ria dos monarcas desce com eles ao 

tlimulo, mas a dos santos comeqa com a morte e 
dura a eternidade. Depois de 40 anos apareceu a 
um pobre homem, ordenando-lhe que fizesse 
transportar o seu corpo do cemiterio para a 
Igreja. Mas ele, por medo ou falta de confianqa 
descuidou da ordem e foi castigado corn uma 
doenqa. Apareceu urna segunda vez a uma 
senhora, a qua1 foi logo tratar disso com o clero 
e magistrados e foi organizada urna solene 
procissgo ao sepulcro. Ao primeiro golge dado 
para d e s e n t ~ ~ ~ , a q u e i e  bendito cadaver, todos 
o,sinios da Igrejsl de santo Andre tocaram por si 
mesmos e s6 pararam depois de ienninada a 
cerimbnia. 

0 corpo foi acliado fresco e incorrupto, 
exalando uma fragrhcia de Paraiso, sendo 
envolvido em panos preciosos, fechado num 

1 caixiio novo e transportado solenemente para a 
dita Igreja, onde se mantkm sempre inteiro e 
corado, resistente a corrupqgo. Durante a solene 
cerimhia, aquele pobre homem caido enfermo 
por ter desobedecido a ordem, readquiriu 
perfeita saude. No ano de 161 9 foi declarado 

% Beato pelo Sumo Pontifice Paulo V. 0 monarca 

da Espanha, Filipe I11 caiu gravenlente enfermo 
e desenganado pelos mCdicos recorreu a 

'proteqiio de Isidoro e fez levar as suas reliquias 
ao palhcio. Admiravel prodigio! No momento 
em que foi erguida a tampa do 5ai;xiio do Santo, 
o Rei adquiriu perfeita saude' 'FO~ levado, em 
triunfo a Madri, o corpo do sanlq :e, I& a110 

seguinte foi posto numa urna mais beh e mais 
rica. Finalmente a insthcias de Filipe IV no 
ano de 1622 foi incluido no n h e r o  dos Santos 
por Gregorio XV e declarado protetor da ' 

Espanha e sobretudo da Capital. Assim Deus 
honrava o humilde agricultor fie1 a sua santa lei 
e aos deveres de seu estado. 

Santo Isidoro agricdtor C urna prova do 
que afumamos, isto C, que a santidade C facil a 
toda condiggo de pessoas e 6dki'cdnsiste na 
pratica exata das obrigaqBes da prdpria situaqgo" I 
social. Deus pode ser amado e servido tanto 
entre os quatro muros de urn claustro ou num 

i 
deserto, quanto no humilde tughio e entre os 
sulcos dos campos. Niio C o habito, o lugar ou o 

. 1 
2) 

tempo que nos fazem caros a Deus e perfeitos 
nas virtudes; ' mas a priitica constante dos 
mandamentos da lei divina e eclesibtica e dos 
deveres particulares inipostos pel0 estado de 
cada urn. 

' Querer e poder e quem quer se i'az santo 
2 . 2  <:.. 

com o auxilio da graqa que sempre est& pronta a 
revigorar-nos. 

10 "QUEM NAO SABE PADEaER POR JESUS CRISTO, TAMBBM NNAO SABE GANHAR - .., JESUS CKISTO" 
(S&J Josb Calazans) ' 
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SAO FRANCISCO DE SALES NA CONFISSAO 

A propbsito da cstima que o confessor 
tein ao seu penitente, contar-vos-ei dois 
fatos acontecidos a Siio Francisco de Sales. 

lo) Um dia um seu penitente ap6s 
haver confessado todas as desordens de sua 
juventude, disse ao santo Bispo que lhe 
dava os avisos necesskrios com grande 
efusiio de afetos: - V6s sem duvida me 
falais desse inodo por compaixiio, mas la no 
intimo de vossa alma deve ter-me grande 
desprezo. 

- Seria bem culpado - respotJeu Siio 
I;rancisco, se depois de uma confissiio tiio 
be~n feita vos considerasse ainda urn 
pecador, antes vos vejo mais branco que a 
neve, semelhante a Naamii ao sair do 
Jordiio. Amo-vos, meu filho, visto que meu 
ministerio vos fez renascer para a graga: 
tenho para convosco estima seinelhante ao 
afeto que vos consagro, vendo que de vaso 
de ignominia que kreis, vos tornastes vaso 
de honra e de santidade. Oh! Como me 6 
car0 vosso corag80, agora que m a  a Deus 
deveras. 

2") Interrogado mais ou menos na 
mesma forrna por ulna penitente, que lhe 
havia feito a confissiio de muitos pecados, 
respondeu: 

- V6s agora sois para mim uma santa. 
- Todavia - retrucou ela - vossa 

consciencia vos ha de dizer o contrhrio. 
- N&o - replicou logo - falo-vos 

ofensa de Deus, seja pela vossa mesma 
reputaqiio; mas agora sei com que responder 
a tudo o que se disser ' - contra vos. Direi 
que sois uma santa e falare1 verdade. 

- Mas, meu Padre, o passado 
permanece sempre verdadeiro. 

- Absolutamente n80, porque se os 
l~omens vos julgarem, como o fariseu julgou 
a Madalena depois de sua conversiio, tereis 
Jesus Cristo e vossa consciencia para vos 
defenderem. 

- Mas, afinal, meu Padre; v6s mesmo 
que pensais do meu passado? 

- Asseguro-vos que niio penso nada, 
pois, como quereis que meu pensamento se 
detenha a considerar o que nada mais e, 
diante de Deus? NZio pensarei sen80 em 
louvar a Nosso Senhor e em celebrar a festa 
de vossa conversiio. Oh! Shn, qugo 
celebrar esta bela festa com os ~ n j o s F  
cku, que se rejubilam pela mudanga '30; 

- -.- vosso coragiio. 
- E como ao dizer isto tinha as faces 

banhadas de lggrimas, disse-lhe a penitente: 
- V6s, sem duvida, chorais por causa 

de ininha vida abominavel. 
- Oh! NSio - respondeu o santo - choro 

de alegria pela vossa ressurreiqiio para a 
vida da graga. 

Entendestes, meus bons leitores? 
Todavia, se mesmo depois dessas raz6es 
n8o vos sentisseis corn forgas de abrirrvos 
inteiramente ao confessor, antes que fazer 
um sacrildgio, mudai-o e grocurai outro! 

segundo minha consci&ncia; antes de vossa 
confissiio sabia muitas coisas desagradaveis 
a vosso respeito que siio divulgadas por toda 
parte e sofria por isso, seja por causa da 

"0 MEU FLLHO, PREFERIRIA VER-TE MORT0 A COMETERES UM PECADO MORTAL" 
(Rainha Branca cle Castela, a seujilho, S io  Luis, Rei de Fran~a) 11 



0 s  bons devem ser melhores 

Quado examinamos a Histbria, vemos urn continuo conflito en& o Bern e o mal. Uma 
', 

luta perene cntre Luz e trevas. 
E duas coisas fican patentes: como os maus siio unidos, como esqlaecern suas picuinhas 

em pro1 do objetivo comum. Por outro lado, infelimente, observamos do llado dos bons, 
desunibes, picuinhas, incompreensbes mutuas, qu i  pro-quodg ataques pessoais. Atitudes, enfim, 
que niio condizem corn o bem. - 

E triste esse quadro. Quanto bem niio C feito por causa de miskriaq, quanto ma1 ntio se 
I 
I 

evita, por falta de virtude. E, corn isso, o ma1 lucsa. 
Para mudar esse panorama, so ha uma saida: os bons serem santos. Ja houve quem disse 

que "0s maus niio siio bons, porque os bons nZo siio melhores". NSo posso afirmar que tal fiase 
tenha um alcance absoluto, mas ela reflete uma verdade: os bons tCm de ser melhores, tSm de 

. . deixar de lado suas vaidades, seus anseios pessoais, suas esquisitices, seus dizeres improprios, 
seus defeitos. Em resumo, tCm de ser santos. 

E para ser santo 6 precis0 colocar a gloria de Deus e a salva~iio das alinas em primeiro 
lugar. Ou se age assim, ou se da ao inimigo uma enorme oportunidade de os maus dizerem que 
os bons siio hipocritas, que niio vivem o que dizem, etc. 

Sim, se somos cristzos, devemos antes, de mais nada viver como Cristo viveu, seguir em 
nossas vidas o que Ele ensinou. 

COLABORE CQM 0 P [ D ~ 8 ! & ~ ~ & ! & ~ ~  
+ Atravessamos dias dificeis. E sabido que ocorrem dificuldades financeiras em nosso pais. 
+ Quanto a nds, os gastos cresceram de forma assustadora. So para dar urn exemplo, a tarifa de correio 

aumentou-nos consideravelmente. 
Niio queremos e nZo podemos mudar o que nos propuselnos desde o nosso primeiro n~mero, qua1 seja, "0 
Desbravador" deve ser gratuito e, com auxilio de Nossa Senhora, continuara a sd-lo. 

+ Mas, mais uma vez pedimos sua colaboraqiio. Qualquer quantia 6 preciosa. Basta vocd ir aos bancos 
mencionados, em qualquer agdncia deles, e fazer o depdsito nas contas que seguem. 

~ m c o  ITAO 
GONTA COWIRENTE 00433 - 0 (agcncia 0003 - Merchio) SZio Bsdo - SP 

v 

B W E S C O  
CONTA CORRENTE 24019 - 2 (agencia 278-0 - GasBmetro) Siio Pauio - SIP 

Em nome de G&MIO SANTA MARIA 
QUE NOSSA SENHORA 0 RECOMPENSE 

12 "0s SANTOS NAO ATINGLRAM A SANTlDADE DEBAIXO DOS APLAUSOS, MAS 
SOB LNJURZAS E DESPREZOS" (Santo Afonso Maria de Ligdrio) 



SANTA JACINTA MARESCOTTI 

Nos costumamos irnaginm que os 
santos siio seres extraordinkios desde o 
berqo e que, por gaga especial, jamais 
tenham perdido a inocencia batismal, jamais 
tenham sentido as rebeli6es das m h  paix6es 
e que certarnente ngo tenham 
experimentado o maior dos combates, quero 
dizer a luta contra os inveterados hhbitos 
pecaniinosos. Ou se tal nao C o caso, cremos 
que sejam pessoas em favor das quais Dew 
interveio de mod0 extraordiniirio, "om0 a 
Silo-Paulo e por isso pensamos que nos niio 
estarnos no caso de nos tornarmos santos e 
que a perfeiqiio ngo esteja ao nosso alcance. 
Antes, o pensamento da santidade perece- 
nos efeito de soberba e o afastamento da 
mente como de uma vangloria. Nada de 
mais falso. 0 s  santos foram homens como 
n6s, vestidos da mesina came rebelde; como 
nbs cheios de m h  inclinaq6es e fizeram-se 
tais porque quiseram firmemente e 
corresponderam com fidelidade B graga, o 
que qualquer um pode fazer. 

t Jacinta era uma-nobre romana, filha do 
Conde Marcos Antonio Marescotti e de 

I 

i 
Otzlvia Orsina. Passou a sua juventude em 

1 frivolidades mundanas, procurando aparecer 
1 " perante os homens. 0 s  pais a colocararn 

- num mosteiro, afim de que fosse educada e 
instruida, mas a tola passou a tempo em 

'I! enfeitar-se e divestir-se. Por ter a SUB kmi3 
achado casamento e ela nao, encheu-se de 
indignaggo e inveja e tornou-se insuportiivel 

* I  ii fmilia e a todos os mais chegados. 

0 pai, para ficar livre da filha, pensou 
erradamente, ern fazC-la freira, conquanto 
ela nil0 tivesse inclinaggo para tal. Entrou, . 
pois, no mosteiro da Ordem Terceira de Silo 
Francisco, na cidade de Viterbo, levando 
consigo todos os gostos mundanos, sem se 
importar corn a perfeiqgo e observhcia das 
regras. 0 seu prheiro ato foi mandar fazer 
uma vasta sala para seu uso e'as s u a ~  
expensas, mobiliando-a no mais esquisito 
estilo e decorando-a corn espelhos, tapetes, 
larnpadirios, de tal forma que parecia urn 
quarto de princess. Devorada pela vaidade e 
pel0 desejo de aparecer, passava os dias 
pensando s6 em si. Desprezava a regra e 
aqueles pontos da inesma, que deveriam ser 
observados, ela os praticava de mod0 todo 
superficial e inexato. Estranho tirocinio para 
m a  santa! Neste teor de vida passou cerca 
de dez anos, escandalizando o mosteiro e . 

martirizando, com seus modos altivos, as 
pobres irmiis. 

# 

"NADA 6 MAlS PK~PRIOPARA EDlFlCAR 0 P R ~ X I M O  DO QUE A MANSIDAO DE UM HOMEM QUE 
COM UM ROSTO SERENO SUPORTA OS ULTRAJES" (Siio Jo6o Crisdstorno) 13 
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Entiio Deus lhe mandou uma grave 
enfermidade, que a reduziu a um estado de 
fazer temer pela sua vida. Fez charnar o 
confessor do convento, que era um 
vencrando lkzde Srmciscmo, para preparar- 
se para a morte, que parecia n%o muito 
distante. Mas quando o servo de Deus viu o 
luxo e a mobilia magnifica de seu quarto, 
recusou-se a ouvir a sua confissiio, dizendo 
que o paraiso niio foi feito para uma freira 
tZio degenerada e escandalosa. "Como, 
respondeu ela saluqando, e niio me salvarei, 
entiio?" Respondeu-lhe que o unico meio 
que lhe restava' era pedir perdzo a Deus, 
reparar o esciindalo dado e comeqar uma 
nova 1 vida. Jacinta estava decidida a se 
santificar a qualquer custo. 

: r 
, i 

: f 
Este exemplo luminoso conforta a 

nossa fraqueza e diz-nos claramente que 
podemos tornar-nos santos em qualquer 
tempo da nossa vida, conquanto o 
qucirmnos e sigmnos os i~l~pulsos da g a p ,  
que bate continuamente ao nosso coraqtio - 
paia ali entrar. k precis0 querer - 
constantemente empregar os meios corn 
perseveranga e seguir as inspirag8es divieas 
corn fidelidade, e entiio chegaremos 8 
perfeigiio. 

Assim que pbde, desceu ao refeitorio, 
quando estava reunida toda a comunidade, 
prostrou-se ante as fieiras e pediu-lhes 
huanildemente perdiio pelos esc5ndalos 
dados. Entregou todos os seus objetos de 
vaidade ii superiora, saiu daquela rica sala e 
coinegou uma vida pobre, humilde. e 
obediente. Em pouco tempo tornou-se o 
modelo do mosteiro e voou sobre todas as 
irmiis como aguia, pela penitencia, oragiio, 
amor aos desprezos e observiincia exata das 
regras. Deveu, por certo, lutar contra os 
seus habitos passados, desenvolver uma 
grandissima energia de vontade, vencer as 
inclinaqaes at6 entiio condescendidas, 
espezinhar o grito de sua natureza delicada; 
mas ajudada- pela graga triunfou. Quis 
firmemente fazer-se santa e fez-se. Morreu 
consumada pelos ardores da caridade em 
1640; coln 55 anos de idade, e foi por Bento 
XI11 inscrita no numero das beatas e Pio VlI 
a declarou santa. . 

14 "QUEM QUISER TRILHAR 0 CAMlNhO DA PERFEICAO DEVE ESTAR PRONTO A SER ESCARNECIDO 
CALUNIADO, INJURIADO, PERSEGUl1)CJ E ODIADO. ISSO E INEVITAVEL" (Santo Afonso Maria de Ligdrio) 
'k 



0 INFERNO EXISTE (I) 
A revela~ao Divina Dernonstra a 

Existdncia do Inferno 

?, N%o ha verdade t%o inculcada na Sagrada 
Escritura como a da existencia do inferno. 

ii Escritores inspirados falarn dele continuamente, 
para que os homens, horrorizados com as penas 
que ai se sofrem, abandonem o vicio e se deem A 
pratica da virtude. 

0 s  protestantes, que de nossa santa religi%o 
negaram quase todas as verdades mais dificeis de 
crer e praticar, n%o souberam desfazer-se do 
dogma do inferno, pelo fato de ser frequentemente 
recordado nas Sagradas Letras. Por este motivo, 
urna senhora catolica, importunada por dois 
ministros protestantes a passar para a "reforma", 
saiu-se com esta sensata resposta: "Senhores, 
fizestes na verdade uma "bela" reforma, suprimistes 
o jejum, a confissiio, o purgatorio; infelizmente, 
porern, conse~astes o inferno". 

deixaremos o Antigo Testarnento e viremos logo ao 
Evangelho, para ouvir a palavra de Jesus Cristo, 
que por bem quinze vezes proclama este lugar de 
tormentos. E para causar em n6s um temor salutar 
e dar-nos uma id6ia justa do inferno, Ele o chama 
fog0 inextinguivel, trevas exteriores, onde haverg 
pranto e ranger de dentes, lugar de tormentos, 
fornalha de fogo, geena de fogo. 

A geena era um vale perto de Jerusal&m, 
onde alguns rnaldosos hebreus, apostatas de sua 
religi80, sacrificavam a Moloc os tenros filhos, 
expondo-os antes ao fogo. 0 piedoso rei Josias, 
para abolir esse barbaro costume, fez aterrar o 

, vale, ordenando que se laneasse ai a imundlcie da 
cidade e os cadaveres aos quais fosse negada 
sepultura; e como medida profilaica, conservava-se 

1 sempre aceso o fogo. 0 nosso Divino Salvador, 
, para tornar mais sensivel a idkia do inferno, tomou 

a imagem desse vale, que os hebreus 
ba 

aborninavam, dando-lhe precisarnente o nome de 
geena. 

Na parabola do rico epuldo, t%o fecunda de 
ensinamentos, e que 6 t3o importuna aos ricos 
gozadores do mundo, Jesus nos ensinou que o 
mau uso das riquezas conduz inevitavelmente ao 
inferno, enquanto as dificuldades e as priva~bes 
suportadas por amor de Deus levam ao lugar de 
eterna felicidade. 

"Havia um homem rico, que se vestia de 
purpura e de linho, e que todos os dias se 
banqueteava esplendidamente. Havia tambem um 
mendigo, chamado Lgzaro, o qual, coberto de 
chagas, estava deitado a sua porta, desejando 
saciar-se corn as rnigalhas que caiam da mesa do 
rico, e ninguem lhas dava; mas os c%es vinham 
lamber-lhe as chagas. 

"Ora sucedeu morrer o mendigo, e foi levado 
pelos anjos ao seio de Abraao. Morreu tambem o 
rico, e foi sepultado no inferno. E, quando estava 
nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe 
Abraao,, e Lazar0 no seu seio; e, gritando, disse: 
Pai Abra%o compadece-te de mim, e manda a 
Lazaro que molhe em agua a ponta do dedo, para 
relr .car a minha lingua, pois sou atormentado 
nesta charna. E Abra%o disse-lhe: Filho lembra-te 
que recebeste os bens em tua vida, e Ldzaro, ao 
contrhrio, males; por isso ele 6 agora consolado e 
tu &s atormentado. E, alem disso, hh entre nds e 
vds um grande abismo; de maneira que os que 
querem passar daqui para vos, n%o podem, nem os 
de ai passar para ca. E disse: Rogo-te, pois, 6 Pai 
que o mandes a casa de meu pai. Pois tenho cinco 
irmdos, para que os advirta disto e niio suceda 
virem tambem eles parar a este lugar de tormentos. 
E Abra%o disse-lhe: Tern Moises e os profetas; 
oueam-nos. Ele, porbm, disse: N%o. Pai Abra%o, 
mas, se algum dos mortos for ter corn eles, far%o 
penitencia. E ele d~sse-lhe: Se n%o ouvem a Moises 
e aos profetas, t%o pouco acreditar%o ainda que 
ressuscitasse algum dos rnortos". (S.Lucas, XVI, 
19-31). 

Eis ai descrita com vivas cores aquele reino 
de dor, onde um fog0 abrasador e horrivel 
atormentara sem urn instante de tregua o misero 
condenado: urna gota, so urna gota de agua pedia 
o epulao para mitigar os ardores insuportaveis da 
sede, e essa gota foi-lhe negada sem do! Ai! Quern 
de vds, brada aos impios o Profeta Isaias, cheio de 
espanto, quem de v6s poderg habitar nesse fog0 
devorador? Nesses ardores sempiternos? 

Ao final da parabola, acena-se a repugnante 
incredulidade de tantos infelizes que vivem 
engolfados nos vlcios, n%o fazendo caso das 
verdades eternas, nas quais n%o creriam nem 
mesmo se aparecesse algum rkprobo para lhes 
atestar a existencia do inferno. Qual n%o sera o seu 
desespero ao verern-se um dia sepultados riaquele 
abismo de tormentos, sem a minima esperanea de 
sairem de la? 

Alhures, Jesus Cristo descreve o julzo 
universal que ele fara no fim do mundo, e a 
sentenqa de eterna condenaqao que pronunciara 
contra aqueles que nao praticarem as obras de 
misericdrdia para corn os irmiios, e que sera0 
precipitados no fog0 inextinguivel, preparado para o 
dernanio e seus sequazes. Quanto temor nao 
causa $I alma a consideraqiio deste trecho do 

"6 MEIJ AMADO REDENTOR, COMO PUDESTE CHEGAR A M A R - N O S  TANTO E A UNIR-NOS TAO INTIMAMEN'TE 15 
CONVOSCO, QUE DO NOSSO C O ~ L ~ C ~ O  E DO VOSSO SE FIZESSE UM SO COIUC~O?" (S. Loure,zqo Jrrslij~iuj~o) 



dem6nio e seus sequazes. Quanto temor n%o 
Causa a alma a consideraqiio deste trecho do 
Evangelho! Ah! Se os libertinos, que negam corn 
tanto atrevimento a vida futura, refletissem um 
pouco, certamente mudariam de vida! Fruto desta 
medita~go foi aquela poesia t%o sublime do "Dies 
irae", que 8 o gemido de uma alma toda 
compenetrada do terror do juizo divino e da sorte 
eterna que a espera depois. 

"Quando vier o Filho do homem na sua 
rnajestade, e todos os anjos com Ele, ent%o se 
sentara sobre o tron6 da sua mgijestade, e sera0 
todas as gentes congregadas diante dele, e 
separara uns dos outros, como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos. E pora as ovelhas B sua 
direita, e os cabritos B esquerda. 

"Ent%o o Rei dira aos que estiverern a sua 
direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino 
que vos esta preparado desde o principio do 
mundo; porque tive fome, e destes-me de comer; 
tive sede, e destes-me de beber; era peregrino, e 
recolhestes-me; nu, e me vestistes; enfernlo, e me 
visitastes; estava no carcere e fostes visitar-me. 
Ent%o Ihe responderao os justos, dizendo: Senhor, 
quando 6 que n6s te vimos faminto, e te demos de 
comer; sequioso, e te demos de beber? E quando 
te vimos peregrino, e te recolhemos, nu, e te 
vestimos? Ou quando te vimos enfermo, ou no 
carcere e fomos visitar-te? E, respondendo o Rei, 
lhes dird: Na verdade vos dig0 que todas as vezes 
que v6s fizestes isto a um destes meus irm%os mais 
pequeninos, a mim o fizestes. Ent%o dira tambem 
aos que estiverem B esquerda: Apartai-vos de rnim, 
malditos, para o fog0 eterno, que foi preparado para 
o dem6nio e para os seus anjos; porque tive fome, 
e n%o me destes de comer; tive sede, e n%o me 
destes de beber; era peregrino, e n%o me 
recolhestes; nu, e n%o me vestistes; enfermo e no 
chrcere, e n%o me visitastes. Ent%o eles tambdm 
lhes responderao, dizendo: Senhor, quando 6 que 
n6s te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou 
nu, ou enfermo, ou no carcere, e n%o te assistimos? 
Ent%o lhes respondera, dizendo: Na verdade vos 
digo: todas as vezes que o n%o fizestes a um 
destes mais pequeninos, a mim n%o o fizestes. E 
estes irao para o suplicio; e os justos para a vida 
eterna". (S.Mateus, XXV, 31-46). 

E para tornar entre o povo mais familiar, diria, 
quase visivel o pensamento do inferno, usa a 
comparaq%o dos rebentos e da videira. 

"Eu sou a videira e v6s os rebentos. 0 que 
permanece em mim e eu nele, essa dh muito fruto, 
porque, sem mim, nada podeis fazer. Se algukm 
nao permanecer em mim, sera lanqado fora como 
rebento, e secara, e sera enfaixado e o lanqarao no 
fogo, e ardera". (S.Jo%o, XV, 5-6). 

Falando, depois, dos escandalosos, o nosso 
bendito Salvador, de ordinario cheio de doqura e 

mansidso, toma um tom terrivel e os ameap de 
condenaMo eterna. 

"Ai do mundo por causa dos esc%ndalos! 
Porque 8 necessario que sucedam escAndalos; 
mas ai daquele homem pelo qua1 vem o esci?mdalo! 
E, se a tua m%o te escandalizar, corta-a; melhor te 
8 entrar na vida manco, do que, tendo duas m%os, 
ir para o inferno, para o fog0 inextingulvel, onde o 
seu verme n%o morre, e o fog0 nil0 se apaga". 

"E se o teu p8 te escandaliza, corta-o; melhor 
te 8 entrar na vida eterna coxo, do que, tendo dois 
pks, ser lanpdo no inferno, num fog0 inextingulvel, 
onde o seu verme nao morre, e o fog0 n8o se . 
apaga". 

"E se o teu olho te escandaliza, l a n ~ a o  fora; 
melhor te 8 entrar no reino de Deus sem um olho, 
do que tendo dois, ser lanqado no fog0 do inferno, 
onde o seu verme n%o morre, e o fog0 n%o se 
apaga. Porque todo o homem sera salgado pel0 
fogo, e toda vitima sera salgada com sal". 
(S.Marcos, IX 92-48). 

Santo Tomas explica que esse verme que 
n8o morre 8 o remorso da consciencia, que para 
sempre hi9 de atormentar o condenado no inferno; 
remorso pelo grande bem que perdeu, ele que tinha 
tantos meios de se salvar. 

A express%o "sera salgado pelo fogon 
significa que, assim como o sal conserva as coisas, 
assim o fogo, no qua1 os condenados sera0 
imersos, ao mesmo tempo que os crucia 
atrozmente, os conserva sempre em vida. Ai o fog0 
consome, diz S.Bernardo, para conservar sempre. 
Neste trecho faz-se alus%o manifesta aos sacrificios 
legais que os hebreus tinham sempre diante dos 
olhos, e onde estava prescrito que se aspergisse 
com sal a vitima que era oferecida a Deus: na 
verdade, os condenados s%o como vitimas da 
divina justiqa. 

Eis como Jesus Cristo, prevendo os assaltos 
que os incredulos e libertinos dariam ao dogma do 
inferno, o proclama continuamente no Evangelho. 
Quanto a n6s, permaneqamos inabalaveis em 
nossa crenCa, certos da existencia do inferno, como 
da existbncia do sol, da lua, e das outras coisas 
que nos rodeiam. Deus no-lo revelou e ensina por 
meio da Igreja, e a palavra de Deus n%o falha. 1 
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